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FRITZ J. RADDATZ

„Hagytam magam félrevezetni”1

Az	SS-tag,	Günter	Grass.	A	 toll	 szinte	belereszket	egy	 ilyen	mondat	 leírásába.	De	máris	
körülöttünk	tombol	egy	vita	–	amelyet	a	Nobel-díj	tulajdonosa	maga	indított	el,	néhány	héttel	
könyvének	megjelenése	előtt	–	arról	a	kérdésről,	hogy	„miért	ilyen	későn	vallotta	be”,	és	hogy	
beszélhetünk-e	ebben	az	esetben	élethazugságról?	Ugyan	én	is	arra	hajlok,	hogy	„ez	túl	későn	
történt”	–	az	implicit	ellenvetést	mégis	farizeusnak	tartom.	Ez	egy	irodalmon	kívüli	kategória,	
alkalmas	arra,	hogy	vezércikket	írjunk	róla,	de	nem	irodalomkritikát.	Egy	műről	van	szó,	és	
egy	kínzó	nyugtalanságról,	amely	az	alapjául	szolgál.	Vagyis	a	tévedésről	és	a	kudarcról	kellene	
beszélnünk,	és	nem	a	datálásról.	Ez	ugyanis	a	Grass-memoárok	impulzusa:	az	élet	mint	műhely.	
Ami	előttünk	fekszik,	az	egy	rendkívül	bátor	és	szomorú	könyv,	a	siker	legendája	a	kudarcon	
keresztül,	viszolyogtatóan	csúnya,	sokkoló,	és	(ezáltal)	mélyen	felkavaró.	Nem	a	jól átgondolt 
múlt,	 nem	egy öregember visszaemlékezése a saját ifjúságára.	Ez	 egy	 takarékbetétkönyv	–	
hogy	a	kispolgári	 származású	fiú	korai	könyvelői	 tapasztalataira	utaljunk,	hogy	a	 számítást	
(amelyről	Grass	még	ma	is	sokat	beszél)	egy	metaforává	tágítsuk	ki;	a	vonal	alatt	fekete	tintával	
ott	áll	az	összeg:	„én	mint	Hitler-fiú	ifjú	náci	voltam.	Hittem,	egészen	a	legvégéig”.	A	páncélos	
vadásznak	 –	 aki	 korábban	 hiába	 jelentkezett	 önkéntesként	 a	 haditengerészethez	 –	 volt	 egy	
titkos	jele	az	egyenruhája	nyakán	(„mert	egyébként	kapsz	egy	tarkólövést”),	de	egy	bajtársa	
gondosan	megszabadította	tőle,	amennyiben	„szerzett”	neki	egy	másik	kabátot.	

Egy	olyan	rigorozitással,	amelyet	csak	Jorge	Semprúnnak	a	fanatikus	kommunizmus	kap-
csán	 való	 önszembenézéséből	 ismerünk,	 itt	 valaki	 nem	 tud	megbocsátani	magának,	 s	 ezért	
gyakran	 önsajnáló	 zokogással	 próbálja	 betapasztani	 a	 fülünket.	Az	 a	 dacos	 bárdolatlanság,	
amelyet	Grass	 könyveiből	 és	 beszédeiből	 ismerünk	–	 a	 leginkább	 a	PEN-kongresszus	 előtt	
tartott	felbőszült	beszédéből	–,	nem	kíméli	sem	azt,	akit	„annak	a	fiúnak	nevez”,	aki	„láthatólag	
én	voltam”,	és	akit	–	„mivel	kételyek	nem	homályosították	el	a	gyermekéveimet”	–	„könnyen	
megnyerhetőnek”	 nevez.	 Ez	 az	 „én	 nevemet	 viselő	 fiú”	 sohasem	 kérdezett	 (pl.	 az	 eltűntek	
után),	újra	és	újra	„lenyelte	a	»miért?«	szót,	és	elmulasztott	színt	vallani”.	Hitler	neve	és	vele	
együtt	az	ember	is	„szent”	volt	neki,	egészen	addig,	míg	minden	romokban	hevert	(sőt	még	egy	
kicsit	tovább	is,	a	hadifogolytáborban).	

