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Ecsetvonások	
egy	Günter	Grass-portréhoz	

„Ismerem a saját korlátaimat,”1

A	lexikonok	és	a	kézikönyvek	a	21.	század	elején	rendre	Günter	Grasst	nevezték	a	német	
irodalom	világszerte	leghíresebb	alakjának.2	„Nincs	még	egy	író	Thomas	Mann	után,	akinek	
ehhez	fogható	kisugárzása	lett	volna	[...].	A bádogdob	című	regénye	éles	fényt	vet	az	ötvenes	
évekbeli	német	kultúra	provincializmusára,	és	ugyanakkor	jelzi	a	fiatal	demokrácia	feltörekvő	
erejét.”3	Marcel	 Reich-Ranicki	 pedig	 egy	melegebb	 szívű	 pillanatában	 ezt	 írta	 róla:	 „Vele	
együtt	 öregedtünk	meg,	 vele	 együtt	maradtunk	 fiatalok.	 Günter	Grass	 a	 húszas-harmincas	
években	született	generáció	nagy	írója.	Ki	lenne	az,	ha	nem	ő?”4

 
(I.)	A	fentiekből	már	következik,	hogy	amikor	Günter	Grass	2015.	április	13-án	elhunyt,	

a	kritika	mintha	már	elkészült	volna	az	életmű	átfogó	megítélésével.	Gondolhatnánk.	Ulrich	
Rüdenauer	 nekrológja	 legalábbis	 ebbe	 az	 irányba	mutat.	Volt	 egy	 zseniális	 pályakezdés:	A 
bádogdob	című	regény	a	47-es	csoport	legtipikusabb	és	legmagasabb	szintű	irodalmi	alkotása.5 
(Ez	természetesen	az	adott	korban	egyáltalán	nem	volt	magától	értetődő.)	És	aztán	nem	sokkal	
később,	 már	 a	 hatvanas	 évek	 elejétől,	 Grass	 beleveti	 magát	 a	 politikába,	 az	 SPD	 oldalán	
kampányokban	vesz	 részt,	 beszédeket	 tart.	Szép	 lassan	politikai	 primadonnává	válik;	 vagy	
egy	kicsit	udvariatlanabbul	azt	is	lehetne	mondani,	hogy	egy	olyan	értelmiségi	szerepet	vesz	
fel,	amely	az	értelmiségi	specializálódás	elemi	szempontjait	is	figyelmen	kívül	hagyja.	Voltak,	
akik	már	ekkor	értelmiségi	dinoszauruszt	láttak	benne.	(Sokszor	lehetett	hallani	azt	is,	hogy	
az	ilyen	értelmiségi	szerepvállalás	tipikusan	jellemző	arra	a	generációra,	amely	a	20-as	évek	
második	és	30-as	évek	első	felében	született,	és	a	háború	végét	kiskamaszként	élte	át.)	Ennek	
az	átfogó	megítélésnek	legalább	két	fontos	előfeltevése	van.	(1)	A	47-es	csoport	meghatározó	
más	alkotásai,	amelyek	az	ötvenes	évek	végén	és	a	hatvanas	évek	elején	születtek,	mind-mind	
Grass	műve	után	sorakoznak.	Olyan	világirodalmilag	is	jelentős	alkotásokra	gondolok,	mint	
Hans	Magnus	Enzensberger	Verteidigung der Wölfe	című	verseskötete,	Heinrich	Böll	Billard 
um halb zehn,	Siegfried	Lenz	Deutschstunde	és	Uwe	Johnson	Mutmaßungen über Jacob	című	
regénye.	 Ezek	 a	művek	 a	múltfeldolgozás	 első	 irodalmi	 kísérletei.	 (Nem	 lehet	 véletlen	 az	
egybeesés:	1959-ben	tartja	meg	Adorno	is	nagy	sikerű	rádióelőadását	a	múlt	feldolgozásáról.)	
(2)	A	politikai	szerepvállalás,	egyáltalán	a	politikai	szempontok	megjelenése	lerontja	az	irodalmi	
szövegek	színvonalát.	Grass	persze	nem	értette:	mi	különbség	lenne	a	Die Blechtrommel és	az	
Ein weites Feld társadalomábrázolása	között?	–	Véleményem	szerint	Grass	kései	életműve	is	
hallatlanul	érdekes	kérdések	sorát	veti	fel.	Meglepő	és	tanulságos	nekrológot	lehetett	volna	
írni	ezzel	a	címmel:	„Mit	tanulhatunk	Grass	kései	életművéből?”.	Persze	voltak	már	korábban	
is	ebbe	az	irányba	mutató	hangok:	Joachim	Kaiser,	az	egyik	meghatározó	német	kritikus,	egy	
1993.	december	18-i	beszélgetésen	Grass	kései	műveiről	ezt	mondta:	„a	könyvek	a	maguk	
egészében	[ugyan]	nem	nevezhetők	sikerültnek.	De	ha	pl.	azt	írja	le,	hogy	hogyan	történik	meg	
egy	atomrobbanás,	vagy	azt,	hogy	a	kormányzatok,	amelyek	a	háborút	tulajdonképpen	nem	
akarják,	csak	nem	tudják	megakadályozni,	és	aztán	üres	szavakkal	mentegetőznek	[...],	akkor	
azt	mesésen	teszi.	Ezek	fölött	a	könyvek	fölött	azonban	általában	csak	úgy	átsiklanak,	mint	egy	
megöregedett	szerző	félrelépésein.	Véleményem	szerint	itt	Grass-al	[…]	nagy	igazságtalanság	
történik	[…].”6	Az	ifjabb	generáció	persze	ennél	is	radikálisabb:	már	A bádogdobra	is	igaz,	
hogy	 a	 társadalomábrázolás	 háttérbe	 szorítja	 a	 nyelvi	 megformálás	 kérdéseit.	 Ezt	 sugallta	
Daniel	Kehlmann	a	tavaly	a	frankfurti	egyetemen	megtartott	poétikai	előadásain.	A	kiinduló	
szituáció	az,	hogy	Kehlmann	amerikai	diákoknak	meg	akarta	mutatni	Peter	Alexander	egyik	

1 Günter	Grass:	Im Krebsgang,	Deutscher	Taschenbuch	Verlag,	2015.	42.	o.
2 Lásd	pl.	Heike	Pfersdorff	(szerk.):	Harenberg Kulturführer. Roman und Novelle,	Meyers	Lexikonverlag,	2007.	

291.	o.	
3 Harro	Zimmerman:	Günter Grass unter den Deutschen. Chronik eines Verhältnisses,	Steidl	Verlag,	2010.	9.	o.	
4 Marcel	Reich-Ranicki:	 Jenseits	 des	 Schreckens	 tanzende	 Paare,	 in:	 uő:	Unser Grass,	Deutscher	Taschenbuch	

Verlag,	2005.	189.	o.	
5 Érdekes,	 hogy	 Reich-Ranicki	 az	 első,	 még	 1960-as	 recenziójában	 nem	 csak	 visszafogott,	 hanem	 egyenesen	

kritikus:	„A	harminckét	éves	Günter	Grass,	akinek	szokatlanul	hangos	és	hosszan	elhúzódó	dobpergése	szinte	a	
teljes	német	kritika	lelkesedését	előcsalta,	valóban	egy	született,	ha	egyelőre	még	nem	is	jó	elbeszélő.	Egy	eredeti	
és	átlag	feletti	író,	egész	biztosan;	de	egyelőre	még	azokhoz	a	hegedülő	cigányvirtuózokhoz	hasonlít,	akiknek	a	
hatásos	 játéka	képes	hipnotizálni	 a	közönséget.”	Marcel	Reich-Ranicki:	Auf	Glück	getrommelt,	 in:	 uő:	Unser 
Grass,	i.	k.	13.	o.

6 Kritikers	Kummer	–	Kritikers	Freud.	Ein	Gespräch	mit	Joachim	Kaiser,	 in:	Peter	Laemmle	(szerk.):	Kritik als 
Beruf. Marcel Reich-Ranicki,	Fischer	Verlag,	2002.	68–69.	o.	
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filmjét,	melynek	címe:	Peter schießt den Vogel ab.	„Öt	perc	után	csendesen	megkértek,	hogy	
kapcsoljam	 ki,	 hét	 perc	 után	 hangosan	 megkértek,	 hogy	 kapcsoljam	 ki,	 kilenc	 perc	 után	
erőszakkal	fenyegettek,	és	én	kikapcsoltam.	Fáradtan	néztünk	egymásra.	Peter	Alexander	volt	
az	ötvenes	évektől	a	nyolcvanas	évek	derekáig	Németország	legnépszerűbb	szórakoztatója.”	
„És	ezután	közülünk	már	senkinek	sem	volt	kedve	a	47-es	csoporton	csúfolódni:	a	fonákjának	
a	 szemébe	 néztünk,	 a	 filmmé	 vált	 elfojtás	 szemébe.	 És	 hirtelen	 újra	megszerettük	Günter	
Grasst.	Hirtelen	hálásak	voltunk	neki.”7	Kehlmann	azt	 állítja,	 hogy	volt	 egy	helyzet	 (vagy	
talán	pontosabban:	vannak	olyan	helyzetek),	amikor	a	politizáló	irodalmat	is	föl	kell	vállalni;	
és	ez	akkor	következik	be,	amikor	a	politikától	nem	lehet	egyszerűen	elfordulni,	csak	elfojtani	
lehet.8 

7 Daniel	Kehlmann:	Kommt Geister,	Rowohlt	Verlag,	2015.	10.	o.
8 Kehlmann	 könnyű	 prédát	 választott	 magának:	 Peter	Alexander	 1959-ben	 készült	 filmkomédiájáról	 nincs	 mit	