Grass	 tanúságot	 tesz,	mélyre	ásva	éget	egy	pirosra	 izzított	vassal,	 amelyet	emlékezetnek	
nevezünk.	De	semmit	sem	igazol:	„Hogy	a	fiút,	és	így	magamat	is	felmentsem,	azt	mondhatnám:	
félrevezettek	minket!	De	nem,	hagytuk	magunkat	félrevezetni	–	mindannyian,	köztük	én	is.”	
Grass	 sikál	 és	 sikál	 –	 de	 a	 tisztára	mosdatás	 sem	 sikerül	 neki,	 a	 szégyenfolt,	 amit	 nekünk	
megmutat,	egyre	egyértelműbb	 lesz	–	„hallom	a	hallgatásom	nyögését	a	hagyma	hámozása	
közben”.	A	 szégyen,	 amellyel	 a	 leghitványabb	 nácitlanítási	 bizonyítvánnyal	 való	 bliccelés	
nélkül	szembenéz,	egy	nap	alkotó	energiává	lesz.	A	művészet	titokzatos	dialektikája.	Ez	ennek	
a	könyvnek	a	második	szintje,	amelyet	nyugodtan	nevezhetünk	radikálisnak.	Erre	még	vissza	
kell	térnünk.	

De	előtte	még	egy	fenntartás,	amelyről	magam	sem	tudom:	tudálékos-nyárspolgári-e	vagy	 
szükséges?	 Nem	megy-e	 el	 egy	 kritikus	 kötelessége	mellett,	 nem	 lép-e	 át	 egy	 határt?	 Le-
gyen.	Mindenesetre	be	kell	vallanom:	egészen	nem	értem	ezt	a	butaságot;	még	akkor	sem,	ha	
Grass	mindenféle	szépítés	nélkül	ír	róla.	„Vaknak	lenni	a	mindennapivá	váló	jogtalansággal	
szemben	a	város	közvetlen	környezetében”	–	hogy	volt	ez	egy	1940-ben	már	14	éves	gyerek	
esetében,	 aki	már	 nem	volt	 kisgyerek,	 sőt	már	 inkább	 kamasz	 volt,	mint	 gyerek?	Én	 négy	
évvel	vagyok	fiatalabb,	tehát	1939-ben	–	amikor	elhangzott,	hogy	„5	óra	45	óta	visszalövünk”	
–	 tényleg	nyolcéves,	ostoba,	vásott	kölyök	voltam,	akinek	a	 lottyadt	agyában	a	háború	úgy	
rajzolódott	ki,	mint	a	tarka	ruhában	csinosan	felöltözött	katonák	(ólomkatonák?)	felvonulása	a	
tempelhofi	csatamezőn.	És	mégsem	kerülte	el	a	figyelmemet	a	kertet	felásó	apa	kiáltása:	„a	vég	
megkezdődött!”.	Érteni	semmit	sem	értettem,	még	nem	értettem;	de	amikor	a	nővérem	–	aki	
Grassal	egykorú	–	bamba	csodálkozásomra	elmagyarázta,	hogy	más	államokban,	amelyeket	
demokráciának	neveznek,	nincsenek	Führerek,	akkor	mégiscsak	valami	szöget	ütött	a	fejemben.	
Az	én	családomban	sem	állandóan	a	BBC-t	hallgattuk,	nem	hallottuk	Thomas	Mann	beszédeit	
sem	A német nemzethez	 (én	még	 talán	azt	sem	tudtam	volna,	hogy	ki	az	a	Thomas	Mann),	
katonatiszt	 édesapánk	 valóban	 fényévnyi	 távolságra	 volt	 attól,	 hogy	 (előttünk)	 kritikusan	
nyilatkozzon,	és	nagyon	messze	volt	a	leheletnyi	ellenállástól	is.	Az	ellenkezője	tisztességtelen	
történethamisítás	lenne.	De	minden	családban	volt	egy	nagynéni,	egy	unokatestvér,	egy	nagy-
bácsi,	egy	vasúti	hivatalnok	az	ismerősök	körében,	aki	nem	követte	Grass	princípiumát:	„me-
gint	nem	tettem	fel	a	megfelelő	kérdéseket”.	Meg	voltak	gyerekkiszámolók	is	„..	és	akkor	te	
kerülsz	a	koncentrációs	táborba”,	és	voltak	a	faviccek	is:	„mama,	ki	csönget	most	este?	–	Ess,	
ess [egyél,	egyél]	gyermekem,	és	ne	törődj	semmivel.”	Én,	a	négy	évvel	fiatalabb,	ezeket,	és	
sok	minden	mást	is,	hallottam,	ízleltem,	szagoltam,	nem	értettem,	de	észleltem.	