mondani,	még	a	mértékadó	filmtörténeti	áttekintések	is	megfeledkeznek	róla.	(Lásd	pl.	Wolfgang	Jacobson,	Anton	
Kaes	és	Hans	Helmut	Prinzler	[szerk.]:	Geschichte des deutschen Films,	Verlag	J.	B.	Metzler,	1993.)	Ugyanakkor	
Kehlmann	állítása	ennél	sokkal	többet	mond,	és	tulajdonképpen	két	részállításra	esik	szét.	Egyrészt	azt	mondja,	
hogy	a	múlt	feldolgozása	az	ötvenes	évek	második	felének	filmművészetében	kezdődött	meg;	másrészt	viszont	ezt	
az	egész	filmes	múltfeldolgozást	A bádogdobhoz	képest	nem	tartja	igazán	jelentősnek.	(Vagy	másként	fogalmazva:	
A bádogdob	igazi	jelentőségét	–	a	múlttal	való	szembenézésének	formátumát	–	a	korabeli	filmek	háttere	előtt	lehet	
és	kell	felmérni.)	Ezért	következzen	most	egy	kis	filmtörténeti	áttekintés.	–	(1)	1959-ben	készült	Frank	Wisbar.	
Hunde, wollt ihr ewig leben? című	 háborús	 filmje	 (Fritz	Wöss	 azonos	 című	 könyve,	 valamint	 számos	 más	
dokumentum	és	szóbeli	elbeszélés	alapján).	A	film	a	híres	sztálingrádi	csatáról	szól.	Az	individualizált	szereplők	
meglehetősen	klisészerűek:	itt	is	megjelenik	a	jó,	idealista	és	bátor	nemzetiszocialista	katona,	akinek	a	végén	igaza	
lesz;	a	gonosz	és	gyáva	náci	tiszt,	aki	a	végén	még	az	ellenséghez	is	átáll;	és	ott	van	az	ingadozó-alkalmazkodó	
pap,	 aki	 a	 háborús	 történéseket	 is	 hitbeli	 kérdések	 diszkutálására	 akarja	 felhasználni;	 és	 nem	 hiányozhat	 a	
fegyverszünet	alatt	 zongorázó	 fiatal	katonatiszt	 sem,	aki	végül	mindkét	karját	elveszti.	A	 filmben	egy	 történet	
nyomait,	illetve	szilánkjait	is	fel	lehet	fedezni,	de	az	eredeti	makrotörténet	mindezeken	átcsap.	(És	ebben	a	rendező	
még	csak	problémát	sem	látott.)	De	azt	mindenesetre	sikerült	elérnie,	hogy	a	háborút	belülről	látjuk:	sok	a	vezetés-,	
sőt	 a	 Hitler-ellenes	megnyilvánulás,	 de	 sok	 a	 lojális	 gesztus	 is.	A	 film	 végén	 ésszerűnek	 tűnik,	 hogy	 Paulus	
tábornok	megadja magát,	aminek	következtében	huszonhatezer	katona	kerül	hadifogságba.	A	film	egyik	legerősebb	
jelenete	az,	amikor	a	töménytelen	mennyiségű	sérültet	és	beteget	látjuk,	miközben	a	rádióból	Goebbels	beszéde	
szól,	a	nemzetiszocializmus	tízéves	hatalomra	kerülése	alkalmából.	És	elhangzanak	a	következő	mondatok:	„A	
katona	 azért	 van,	 hogy	meghaljon.	Ha	 nem	 hal	meg,	 akkor	 azt	 a	 saját	 szerencséjének	 kell	 betudnia.”	 Paulus	
tábornok	tehát	belátta:	a	hatodik	német	hadseregnek	nincs	esélye,	és	a	saját	döntése	alapján	feladja	a	reménytelen	
harcot.	„Ez	csak	egy	hadsereg”	–	fogja	mondani	rá	Hitler.	A	film	egyértelműen	azt	állítja,	hogy	a	vereség	(annak	
elvállalása,	 illetve	 választása)	 is	 lehet	 ésszerű.	A	 film	 legvégén	 a	 hadifoglyok	 vonulását	 látjuk	 (közülük	még	
nagyon	sokan	összeesnek	a	gyengeségtől	és	a	kimerültségtől,	és	ott	halnak	meg	a	hóban),	a	pap	pedig	azt	mondja,	
„talán	tanulunk	az	egészből	valamit”.	És	egy	mellette	haladó	erre	ezt	válaszolja:	„de	az	is	lehet,	hogy	nem”.	Ez	
azonban	 –	 a	 film	 horizontját	 tekintve	 –	 a	 bizonytalanságba	mutat	 előre.	Wisbar	 a	 vereség	 választását	 negatív	
hőstettnek	tekinti:	a	katonák	nemcsak	azért	vannak,	hogy	meghaljanak,	hanem	ők	is	emberek,	akiknek	életük	van,	
méghozzá	egyetlen	egy.	A	film	persze	erősen	kritikus	a	nemzetiszocialista	vezetéssel	szemben,	és	ezt	korabeli	
dokumentumokkal	is	alátámasztja.	De	ez	a	perspektíva	mégis	túl	szűk	ahhoz,	hogy	egy	múltfeldolgozás	bázisa	
lehessen.	–	(2)	A	legsikeresebb	háborús	film	Bernhard	Wicki	szintén	1959-ben	forgatott,	Die Brücke című	alkotása	
volt.	 Egy	 dél-német	 kisvárosban,	 1945	 áprilisában,	 röviddel	 az	 amerikaiak	 bevonulása	 előtt,	 behívót	 kap	 hét	
tizenhat	éves	gimnazista	fiú.	És	a	bevonulás	utáni	napon	máris	bevetésre	kerülnek,	egy	hidat	kell(ene)	megvédeniük;	
a	feladat	persze	teljesen	értelmetlen,	mert	a	hidat	amúgy	is	fel	akarják	robbantani.	De	már	ez	a	feladat	is	furcsa	
módon	jön	létre:	a	vezetés	tulajdonképpen	meg	akarja	óvni	a	fiúkat	a	hirtelen	bevetéstől,	és	a	korai	értelmetlen	
haláltól.	Nem	sikerül,	ez	a	„könnyített”	feladat	is	végzetté	válik:	a	hét	fiúból	hat	meghal,	a	hetedik	pedig	teljesen	
megzavarodva,	hisztérikus	rohamban	tör	ki.	A	Der Spiegel korabeli	kritikusa	ezt	írta:	„egyike	a	legkeményebb,	
legkíméletlenebb,	legkeserűbb	antiháborús	filmeknek,	amelyet	valaha	forgattak”.	(Die	Brücke	am	Regen,	in:	Der 
Spiegel,	1959.	november	4.)	Az	kétségtelen,	hogy	a	 film	a	diametrális	ellentétébe	 fordítja	át	a	háborús	 filmek	
rekvizitumait,	és	így	a	megszokott	pátosz	helyébe	a	teljes	értelmetlenséget	(illetve	ennek	ábrázolását)	állítja.	A	
korabeli	kritika	a	filmben	csak	jelentéktelen	hibákat	fedezett	fel:	pl.	egy	fölösleges	kamaszkori	élmény	bejátszását,	
vagy	annak	hangoztatását,	hogy	az	ifjúság	ideáljai	hamis	és	illetéktelen	kezekbe	kerültek.	(Lásd	i.	m.)	De	ennél	a	
filmmel	véleményem	szerint	sokkal	nagyobb	bajok	vannak.	A	legérdekesebb	számomra	a	fiatalok	iskolai	világának	
bemutatása,	 illetve	 annak	 megmutatása	 volt,	 hogy	 ez	 hogyan	 fordul	 át	 a	 katonaság,	 mint	 reális	 életpálya	
idealizálásába.	De	éppen	ezen	a	ponton	adódik	a	film	legproblematikusabb	vonása:	Wicki	igazából	nem	találja	a	
kapcsolatot	a	nemzetiszocializmus	és	a	háború	között,	itt	a	háború	önállósodott	és	természetessé	vált.	Az	idősebbek	
inkább	rettegnek	tőle,	a	gyerekeket	óvni	próbálják,	de	nem	néznek	a	gyerekek	szemébe,	és	nem	is	próbálják	nekik	
elmagyarázni,	hogy	a	háború	valósága	a	halál.	(Gondoljunk	arra	az	iskolai	jelenetre,	amikor	az	igazgató	az	egyik	
diáknak	ezt	mondja:	„Hamarosan	megint	több	mozdonyvezetőre	lesz	szükségünk,	mint	katonára.”	A	visszakérdezés	
hatására	azonban	megijed,	és	kitérő	választ	ad.)	A	gyerekek	számára	a	háború	egy	kalandos	játék,	a	katonaság	a	
felnőtté	válás	egyetlen	útja,	a	saját	jövőjük.	A	múltfeldolgozás	felől	tekintve	a	film	kimondottan	felületesnek	tűnik.	
–	(3)	1957-ben	készült	Ottomar	Domnick	Jonas	című	filmje,	amelyről	maga	a	rendező,	egy	stuttgarti	ideggyógyász,	
így	nyilatkozott:	„Én	a	filmet	úgy	készítettem,	hogy	egy	pillanatig	sem	gondoltam	a	közönségre.	Megcsináltam	a	
filmet,	 habár	mindenki	megpróbált	 lebeszélni	 róla.	Megcsináltam,	mert	meg	 kellett	 csinálnom.	A	 forgatáskor	
minden	szabályt	fölrúgtam.	Nincsenek	benne	sztárok,	műterem,	kölcsönzések.	Először	is	a	téma:	az	elmagányosodott	
ember	a	nagyvárosban.	És	aztán	a	kalap	története.	És	aztán	a	zenei	album	Duke	Ellingtonnal.	Figyelmesen	mentem	
keresztül	a	városon	és	találtam	tárgyakat,	képeket,	kivágásokat.	Hogy	az	operatőrnek	világossá	tegyem,	hogy	mit	
szeretnék,	fényképeket	gyűjtöttem.”	(Lásd	Der Spiegel,	1957.	július	10.)	A	korban	a	fogadtatás	nagyrészt	pozitív,	
ha	nem	egyenesen	 lelkes	volt,	mára	azonban	inkább	visszafogott	 lett.	Christine	Noll	Brinckmann	ezt	 írja	róla:	
„Ottomar	Domnick	 [filmjét]	 csak	 periférikusan	 lehet	 a	 kísérleti	 filmek	 közé	 sorolni.	Egyrészt	 felbomlasztja	 a	
szokásos	elbeszélési	mintákat,	szürrealizálóan	és	szubjektivizálóan	dolgozik,	ellipsziseket,	abszurditásokat	használ	
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(II.)	A	kérdés	természetesen	az,	hogy	igaza	volt-e	Reich-Ranicki	meglehetősen	sarkos,	sőt	
igen	goromba	kritikájának?	Nézzük	először	az	eredményt:	 ez	a	kritika	a	Grass-irodalomba	
úgy	vonult	be,	mint	amely	végre	megfogalmazta	azt,	hogy	mi	a	baj	Grass	írásművészetével,	
tulajdonképpen	már	a	hatvanas	évek	eleje	óta.	Ezt	pedig	a	következőképpen	foglalhatjuk	ösz-
sze:	a	politikai	szerepvállalás	erősen	lerontja	a	művek	textuális	színvonalát.	De	közelebbről	
tekintve	 Reich-Ranicki	 kritikája	 nem	 ezt	 demonstrálja,	 hanem	 inkább	 azt,	 hogy	 Grass	
mennyire	 nem	 értette	 a	 német	 egyesítés	 folyamatát.	 Hajlok	 arra,	 hogy	 elfogadjam	Volker	
Neuhaus	átfogó	véleményét:	„A	kritika	ebben	a	monumentális	műben	nem	látott	mást,	mint	az	
újraegyesítés	felületes	szidalmazását.”9	Azt	talán	ma	már	elfogadhatjuk,	hogy	az	újraegyesítés	
kérdése	a	baloldali-szociáldemokrata	értelmiségieket	hatalmas	kihívás	elé	állította.	Egyrészt	
természetesen	támogatni	akarták	a	diktatúra	alól	felszabadulni	akaró	kelet-német	lakosságot.	
A	civil	társadalomról	szóló	elemzésekbe	még	bevonultak	a	kelet-európai	szerveződési	formák,	
majd	tiltakozások	is.	Másrészt	ezekben	a	mozgalmakban	meg-megjelentek	nacionalista	elemek	
is	(mint	ahogy	pl.	a	híres	Közép-Európa-vita	peremén	is).	A	baloldali-szociáldemokrata	szerzők	
úgy	vélték,	hogy	a	nyugati	országrész	civilizálódása	éppen	ennek	az	örökségnek	a	meghaladását	
jelenti.	 Így	az	egyesítés	mentális	visszaeséssel	 fenyegetne.	A	Kohl-kormányzat	valóban	fö-
lülről	 vitte	 keresztül	 az	 egyesítést,	 amely	 végső	 soron	 a	 keleti	 országrész	 tartományainak	
csatlakozását	 jelentette.	 Kétségtelen,	 hogy	 ebbe	 a	 történetbe	 súlyos	 aszimmetriák	 voltak	
belekódolva,	amelyek	a	következő	években	meghatározták	a	politikai-kulturális	konfliktusok	
térképét.	A	nyugatiak	úgy	érezték,	hogy	az	egyesítés	árát	ők	fizetik	meg	(a	nyugdíjak	meg-
állapításával,	 teljes	 városok	 és	 régiók	 újraépítésével	 stb.),	 a	 keletiek	 viszont	 úgy	 érezték,	
hogy	rájuk	már	senki	sem	kíváncsi,	az	egyesített	Németország	alsóbbrendű	polgárai	 lettek.	
A	könyv	megírásakor	ezekről	a	konfliktusokról	már	lehetett	tudni.	Mindenesetre	amennyiben	
az	 újraegyesítés	 regényét	 látjuk	 benne,	 Grass	 sem	 követ	 el	 más	 „hibát”,	 mint	 a	 legtöbb	
baloldali-szociáldemokrata	értelmiségi.	De	akkoriban	a	hangulat	már	nem	ez	volt;	ezeken	a	
nézeteken	a	 történelem	átcsapott:	a	90-es	választásokon	Oskar	Lafontaine	volt	a	kancellár-
jelölt,	és	súlyos	vereséget	szenvedett.	(A	választás	–	nagy	valószínűséggel	–	csak	azért	nem	
lett	még	katasztrofálisabb	az	SPD	számára,	mert	az	ellenvetések	magukhoz	vonzották	azokat	
a	jobboldali	szavazókat,	akik	nem	törődve	a	keletiek	felszabadításával,	egyszerűen	féltek	az	
egyesítés	 rájuk	háramló	pénzügyi	 és	 gazdasági	 következményeitől.	A	Kohl-adminisztráció,	
megérezve	a	veszélyt,	azt	kezdte	el	hirdetni,	hogy	az	új	országrész	szanálása	és	fölemelése	
a	nyugati	fejlettségi	szintre		tulajdonképpen	ingyen	megoldható.)	Grass	persze	vállalhatatlan	
dolgokat	mond	a	volt	NDK-ról,	Reich-Ranicki	ki	is	pécézi	közülük	a	legszembeszökőbbeket.	
Mindegyiknek	 az	 lehetne	 a	mottója,	 hogy	 azért	 annyira	 rossz	nem	 is	 volt	 az	 egész.	Már	 a	
könyv	harmadik	bekezdésében,	amikor	eléggé	motiválatlanul	Gorbiról	és	Honniról	olvasunk,	
sejthetjük,	hogy	a	gondolatmenet	a	könnyed,	kedélyeskedő	ártalmatlanítás	felé	mutat.	„El	kell	
ismerni:	ostobán	hangzik,	mint	a	Honni	vagy	a	Gorbi,	de	mégis	a	Fontynál	kell	maradnunk.	
A	szóvégi	ipszilonra	vonatkozó	vágyát	egy	hugenotta	pecséttel	hitelesíthetjük.”10	–	Azt	kell	
mondanunk,	hogy	a	 regény	 ilyen	korai	és	kategorikus	elutasítása	 rendkívül	megnehezíti	az	
új	értelmezői	perspektívák	megnyitásának	lehetőségét.	Ha	mégis	egy	ilyent	keresünk,	akkor	
talán	Volker	Meid	elemzéséből	érdemes	kiindulnunk,	amely	a	mű	elbeszélői	technikáját	állítja	
a	középpontba:	„Ennek	a	múltat	és	jelent	egymásba	illesztő	regénynek	az	elbeszélője	mintegy	
elbújik	a	»mi«	mint	[Fontane-]archívum	mögött.	És	ami	így	»lapról	lapra«	megszületik,	az	a	
manierisztikus	intertextualitás	egy	mintapéldánya,	az	irodalmi	és	történelmi	citátumok	olyan	
mintapéldánya,	amely	csak	a	jelenre	tekintettel	válik	transzparenssé.	Fontane	élete	és	műve,	
származása,	 személyes	kapcsolatai,	 utazásai,	 nézetei	 (az	 idézetek	kimeríthetetlen	 forrását	 a	

föl	és	egy	pregnáns	kamerát;	másrészt	azonban	a	narratív	koncepciók	foglya	marad.”	(Geschichte des deutschen 
Films,	428.	o.)	De	számunkra	most	fontosabb,	amit	Karl	Korn	akkoriban	írt	a	Frankfurter Allgemeine Zeitungba:	
a	 rendező	 közvetlenül	 a	 nézők	morális	 kvalifikációjára	 apellál:	 „ön	 is	 elfogadná-e	 a	 bűnnel	 való	 azonosulást,	
elhagyná-e	és	elárulná-e	egy	embertársát?”.	(Der Spiegel,	i.	sz.)	Ha	ez	a	film	a	háborús	múlttal	való	szembenézést	
akarja	 ábrázolni,	 akkor	 a	metaforikája	 elmosódott:	 van	 egy	 történet,	 amelyről	 azonban	 semmi	közelebbit	 sem	
tudunk,	még	azt	sem,	hogy	a	bűnösök	vagy	az	áldozatok	oldalán	játszódik-e	le.	E	történet	pontosítása	és	a	bűnös-
áldozat	 tengely	mentén	 való	 lokalizálása	 nélkül	 azonban	 nehéz	 elképzelni	 a	múltfeldolgozást.	 –	 (4)	 1959-ben	
készült	el	Wolfgang	Staudte	Rosen für den Staatsanwalt című	filmje.	A	történet	önmagában	megáll,	érdekes,	és	
mégis	egyszerű:	a	háború	utolsó	napjaiban	egy	háborús	bírósági	tanácsos,	egy	bizonyos	dr.	Schramm,	csokoládéval	
való	üzletelés	miatt	halálra	ítél	egy	Kleinschmidt	nevű	közkatonát.	Már	éppen	végrehajtanák	az	ítéletet,	amikor	
egy	súlyos	légitámadás	következtében	mindenki	hanyatt-homlok	menekül.	Utána	vágás:	eltelelik	néhány	év,	dr.	
Schramm	egy	német	városban	államügyészként	dolgozik,	Kleinschmidt	pedig	a	tehetetlenkedés	és	az	ügyeskedés	
határán	egyensúlyozva	a	társadalom	perifériáján	él.	Aztán	a	hurok	szorulni	kezd:	a	volt	katona	mindenhol	meséli	
a	 történetét,	 az	 ügyész	 pedig	 egyszer	 föl	 is	 ismeri.	 Innen	 kezdődik	 egy	 többnyire	 ironikusan	 ábrázolt	 harc	 az	
elkendőzésért.	Az	államügyész	a	hivatal	hatalmát	használja	föl	arra,	hogy	Kleinschmidt	eltűnjön	a	városból,	hogy	
ez	a	kényelmetlen	dolog	ne	derüljön	ki.	És	a	rendező	azt	sugallja,	hogy	az	intézmények	képesek	is	lennének	az	
elkendőzésre,	de	a	személyes	szinten	minden	kiderül.	Kleinschmidt	végül	elkövet	egy	lopást,	két	tábla	csokoládét	
lop.	Az	ügyész	szenvedélyesen	védelmébe	veszi	az	elkövetőt,	majd	egy	grandiózus	elszólással	halálos	ítéletet	kér.	
Ezzel	a	visszazuhanással	elárulja	magát.	Ez	a	film	ugyan	már	a	múltról,	a	múlt	hatalmának	megtöréséről	szól.	De	
azzal,	hogy	a	múlt	feltárulását	a	„személyes	véletlenekre”	vezeti	vissza,	azt	sugallja,	hogy	egy	szisztematikus	és	
átfogó	múltfeldolgozásra	nincs	esély.	–	Grass	nagy	fölfedezése	az	volt,	hogy	a	nemzetiszocializmus	által	fémjelzett	
civilizációs	törést	nem	lehet	leírni	egy	külső,	mindent	tudó	elbeszélő	perspektívájából.	És	ezután	következhetne	
Grass	megoldásának	részletes	bemutatása.			

  9 Bernd	Lutz	/	Benedikt	Jeßing	(szerk.):	Metzler Lexikon. Autoren,	Verlag	J.	B.	Metzler,	2010.	254.	o.
10 Günter	Grass:	Ein weites Feld,	Deutscher	Taschenbuch	Verlag,	2015.	9.	o.
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levelek	adják)	így	művészi-humorisztikus	értelemben	olyan	háttérként	szolgálnak,	amelyről	
leválik	az	új,	de	ugyanakkor	hamis	megalapozás.”11	A	montázstechnika,	az	idézeteknek	a	saját	
szövegbe	való	átváltoztató	beemelése	ebben	az	 időben	rendkívül	népszerű	eljárásmód	volt;	
Grass	ezt	akarta	kipróbálni	azzal,	hogy	eleve	egy	kollektív	elbeszélő	szubjektumot	vezetett	
be.	 „Mi	 az	 archívumból	 Fontynak	 neveztük”	 –	 így	 kezdődik	 a	 regény.12	 Egy	 érdemleges	
irodalomelméleti	 elemzésnek	 tehát	 azt	kellene	megnéznie,	hogy	Grass	mennyire	 sikeresen,	
illetve	mennyire	újszerűen	tudta	alkalmazni	ezt	a	technikát.	Ezt	a	perspektívát	célszerű	lenne	
kiegészíteni	Arno	 Barnert	 javaslatával,	 aki	 az	Ein weites Feld középponti	 részének	 a	 30.	
fejezetet	tekinti,	amelyben	Grass	egy	Uwe	Johnsonnal	való	találkozását	írja	le.	(Láttuk,	hogy	
már	Reich-Ranicki	is	ezt	tekintette	a	könyv	legsikerültebb	részének.)	A	szerző	igazából	nem	is	
árulja	el,	hogy	kiről	van	szó,	hanem	csak	„Dr.	Mutmaßlich”-nak	nevezi,	ami	persze	Johnson	
első	 regényének	címére	utal.13	Arno	Barnert	most	 arról	 számol	be,	hogy	Grass	és	 Johnson	
között	volt	egy	vita	az	idézetek	szerepéről.	Grass	úgy	vélte,	az	idézetek	mindig	megakasztják	a	
szöveget,	és	ezek	a	szövegen	való	túltekintés	bástyái.	Johnson	viszont	úgy	vélte,	az	idézeteket	
csak	úgy	szabad	felhasználni,	hogy	új	kontextusban	szervesítjük	őket.	Grass	1984-ben	meg-
halt	barátjának	akart	itt	emléket	állítani.	És	még	az	is	lehet,	hogy	a	„mi”	(amely	korábban	a	
Fontane-archívumot	 jelentette)	 itt	kettőjükre	vonatkozik;	mintha	ez	a	könyv	kettőjük	közös	
műve	lenne.14	De	Grass	és	Johnson	kapcsolata	igazából	nem	ezért	romlott	meg,	hanem	azért,	
mert	Grass	állítólag	egyszer	„NDK-s	szerzőnek”	nevezte.	1971.	 június	29-én	Grass	ezt	 írta	
Johnsonnak:	 „Kedves	 Uwe,	 a	 szokásomtól	 eltérően	 a	 tegnapi	 telefonbeszélgetésünk	 után	
szeretném	megerősíteni,	hogy	a	Bayerischer	Rundfunk	riporterével	folytatott	beszélgetésben	
nem	 neveztelek	 NDK-s	 szerzőnek.”15	Alig	 néhány	 nappal	 később	 Johnson	 már	 csak	 egy	
mindössze	hárommondatos	levéllel	válaszolt:	„Kedves	Günter,	köszönöm	a	leveledet.	Talán	
mégsem	 volt	 helyes	 engem	 ajánlani	 egy	 olyan	 ország	 ismerőjeként,	 amelyben	 tizenkét	 év	
óta	nem	élek.	De	a	vitánk	nemcsak	egy	szóról	szól,	ezt	te	is	jól	tudod.”16	A	kapcsolat	ezzel	
nagyjából	 meg	 is	 szakadt.	 1984-ben,	 Johnson	 halála	 alkalmából	 Grass	 írt	 egy	 féloldalas	
nekrológot,	amelyben	újra	visszatér	az	NDK-hoz	fűződő	viszonyra:	„Az	NDK	nem	fogadta	
be,	Nyugat-Németországban	idegen	maradt,	kezdetben	Nyugat-Berlinből,	aztán	New	Yorkból,	
aztán	a	Temze	torkolatából	elindulva	látogatta	meg	Mecklenburgot.	Az	első	három	regénye	
és	a	Jahrestage című	fő	műve	a	Német	Demokratikus	Köztársaságról	szól.	Az	NDK-nak	ki	
kellene	bírnia	ezt	a	 semelyik	másik	szerző	által	el	nem	ért,	 ilyen	precíz	módon	megtört	és	
árnyalatokban	gazdag	ábrázolást	[...].”17	Grass	tehát	nemcsak	az	idézés	stiláris	technikájának	
újraértelmezésével	 akart	 emlékezni	 a	 több,	 mint	 tíz	 éve	 halott	 barátjára,	 hanem	 az	 NDK	
„helyzetét”	is	szerette	volna	megbeszélni	vele.	Igen,	most,	a	berlini	fal	leomlása	után.	