Én	is	hallottam	a	különleges	híradásokat;	én	is	láttam	a	híradókat	a	győzedelmes	tankokkal;	
én	is	néztem	az	Ufa-filmeket	(gyakran	titokban,	mert	túl	fiatal	voltam),	amelyekről	Grass	is	
tudósít	–	és	el	voltam	ragadtatva	Willy	Birgeltől,	a	Reitet für Deutschland	című	filmben,	és	

1 Eredetileg	megjelent:	Die Zeit,	Nr.	34,	2006.	november	13.
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kevésbé	voltam	elragadtatva	a	Stukas	című	filmtől,	amelyben	Carl	Raddatz	játszott,	mert	nem	
szerettem	ezt	a	távoli	rokont.	De	ebbe	a	hívő	tapsmámorba	sohase	olvadtam	be,	és	senki	az	
ismerőseim	közül:	 egyetlen	 osztálytársam	 se,	 nem	volt	 egy	 első	Knutsch-Anette,	 vagy	 egy	
félelmetes	apa.	Bízni	a	végső	győzelemben?	Hogy	lehetne	ezt	elképzelni,	tekintve	az	összeomló	
városok	füstölgő	romjait?	(Grass	mind	Drezdát,	mind	Berlint	látta	porban	és	hamuban	feküdni;	
és	nagyon	hatásosan	le	is	írta.)	Hogy	lehetne	ezt	elképzelni,	tekintve	a	hamarosan	megjelenő	
méz-	 és	 kolbászpótlékokat,	 ezeket	 a	 szörnyűségeket;	 tekintve	 az	 egylábú,	 üres	 kabátujjú,	
vakszemüveget	 viselő	 férfiakat	 az	 utcán	 és	 a	 villamosokon;	 tekintve	 az	 újságokat	megtöltő	
gyászjelentéseket,	„a	Führerért,	a	népért	és	a	hazáért	elesve	a	tisztesség	mezején.	Büszke	gyász-
ban	...”?	Emlékszem	apám	zúgó	pofonjára,	amikor	erre	azt	mondtam,	hogy	„marhaság”:	„hogy	
lehetne	büszkének	lenni,	amikor	valaki	meghalt”.	Volt	egy	sífutó	barátunk,	aki	elesett	–	sok	
hosszú	estét	töltöttem	a	kétségbeesetten	síró	anya	mellett.	

Nos,	Grass	a	tizenötödik	éve	után	szinte	mindig	kollégiumban	vagy	kaszárnyában	élt,	nem	
voltak	Ku’damm-koktélok	a	még	égő	házak	mellett,	nem	voltak	Wannsee-fürdők,	„zsidóknak	
belépni	tilos”	jelszóval;	mindig	a	bajtársak	között	volt,	és	végül	a	(megrázóan	elbeszélt)	ször-
nyű	 frontharc	 közepén	 találta	 magát,	 szóval	 talán	 sohasem	 látott	 embert	 zsidócsillaggal	 a	
kabátján	–	mintha	üvegházban	élt	volna.	De	nem	jött-e	egyszer	vissza	egy	katonatársa,	aki	az	

ínségről	mesélt	volna,	amelyet	Hannoverben,	Münchenben	vagy	Cottbus-ban	tapasztalt?	Van	
egy	Remarque-szerű	jelenet	a	könyvben:	a	roppant	segítőkész	őrvezetőnek	szétlőtték	a	lábait,	
és	neki	be	kellett	nyúlnia	a	véresen	összeszakadt	nadrágjába,	hogy	megnézze,	„férfi-e	még”.	
Egy	lemészárolt	ember	nemi	szervével	a	kézben,	és	közben	a	Führerre	és	a	végső	győzelemre	
gondolni	–	immár	17–18	évesen?	

Grasst	 szinte	önfeledt	 tisztességesség	 jellemzi;	de	miután	a	gyáva	 tömeggyilkos	nyomo-
rúságosan	véget	vetett	az	életének,	„elesve	a	birodalmi	fővárosért	vívott	harcban”,	a	háború	
legvégéig	kitartó	hitet	nehéz	megérteni.	Egyetlen	kis	sminkfolt	nélkül	bevallja,	hogy	ez	 így	
volt,	hogy	ő	ilyen	volt.	De	miért	és	hogyan?

Most	 azonban	 történik	 valami	 csodálatos,	 ami	 a	 Hagymahántás közbent	 fontos,	 rend-
kívül	 sikerült	 könyvvé	 teszi.	Neki,	 a	mesteri	 elbeszélőnek	most	 sikerül	 valami,	 amit	 a	 ter-
mészettudományokban	 –	 ha	 nem	 tévedek	 –	 „dupla	 helix”-nek	 neveznek:	 újabb	 és	 újabb	
kanyarokon	és	kacskaringókon	át	a	súlyos	seb	elvezet	minket	a	szégyen	elé.	Elmondja,	hogy	ez	
mélyen	belévésődött,	hogy	mindig	őrizte	magában	és	mindig	tudatában	volt	–	s	ez	az	elrontott	
ifjúság	határozta	meg	az	életművét.	Hogy	a	„hiszékenység”	hamis	pénznemét	váltotta	át	a	szóra,	
legyen	az	a	versé	vagy	a	prózáé.	„Én	már	megöregedtem,	ő	szemtelenül	fiatal;	ő	a	jövőről	olvas,	
engem	utolér	a	múlt;	az	én	nyomorúságaim	nem	az	övék.	Ami	neki	nem	árt,	vagyis	őt	nem	
nyomasztja,	mint	szégyen,	azt	nekem,	aki	neki	több	mint	rokona	vagyok,	fel	kell	dolgoznom.	
És	közben	ott	pereg,	lapról	lapra	az	elhasznált	idő.”	

Nagy	lelki	nyugalommal	és	aprólékosan	tudósít	minket	arról,	hogy	az	egyik	kép	az	Oxhöft-
rakodópartnál	fekvő	egykori	KdF-hajóról,	a	„Wilhelm	Gustloff”-ról, egy	nap	meg	fogja	szülni	
a	Ráklépésben című	novellát.	De	melyik	az,	és	kié	az	a	hajó,	amely	a	hatalmas	lovagkereszttel	
a	Macska és egér	híres	 jelenetét	 táplálja?	Egy	altiszt	melyik	elcsépelt	szófordulata	 található	
meg	a	Kutyaévek „Materniaden”	részében?	És	hogy	válhatnak	beszédessé	a	kövér	patkányok	
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a	nyolc-tized-nyolcas	védőhely	hajlékában	„egy	regény	terjedelméig”?	A	fiatalok	bandájának	
vezetője	„Störtebeker”-ré	átkeresztelve	A bádogdobban	bukkan	 fel	megint,	 akiről	csak	ez	a	
hír	jutott	el	hozzá:	„A	vasútállomástól,	a	Mottlaubrückén	és	a	Speicher-szigeten,	a	Schichau-
hajógyár	előtt	és	az	egész	Hindenburg-körúton	a	csendőrség	és	a	Hitlerjugend	civileket	iga-
zoltat,	 szabadságon	 lévő	katonákat,	 és	 arra	 csavargó	 lányokat,	 akik	a	bakák	és	 a	magasabb	
fokozatú	katonák	számára	több	mint	megszólíthatók	voltak.	A	dezertőröktől	óvtak,	a	fiatalok	
egy	kalandos	bandájáról	suttogtak:	betörés	az	élelmezésügyi	hivatalnál,	gyújtogatás	a	kikötői	
részben,	titkos	találkozó	egy	katolikus	templomban	...	Mindezt,	ezt	a	sok	hihetetlenséget,	arról	
a	»szétzavaró	bandáról«	mesélték,	amely	–	amikor	már	megvoltak	hozzá	a	szavaim	–	néhány	
fejezet	erejéig	fontossá	vált	a	számomra.”	