(III.) A	vita Grass	értelmiségi	szerepvállalásairól	2002	elején	eszkalálódott.	Január	24-én	
az	akkori	német	kancellár,	Gerhard	Schröder,	meghívott	három	írót	berlini	rezidenciájába,	egy	
felolvasóestre:	Emine	Sevgi	Özdamart,18	Christa	Wolfot	és	Günter	Grasst.	És	az	is	csakhamar	
elterjedt,	hogy	a	rendezvényt	maga	Grass	kezdeményezte.	Másnap	a	berlini	Tagesspiegel	már	
ezt	írta:	„a	nyugati	államköltő,	a	keleti	államköltő	–	és	köztük	egy	szimbolikus	alak,	aki	a	haladó	
külföldiekre	 vonatkozó	 törvényhozást	 képviseli,	 amely	 hozzá	 tartozik	 a	 kormánykoalíció	
identitáskereséséhez”.	Ugyanezen	a	napon	a	Die Welt,	ha	 lehet,	még	kritikusabban	 tudósít:	
„[Schröder	 és	 Grass]	 ezen	 a	 találkozón	 sem	 hagytak	 kétséget	 időközben	 barátivá	 vált	
szövetségükről,	a	hatalom	és	a	szellem	szövetségéről.	Vannak	olyan	kritikusok,	akik	itt	egy	
poros	költő–fejedelem	viszonyt	látnak	létrejönni,	amely	mind	történelmileg,	mind	mediálisan	
már	rég	meghaladott,	és	amely	az	 irodalom	számára	egyáltalán	nem	vezet	meggyőző	ered-
ményekre.”	A	Frankfurter Rundschau	csak	jó	két	hét	múlva	szólalt	meg,	de	ezúttal	még	az	
ő	újságírója	is	elvesztette	a	türelmét:	„Permanensen	nyilvános	véleménye	csak	annak	lehet,	
akinek	állandóan	és	nyilvánosan	kérdezik	a	véleményét.	Nem	Grass	itt	a	probléma,	hanem	a	
nagy	író	fantomjának	bevallatlan	továbbélése,	aki	mindent	belekürtöl	a	német	világba.	Ehhez	
a	fantomhoz	Grass	a	megszólalásig	hasonlít,	és	így	közel	áll	ahhoz,	hogy	egy	morális	felettes	
ént,	 egy	 reprezentációs	 figurát	 testesítsen	 meg	 [...].”19	 Mintha	 egy	 végzetes	 konstelláció	
kezdene	kirajzolódni:	a	Nobel-díjas	író	tovább	erősítette	a	hatalommal	való	összefonódását.	
És	nagy	volt	a	veszélye	annak,	hogy	a	következő	könyvre	a	kritika	olyan	vadul	veti	rá	magát,	
hogy	az	egy	valóságos	leszámoláshoz	fog	vezetni.	(A	sajtó	maga	is	elbizonytalanodott:	ha	a	
grassi	értelmiségi	szerepvállalás	a	múltfeldolgozással	fonódott	egybe,	akkor	most,	a	Nobel-
díj	után	ennek	helyébe	mintha	a	hatalommal	való	közvetlen	összefonódás	lépne.)	És	most	az	
egyszer	minden	mégis	egészen	másképp	alakult:	a	2002	februárjában	megjelenő	Ráklépésben 
című	könyvének	hallatlan	 sikere	 lett.	Reich-Ranicki	ugyan	nem	 írt	 róla,	de	a	Literarisches 

11 Volker	Meid:	Metzler Kronik. Literatur,	Verlag	J.	B.	Metzler,	2006.	744.	o.
12 Grass:	Ein weites Feld,	i.	k.	9.	o.
13 I.	m.	602.	o.
14 Lásd	Uwe	Johnson	/	Anna	Grass	/	Günter	Grass:	Der Briefwechsel,	Suhrkamp	Verlag,	2002.	217.	o.
15 Grass:	Ein weites Feld,	i.	k.	141.	o.
16 I.	m.	142.	o.
17 Günter	Grass:	Werke,	12.	kötet,	Steidl	Verlag,	2007.	119.	o.
18 Emine	 Sevgi	 Özdamar	 1946-ban	 született,	 három	 hónapos	 korában	 a	 családjával	 Isztambulba	 költözött,	 az	

egyik	 legismertebb	 török–német	 írónő,	 nem	 sokkal	 a	 felolvasás	 előtt	 jelent	meg	 a	Der Hof im Spiegel	 című	
elbeszéléskötete,	majd	2004-ben	kapta	meg	a	Heinrich	von	Kleist-díjat.	

19 E	sajtóvisszhangokat	idézi	Harro	Zimmermann:	Günter Grass unter den Deutschen,	i.	k.	604–606.	o.
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Quartett-ben	azt	mondta,	hogy	ebben	Grass	visszatalált	 a	 legjobb	 fiatalkori	 formájához,	és	
a	könyv	 több	 részét	 is	 csak	 sírva	 tudta	végigolvasni.	A	könyv	a	 „Wilhelm	Gustloff”	nevű,	
menekülteket	szállító	hajó	elsüllyedéséről	szól,	amely	1945.	január	30-án	(éppen	tizenkét	évvel	
Hitler	hatalomra	jutása	után)	következett	be.	A	műnek	legalább	három	cselekményszála	van,	
amelyek	mind	ebben	a	dátumban,	illetve	a	dátumhoz	kötődő	félelmetes	szerencsétlenségben	
futnak	össze.	Az	első	szál:	a	 túlélők	közé	 tartozik	a	Kutyaévekből	 ismert	Ursula	Pokriefke,	
akit	 Tullának	 neveztek,	 és	 aki	 a	 hajón	 hozza	 világra	 házasságon	 kívül	 fogant	 gyermekét.	
A	második	 szál:	 hogy	 lett	Wilhelm	Gustloff	 a	 náci	 korban	 olyan	 híres	 ember,	 hogy	 hajót	
neveztek	el	róla?	A	harmadik	szál	a	tengeralattjáró	parancsnokainak	életrajzával	foglalkozik,	
különösen	Alexander	Marineskóval,	aki	kiadta	a	parancsot	a	hajó	megtorpedózására.	A	három	
vonulat	mintegy	 kollázsszerűen	 váltogatja	 egymást,	 és	 a	 közös	 dátum	 felé	 való	mozgásuk	
sodró	lendületű	cselekményt	hoz	létre.	–	A	szerencsétlenségben	kilencezer	Keletről,	a	szovjet	
hadsereg	elől	menekülő	német	halt	meg.	És	erről	hosszú	évtizedekig	nem	 lehetett	beszélni	
(egyáltalán	a	Keletről	menekült,	vagy	kitelepített,	vagy	orosz	munkatáborba	hurcolt	németek	
szenvedéséről).	„Senki	nem	akart	erről	hallani,	Nyugaton	nem,	és	Keleten	már	régen	nem.	A	
»Gustloff«	és	elátkozott	története	évtizedekig	tabu	volt,	úgyszólván	össznémet	tabu.	De	anyám	
nem	hagyta	abba,	hogy	a	[...]	fülembe	sustorogjon.”20	Ehhez	a	recepció	sok	mindent	nem	tett	
hozzá:	„A	Wilhelm Gustloff	nevű	»elátkozott	hajó«	elsüllyedését	a	Német	Birodalomban	nem	
tették	közzé,	mert	ez	árthatott	volna	a	»kitartás	hangulatának«.	A	háború	után	a	hajó	történetét	
mindkét	német	államban	elfojtották.	Nyugaton	a	német	fasizmus	katasztrofális	vereségének	és	
az	általa	okozott	értelmetlen	szenvedésnek	a	mintapéldája	volt,	Keleten	pedig	az	elsüllyedés	a	
Vörös	Hadsereg	ugyan	jogosult,	de	kevésbé	hősies	harci	cselekményére	szolgált	példával.”21 A 
novella	megírásakor	persze	már	tizenkét	év	óta	nincs	Kelet	és	Nyugat.	Volt	egy	másik	ok	is,	ami	
a	műből	ki	is	derül:	a	keleti	németek	szenvedésének	tematizálását	a	szélsőjobboldal	sajátította	
ki.	(Így	a	politikai	térképen	a	menekültek,	a	kitelepítettek	és	a	szervezeteik	is	erősen	jobbra	
húztak.)	Grass	novellája	azt	sugallja	–	és	a	közvetlen	recepció	ezt	át	is	vette	–,	hogy	itt	valami	
teljesen	új	történt.	Elkezdett	leárnyékolódni	mindaz,	amit	korábban	a	németek	szenvedéséről	
írtak.22	Volker	Hage	a	recenziójában	sok	mindent	összegyűjtött,	de	ezt	most	hadd	egészítsem	
ki	 egy	 saját	 kis	 kánonnal.	 Sebastian	 Haffner	 a	 hetvenes	 évek	 végén	 írt	 Anmerkungen zu 
Hitler	című,	széles	körű	elismerésnek	örvendő	könyvecskéjében	az	utolsó,	„Verrat”	(Árulás)	
című	fejezetében	azt	állítja,	hogy	amikor	Hitler	megtagadja	Berlin	evakuálását	és	kizárja	a	
kapitulációt,	akkor	a	németek	ellen	fordul.23	Kurt	Vonnegut	pedig	már	a	hatvanas	évek	végén	
megírta	 Az ötös számú vágóhíd	 című	 regényét,	 amelyben	 leírja	 Drezda	 bombázását;24	 és	
végül	röviddel	2000	után	napvilágot	látott	egy	berlini	nő	naplója,	az	oroszok	bevonulásának	
idejéből,	a	rengeteg	megerőszakolásról	(amelyek	elterjedtségéről	és	gyakoriságáról	igazából	
csak	ezután	alkothattunk	képet	magunknak).25	Igaz,	hogy	ezek	a	művek	nem	a	keleti	németek,	
nem	az	elűzöttek	és	a	kitelepítettek	szenvedéséről	szólnak.	De	ebben	a	tekintetben	sem	Grass	
volt	az	első,	megelőzte	őt	Arno	Schmidt,	Walter	Kempowski,	Alexander	Kluge	és	nem	utolsó-
sorban	Christa	Wolf	is.26	De	egyvalamit	mégsem	lehet	elvitatni:	csak	Grass	könyvével	együtt	
vált	a	téma	a	diskurzus	elfogadott	részévé.	A	kérdés	az,	hogy	ezt	Grass	el	tudta	volna-e	érni,	
ha	nem	játszik	ilyen	„túlsúlyos”	szerepet	a	német	kulturális	és	politikai	nyilvánosságban?27 