Grass	nem	bízik	az	emlékezetben,	és	szkeptikusan	azt	mondja	róla,	hogy	nagy	előszeretettel	
a	szemetet	őrzi	meg;	de	a	hangok,	a	képek,	a	szagok,	sőt	az	álruhás	 liliputiak	kis	 jelenetei,	
amelyeket	a	bunkerben	védelmet	kereső	artistacsoport	adott	elő	a	megfélemlített	gyerekeknek	
és	a	sérülteknek	–	az	szilárdan	bevésődött	az	emlékezetnek	nevezett	viaszlemezre.	„A	csoportot,	
amely	frontszínházként	volt	úton,	egy	alacsony	növésű	aggastyán	vezette,	aki	bohócként	lé- 
pett	 fel.	A	 poharak	 szélét	 simogatva	megérintő	 ujjai	 az	 üres,	 a	 félig	 töltött	 és	 a	megtöltött	
poharakból	zenét	varázsoltak	elő,	szánalmasan	édeskés	zenét.	Sminkesen	mosolygott.	Ez	a	kép	
megmaradt.”

A	privát	a	nyersanyag.	Egy	napon	formát	ölt.	A	fiatal	Grass	nem	volt	reflektáló	ember,	még	
arra	a	mondatra	is,	hogy	„És	akkor	láttam	az	első	halottakat”,	ez	a	megállapítás	következik:	„A	
gondolatok	nem	maradnak	meg,	csak	a	képek	...	A	kép	nézője	mindig	többet	lát,	mint	amit	meg	
tud	érteni.”	Így	a	könyv,	amely	megtagadja	a	műfaji	megjelölést,	napló	is.	Precíz	és	autentikus.	
Minden	szégyenkezés	nélkül,	de	nagy	körültekintéssel	egy	mihaszna	életpályáját	mutatja	be	–	és	
egy	művész	születését;	az	egyik	hagymahéj	a	másik	után.	Gyakran	nem	tudja	eldönteni,	hogy	
az	ábrázolt	nem	valami	utólagos-e,	gyakran	nem	érti	a	saját	félrenézését,	hallgatását,	a	kérdések	
elfojtását;	de	a	visszatekintés	technikája	–	egy	már	majdnem	80	éves	ember	mesél	a	18	évesről	
–,	megengedi	a	saját	életmű	kivonatolását	(de	Isten	ments,	nem	az	interpretálását).	A	lelkesült	
szakácsnak	–	nagyszerű	az	a	 jelenet,	ahogy	egy	egykori	bécsi	 főszakács	a	hadifoglyoknak	az	
élvezetekről	mesél:	 „ma	kérem	 szépen	 sertéshúst	 készítünk	–,	 a	Hal	 szerzőjének	 és	 angolna-
élvezőnek	 el	 szabad	 mondania:	 föltálalja	 nekünk	 életművének	 szálkáit.	 Még	 ez	 az	 említett	
szekvencia	is	lehívható,	megtaláljuk	a	Helyileg érzéstelenítve	című	regényben	is,	ahol	egy	Starusch	
nevű	iskolamester	dilettánskodik,	és	bécsiesen	ezt	mondja:	„na,	ennek	pompás	héja	lesz”.	