(IV.) „Günter	Grassról	 általában	 el	 lehet	mondani,	 hogy	minden	művében	 jelen	 van	 az	
író	életrajzának	egy	darabja,	vagyis	a	tárgyalt	témától	függetlenül	mindig	van	egy	bizonyos	
kapcsolat	a	szerző	életrajzi	körülményei	és	művei	között.”28	Ez	a	„bizonyos	kapcsolat”	Grass	
műveinek	egy	sajátos	eredetiséget	is	ad.	Egészen	2006-ig,	a	Hagymahántás közben	című	könyv	
megjelenéséig	 biztosak	 lehettünk	 abban,	 hogy	Grass	 kritikusan	 gondolkodik	 az	 életrajzról,	
az	 önéletrajzról	 és	 a	 közvetlenül	 életrajzi	 fogantatású	 irodalomról.	 –	Aztán	 következett	 az	
ezredforduló	 utáni	 német	 irodalom	 egyik	 legjelentősebb,	 de	 mindenképpen	 legharsányabb	
eseménye:	2006.	augusztus	19-én	a	Frankfurter Allgemeine Zeitung	egy	mellékletben	kivo- 
natokat	 közölt	 a	 megjelenés	 előtt	 álló	 könyvből.	 „Röviddel	 később	 heteken	 keresztül	 tu-
multuózus	vitákra	került	sor	Günter	Grassról	és	a	rövid	ideig	tartó	Waffen-SS	tagságáról.”29 
A	 vita	 csúcspontja	 talán	 az	 volt,	 amikor	 Hellmut	 Karasek	 (a	 híres	 kritikus)	 kijelentette,	
hogy	Grass	 jogtalanul	kapta	meg	a	Nobel-díjat,	 és	most	már	azon	 sem	 lepődhetnénk	meg,	
ha	 a	 díj	 hivatalosan	 is	 visszavonásra	 kerülne.30	 Grass	most	 először	 közvetlen	 önéletrajzot	
írt,	bár	 tudatában	van	az	emlékezet	 repedéseinek:	„Aki	pontatlanul	emlékszik,	az	 talán	egy	

20 Günter	Grass:	Im Krebsgang,	i.	k.	31.	o.	
21 Rüdiger	Bernhardt:	Günter Grass: Im Krebsgang,	Bange	Verlag,	2014.	23–24.	o.	
22 A	múltfeldolgozási	diskurzus	egyik	alapvető	premisszája	volt,	hogy	világos	különbséget	kell	tenni	a	tettesek	és	az	

áldozatok,	a	szenvedést	okozók	és	a	szenvedést	elszenvedők	között.	
23 Sebastian	Haffner:	Anmerkungen zu Hitler,	Fischer	Verlag,	1992.	142–158.	o.	
24 Kurt	Vonnegut:	Az ötös számú vágóhíd,	Helikon	Kiadó,	2013.
25 Anonyma:	Eine Frau in Berlin. Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945,	btb	Verlag,	2003.		
26 Lásd	Pfersdorff	(szerk.):	Harenberg Kulturführer. Roman und Novelle,	i.	k. 298.	o.	
27 Nagyon	óvatosan	azt	talán	ki	lehet	mondani,	hogy	ennek	a	novellának,	és	a	téma	legitimizálásának	nagy	szerepe	

volt	abban,	hogy	Hertha	Müller	az	Atemschaukel	című	könyvéért	2009-ben	megkaphatta	az	irodalmi	Nobel-díjat.	
28 Rüdiger	Bernhardt:	Günter Grass: Im Krebsgang,	i.	k.	20.	o.	
29 Harro	Zimmermann:	Günter Grass unter den Deutschen,	i.	k.	645.	o.	
30 I.	m.	646.	o.	
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gyufaszálnyival	mégis	közelebb	kerül	az	igazsághoz,	még	akkor	is,	ha	görbe	utakon.”31 Az 
életrajzi	irodalomról	Pierre	Bourdieu	ezt	írta:	„Talán	nem	tévedünk,	ha		feltételezzük,	hogy	az	
életrajzi	elbeszélés	mögött	mindig	–	legalábbis	részben	–	az	értelemadás,	a	magyarázat,	egy	
egyszerre	retrospektív	és	prospektív	logika	[...]	iránti	érdeklődés	áll.”32	Az	nem	derül	ki,	hogy	
ezek	a	lehetséges	motivációk	hogy	viszonyulnak	egymáshoz,	de	Grass	könyvére	valószínűleg	
egyik	sem	illik.	Grass	ezt	a	könyvet	azért	írta	meg,	mert	szeretett	volna	valamit	elmondani,	79	
évesen	szerette	volna	megosztani	a	maga	nagy	titkát	a	világgal.	„Hitler-fiú	voltam,	fiatal	náci.	
Hittem	egészen	a	végéig.	Nem	eleve	fanatikusan,	de	reflexszerű	tévedhetetlen	pillantással	a	
zászlóra,	amelyről	azt	lehetett	hallani,	hogy	ez	»több	mint	a	halál«,	bent	maradtam	a	sorban	és	
a	szakaszban,	gyakoroltam	az	egyszerre	lépést.	Semmilyen	kétely	nem	kínozta	a	hitet,	semmi	
felforgatót,	pl.	röpcédulák	titkos	terjesztését	nem	lehetett	a	rovásomra	írni.	Semmilyen	Göring-

vicc	nem	tett	gyanússá.	Sokkal	inkább	úgy	láttam,	hogy	a	haza	veszélyben	van,	mert	ellenség	
veszi	körbe.”33	Nyoma	sincs	tehát	annak,	amiről	Raddatz	beszélt:	„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),	és	katonatiszt	édesapánk	
valóban	 fényévnyi	 távolságra	 volt	 attól,	 hogy	 (előttünk)	 kritikailag	 nyilatkozzon,	 és	 a	 le-
heletnyi	ellenállástól	is	nagyon	messze	volt.	Az	ellenkezője	tisztességtelen	történethamisítás	
lenne.	De	minden	családban	volt	egy	nagynéni,	egy	unokatestvér,	egy	nagybácsi,	egy	vasúti	
hivatalnok	az	ismerősök	körében,	aki	nem	követte	Grass	alapelvét:	»megint	nem	tettem	fel	a	
megfelelő	kérdéseket«.”34	Grass	persze	azért	beszél	kritikáról,	de	ezek	talán	az	egész	könyv	
legszomorúbb	 sorai.	 „Az	 én	 kritikám	 mindenesetre	 a	 helyi	 pártcsuhások,	 az	 úgynevezett	
aranyfácánok	 ellen	 irányult,	 akik	 gyáván	 próbáltak	 kitérni	 a	 frontszolgálat	 elől,	 a	 tribünök	
előtti	felvonulás	után	ostoba	beszédekkel	untattak	minket,	és	közben	állandóan	visszaéltek	a	
Führer	szent	nevével,	akiben	mi	hittünk,	nem,	akiben	én	olyan	sokáig	megkérdőjelezetlenül	
hittem,	mígnem	minden	 [...]	 romokban	 hevert.”35	 Egyértelműen	 látszik,	 hogy	 ez	 a	 kritika	
generációs	fogantatású:	a	fiatalok	nem	azért	szegülnek	szembe	az	idősebbekkel,	mert	nácik,	
hanem	mert	nem	eléggé	azok.	„Így	látom	magam	a	visszapillantó	tükörben”36	–	írta	Grass,	és	
ebbe	Németország	beleremegett.	Hamarosan	előkerültek	a	megfelelő	akták,	amelyeket	aztán	
a	bulvárlapok,	de	más	orgánumok	is	közzétettek.	„Ebben	az	ügyben	most	minden	szenzációt	
kelt.	Amit	Grass	ír,	teljesen	megfelel	az	igazságnak,	az	utolsó	háborús	években	mint	17	éves	
fiút	besorozták	a	»Frundsberg«	nevű,	10-es	számú	SS-harckocsiosztagba,	egy	a	Waffen	SS-ből,	
a	Wehrmachtból	és	a	rendőrségből	összeálló	hadtestbe,	amely	a	keleti	fronton	a	visszavonulást	
biztosította,	és	teljességgel	kizárható,	hogy	háborús	bűncselekményekben	vett	volna	részt.”37 
Némi	távolságból	tekintve	az	már	jól	látható,	hogy	erre	a	botrányra	nem	is	kerülhetett	volna	
sor,	ha	Grass	nem	 lett	volna	Németországban	a	„nyilvános	értelmiségi”	prototípusa.	És	 túl	
azon,	hogy	79	évesen	Grass	szeretett	volna	megszabadulni	életének	ettől	a	súlyos	titkától,	talán	
még	azt	is	gondolta,	hogy	ezzel	a	„hőstettel”	megerősítheti	a	maga	értelmiségi	pozícióját.	A	
bekövetkezett	hatalmas	felzúdulás	fényében	azonban	erről	nem	beszélhetünk.	Frank	Schirr- 
macher	 azt	 írta,	 hogy	Grass	 egész	 életében	 fáradhatatlanul	 követelte	 a	 náci	 bűnök	 feltárá- 
sát,	és	„most	maga	is	az	ilyen	feldolgozás	nehézségének	szimbólumává	vált”.38	E	könyv	re- 

31 Günter	Grass:	Beim häuten der Zwiebel,	Deutscher	Taschenbuch	Verlag,	2015.	10.	o.	
32 Pierre	Bourdieu:	Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns,	Suhrkamp	Verlag,	1998.	76.	o.	
33 Günter	Grass:	Beim häuten der Zwiebel,	i.	k.	43–44.	o.	
34 Lásd	a	fenti	recenziót!
35 Günter	Grass:	Beim häuten der Zwiebel,	i.	k.	44.	o.	
36 Uo.
37 Harro	Zimmermann:	Günter Grass unter den Deutschen,	i.	k.	647.	o.	
38 I.	m.	648.	o.	
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cepciója	azt	mutatta	meg,	hogy	a	múltfeldolgozás	(amelynek	elindításában	Grassnak	is	döntő	
szerepe	volt)	időközben	olyan	átfogó	és	önmagától	mozgó	kulturális	folyamattá	vált,	amelynek	
már	 nincs	 szüksége	 héroszokra	 vagy	 saját	 egykori	 héroszaira.	 Ilyen	 körülmények	 között	
azonban	esély	nem	volt	a	mű	irodalmi	alkotásként	való	befogadására.	Fritz	J.	Raddatz	kritikája	
azért	rendkívül	figyelemreméltó,	mert	ebbe	az	irányba	próbálja	megtenni	az	első	lépéseket	–	a	
továbbiakra	még	várnunk	kell	(és	talán	sokáig).	

(V.)	Günter	Grass	mint	drámaíró	feledésbe	merült.	Pedig	összesen	tizenegy	drámát	is	írt,	
igaz,	ez	a	termés	a	legkorábbi	alkotóéveire	esik.	A	Die Plebejer proben den Aufstand című,	
1965–66-ban	keletkezett	darabjának	(amelyet	először	1966	elején	mutattak	be	a	berlini	Schiller	
Theaterben,	Hansjörg	Utzerath	rendezésében)	még	szép	sikere	is	volt.	A	darab	1953.	június	
17-én	 (tehát	 az	NDK-beli	 felkelés	 napján)	 játszódik	Kelet-Berlinben.	A	 darab	 főhőse,	 akit	
„Főnök”-nek	neveznek,	a	shakespeare-i	Coriolan	rendezésével	küszködik.	A	színpadon	éppen	
a	gabonaárak	ellen	fellázadó	római	plebejusok	jelenetét	próbálják,	és	ezeket	mint	osztályharcos	
forradalmárokat	akarják	bemutatni.	Ekkor	 tüntető	parasztok	nyomulnak	a	színpadra,	akik	a	
munkanorma	csökkentését	követelik,	és	arra	kérik	a	Főnököt,	hogy	álljon	melléjük.	Ő	azonban	
vonakodik:	 jobban	 érdekli	 a	marxi	 tanítás	 színpadi	 lefordítása,	mint	 a	munkások	 helyzete,	
illetve	a	munkások	valóságos	forradalma.39	Az	rögtön	eszünkbe	juthat,	hogy	Brechtnek	is	van	
egy	Coriolanus-átirata,	amelyet	1951–52-ben	készített.	Grass	még	a	darab	megírása	előtt,	1964-
ben	Berlinben	tartott	egy	előadást	„A	Coriolanus	című	tragédia	elő-	és	utótörténete	Liviustól	
és	 Plutarkhosztól	 Brechtig	 és	 Grassig”	 címmel.	 Ebben	 olvashatjuk:	 „Sohasem	 láthattam	 a	
Coriolanus	című	tragédiát	a	színpadon;	és	szinte	az	összes	híres	színházigazgatóval	fogadni	
mernék,	hogy	a	mi	szubvencionált	színházaink	az	egész	országban,	és	amíg	ez	a	Shakespeare-
év	tart,	nem	fognak	időt	és	étvágyat	találni	arra,	hogy	ezt	az	örökzöld,	tehát	savanyú	almát	a	
műsorra	 tűzzék.	Egyedül	 [...]	 a	Theater	am	Schiffbauerdammban	kezdték	el	 a	próbákat,	 és	
kíváncsi	vagyok,	hogy	a	Berliner	Ensemble	a	be	nem	fejezett	Brecht-feldolgozást,	Lenz	Sturm	
und	Drang-fordítását	vagy	az	áthagyományozott,	Dorothea	Tieck	által	jegyzett	Shakespeare-
szöveget,	 vagy	 a	 három	 valamiféle	 konglomerátumát	 fogja-e	 alapként	 használni.	 De	 talán	
mindegy	 is,	hogy	melyik	 szánkópályán	akarunk	merésznek	mutatkozni,	 a	döntő	kérdés	az:	
mi	a	véleményünk	a	népuralomról?	Hogy	néz	ki	az	első	jelenet,	a	plebejusok	fölkelése?	És	
ha	már	kijelöltük	a	pályákat:	a	darab	tragédiaként	végződik,	a	kötelező	gyászindulóval,	egy	
Coriolanusnak	nevezett	óriás	meggyilkolása	után,	vagy	pedig	a	brechti	tandráma	koncepciója	
szerint	a	hatalmon	lévőké	lesz	az	utolsó	szó?”40	Ezután	Grass	már	csak	egyetlen	darabot	írt,	az	
interjúban	is	többször	emlegetett	Davor	címűt;	ez	1968-ban	keletkezett,	és	1969	februárjában	
mutatták	be	ugyanabban	a	színházban,	Hans	Lietzau	rendezésében.	De	közelebbről	tekintve	
ez	a	darab	a	Helyileg érzéstelenítve című	regény	középső	részének	színpadi	adaptációja.	Ez	
a	 darab	 is	 erősen	 politikai	 töltésű,	 a	 legelején	 egy	páciens	 egy	 fogorvosi	 székben	ülve	 ezt	
kérdezi	orvosától:	„Mondja,	kedves	doktor	úr,	mit	gondol	ön	a	 tanácsköztársaságról?”	Erre	
az	orvos:	„Hiányzik	egy	világméretű	és	minden	társadalmi	réteget	integráló	betegbiztosítás.	
–	 Kérem,	 öblítsen	még	 egyszer.”41	 De	 ebből	 a	 darabból	 igazából	 azoknak	 a	 rendezőknek	
szóló	útmutatások,	pontosabban	tiltások	híresültek	el,	amelyek	az	interjúban	is	szót	kaptak.	
Angelika	Hille-Sandroß	összefoglalóan	ezt	írja	Grass	drámáiról:	„Minden	színdarabban	közös,	
hogy	egyikben	sincs	a	hagyományos	értelemben	vett	»drámai«	cselekvés,	csak	az	álláspontok	
mozognak,	 de	 minden	 kibontakozó	 akció	 üresbe	 fut,	 értelmetlen	 [...].	A	 második	 fázisba	
tartozó	drámákban	aztán	–	úgy	1963-tól	–	a	hiányzó	cselekmény	helyébe	a	sokféle	álláspont,	
princípium	és	a	különböző	felfogások	stb.	dialektikája	lép,	amelyek	így	egyetlen	diskurzussá	
állnak	össze.	A	nézőben	azt	kell	tudatosítani,	hogy	egyetlen	alakkal	vagy	viselkedésmóddal	
sem	azonosulhat.	Nem	tudja,	hogy	mihez	igazodjon,	és	a	döntéseit	–	anélkül,	hogy	a	színpadi	
történés	a	segítségére	lenne	–	magának	kell	meghoznia.	Éppen	ebben	áll	Grass	felvilágosító	
szándéka:	a	színháznak	ésszerű	intézménnyé	kell	válnia.”42	Érdekes	kutatási	téma	lenne,	hogy	
Grass	miért	szakította	meg	a	kapcsolatát	a	színházzal.	1970-ben	egy	frankfurti	előadásban	ha	
nem	is	halott,	de	tetszhalott	színházról	beszélt.	Ennek	vége	felé	mondja:	„[a]	társadalom	és	
a	társadalmi	rendszerek	ellentmondásai	és	az	összes	áthagyományozott	ideológia	kiárusítása	
nyílt	színházat	követel,	amely	mind	önmagát,	mind	a	társadalmat	állandóan	megkérdőjelezi.”43 
De	ennek	során	a	 színháznak	nem	szabad	 idegen	mintákat	másolnia.	Grass	mintha	azt	 fel-
tételezné,	hogy	a	modern	színház	felismerte	a	maga	szerepét	és	küldetését,	de	rossz	választ	
adott	rá.	„Csak	akkor,	ha	a	színházban	megint	játszanak	és	nem	demonstrálnak,	ha	a	mutatóujj	
nem	emelkedik	fel	többé,	ha	a	színpad	valóságát	már	nem	helyettesíti	az	utca,	az	előadóterem	
vagy	 az	 osztályterem	 valósága,	 ha	 a	 színház	 újra	 háló	 nélkül,	 vagyis	 rizikóval	 dolgozik,	
akkor	 fogja	 tudni	 feladni	 a	maga	 tetszhalott	 állapotát.”44	 Csak	 sejthetjük,	 hogy	Grass	 úgy	
érezte,	az	ő	színházi	művei	sem	voltak	eléggé	színpadiasak,	hogy	a	színházat	ő	sem	játszotta,	
hanem	külső	mintákat	vitt	bele.	Aztán	az	is	lehet	–	amit	a	fenti	interjú	is	sejtet	–,	hogy	Grass	
számára	a	rendezői	színház	a	színháztörténetnek	egy	olyan	fejezete	volt,	amellyel	nem	tudott	
megbarátkozni.	