Nem	vonakodom	kimondani:	a	könyvben	van	valami	megragadó,	a	könyv	utánunk	nyúl.	
Még	akkor	is,	ha	egy	olyan	szakaszhoz	érkezve,	amelyet	sokan	közülünk	kortársként	átéltek,	
elmarad	az	aha-effektus,	de	mégis	valamit	az	olvasóban	rezgésbe	hoz;	pl.	abban	a	gyengéd-
visszafogott,	 és	 ezáltal	 különösen	 intenzív	 elbeszélésben,	 amely	 az	Annához	 fűződő	 nagy	
szerelmet	 mutatja	 be,	 aki	 aztán	 nemsokára	 Grass	 első	 felesége	 lesz.	 Ez	 a	 fejezet	 a	 maga	
diszkrét	 és	 felkavaró	bensőségességével	 erősen	emlékeztet	Arthur	Miller	 Időkanyarok	 című	
memoárjának	nagyon	szép	Marilyn	Monroe-fejezetére.	

De	még	 akkor	 is,	 ha	 az	 író	 az	 átváltozás,	 a	megélt	 élettől	 a	 szövegbe	 való	 átmenet	 ne-
hézségeire,	 vagy	 ha	 az	 első	 nagy	 siker	 utáni	 mindent	 elöntő	 könnyedségre	 emlékezik,	 itt	
minden	állandó	vibrálásban	van.	„Ah,	milyen	könnyen	folytak	a	szavak	a	tollamból	a	hatvanas	
években,	amikor	eléggé	bátor	voltam	ahhoz,	hogy	a	tényeket	meghazudtoljam,	és	ami	ellenemre	
volt,	arra	csináltam	egy	rímet.	A	zsilipek	kapui	kinyíltak.	A	kaszkádba	csak	úgy	ömlött	a	meg- 
zabolázott	 szófolyam.”	 Ezt	 én	 szívesen	 nevezném	 a	 grassi	 magnetizmusnak.	 Az	 ember	
megmakacsolhatja	magát	(ha	észreveszi,	hogy	Grass	hamis	címszót	ragaszt	a	Sartre	és	Camus	
közötti	vitára;	itt	nem	Sziszüphoszról	volt	szó,	hanem	a	Gulágról,	amelyet	Sartre	tagadott);	az	
ember	megütközhet	(ha	azt	olvassa,	hogy	Grass	a	Szövetségi	Köztársaság	korai	éveiben	nem	
ment	választani,	 és	még	az	első	párizsi	éveiben	sem	érdeklődött	a	politika	 iránt);	 az	ember	
csodálhatja	 a	 poétát	 (ha	 az	 egy	megsérült	 katonáról	mesél,	 aki	 a	 nemdohányzó	 szakaszban	
dohányzott,	 s	 miután	 egy	 Rajna-vidéki	 hölgy	 hetykén	 figyelmeztette,	 zsebkését	 a	 falábába	
mélyesztette);	az	emberre	rájöhet	a	hidegrázás	(ha	pl.	arról	olvas,	hogy	a	megerőszakoló	orosz	
katonának	egy	anya	–	a	lányát	megvédendő	–	önmagát	kínálta	föl)	–	egy	valamit	nem	lehet	
tenni	Günter	Grass-nál:	az	ember	nem	maradhat	közömbös.	Ő	egy	kihívás.	Ezzel	a	könyvvel	
persze	önmagát	hívta	ki:	önmagáról	hántotta	le	a	rétegeket,	sorjában.	És	ha	azt	meséli,	hogy	
az	írás	alatt	oldalról	oldalra	és	könyv	és	könyv	között	élt,	akkor	az	egy	kicsit	túl	irodalminak	
hangzik.	Nem,	ő	a	saját	önmegsértésével	élt	együtt,	egy	egzisztenciális	szakadással,	amelyről	ez	
a	könyv	és	a	könyvei	általában	tudósítanak.	„Sok	idő	telt	el,	amíg	lépésről	lépésre	megértettem,	
és	vonakodva	bevallottam,	hogy	 tudatlan	voltam,	pontosabban	nem	akarva	 tudomást	venni,	
részese	voltam	egy	hatalmas	bűncselekménynek,	ami	az	évekkel	nem	lett	kisebb,	ami	nem	akar	
elévülni,	és	ami	még	mindig	kínoz.”	