39 Lásd	Heike	Pfersdorff	(szerk.):	Harenberg Kulturführer. Schauspiel,	Meyers	Lexikonverlag,	2007.	264.	o.
40 Günter	Grass:	Werke,	11.	kötet,	Steidl	Verlag,	2007.	65.	o.
41 Günter	Grass:	Werkausgabe in zehn Bänden,	8.	kötet,	Luchterhand	Verlag,	1987.	481.
42 I.	m.	564.	o.
43 Günter	Grass:	Werke,	11.	kötet,	i.	k.	601.	o.
44 Uo.
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A	sors	érdekes	ajándéka,	hogy	röviddel	Grass	halála	előtt	két	színház	is	megpróbálkozott	
A bádogdob	 színrevitelével:	a	hamburgi	Thalia	Theater-ben	Luk	Perceval	állította	színre,	a	
frankfurti	 Schauspielban	 pedig	 Oliver	 Reese	 egyszemélyes	 darabbá	 alakította	 át.	 Mindkét	
rendezés	 –	 sőt	 általában	 az	 epikai	művek	 színrevitele	 –	már	 feltételezi	 a	 rendezői	 színház	
elterjedését.	A	 hamburgi	 rendezésről,	 illetve	 annak	 háttérelképzeléseiről	 szólt	 a	 fenti	 inter-
jú.	A	kritika	azonban	Luc	Perceval	rendezésével	nem	volt	teljesen	elégedett.	„Szűk	két	órá-
ra	 lerövidítve	 az	 ő	 Bádogdobja	 nyugodt	 vizeken	 vitorlázik.	 Rengeteg	 alsónemű	 lógott	 a	
színpadon,	minden	magasságban,	ez	egy	hajóra	emlékeztetett,	melynek	vitorláját	a	híres	oskari	
sikításoknál	mintha	csak	egy	vihar	fújta	volna.”45	De	ezen	túlmenően	az	egésznek	volt	bizonyos	
„népfőiskolai	karaktere”:	a	rendezés	ugyanis	nagyon	gyakran	Volker	Schlöndorff	ismert	meg- 
filmesítését	tartotta	szem	előtt,	amely	a	regényt	már	amúgy	is	könnyen	fogyaszthatóvá	formálta	
át.	Majd	a	rendezőnek	szóló	figyelmeztetés:	„Luk	Percevalnak	talán	megint	olyan	anyagok	
felé	kellene	fordulnia,	amelyek	eleve	a	színpad	számára	íródtak,	hogy	felhagyhasson	ezzel	a	
dramaturgiai	tornamutatvánnyal.”46 

A	másik,	jóval	sikeresebb	előadásra	a	frankfurti	Schauspielban	került	sor,	ahol	2015	januárjában	
volt	 a	 bemutató.	A	 darabot	 a	 színház	 intendánsa,	 Oliver	 Reese	 rendezte;	 eredetileg	 azonban	
egy	moszkvai	rendezőnek,	Konstantin	Bogomolovnak	kellett	volna	színre	vinnie,	és	az	elmúlt	
év	októberében	lett	volna	a	bemutatója.	„De	bármi	 is	szólította	el	a	feladatától	Bogomolovot,	
Reese	most	azt	teszi,	amit	különösen	szívesen	és	jól	csinál:	a	színészt,	Nico	Holonicsot	beveti,	
és	megajándékozza	az	eddigi	fiatal	életéről	szóló	szólóval:	egy	normális,	százharmincöt	perces	
estével	(beleértve	a	szünetet	 is)	[...].”47	A	színpadkép	Daniel	Wollenzin	munkája:	a	színpadon	
van	még	egy	kisebb	színpad,	homokos-földes	alappal,	a	bal	oldalon	hatalmas	szék,	amelyre	ülve	
Oskart	mindig	törpének	érezzük,	a	jobb	oldalon	pedig	egy	lyuk,	amely	nagyjából	sír	nagyságú.	Egy	
szólóelőadáshoz	ez	a	takarékos	és	statikus	színpadkép	nemcsak	elégséges,	hanem	kiválóan	meg	is	
felel.	A	szövegkönyvet	a	rendező	írta:	nagyjából	hatvan	oldal,	így	sok	mindent	lehetne	mondani	a	
kihagyásokról	és	az	esetleges	hangsúlyeltolódásokról.	Mindenesetre	a	regény	egyes	szám	harmadik	
személyű	elbeszélését	egyes	szám	első	személybe	teszi	át:	így	a	regényt	nem	drámává,	hanem	
monodrámává	transzformálja.	A	vezérfonal	pedig	a	következő:	„békaperspektívából	ecsetelni	a	
fasiszta	gondolkodás	és	cselekvés	felvonulását,	összekötni	a	privát	történetet	és	a	kor	történetét.	
Tanúnak	lenni,	egyszerre	kívül	állni	és	részt	venni	egy	olyan	világban,	amelyben	lehetséges	lesz	
egy	olyan	civilizációs	 törés,	mint	a	holokauszt.”48	A	kritikusok	persze	úgy	gondolják,	hogy	a	
színházi	előadás	alapján	a	műről	még	nem	lehetne	egy	irodalomdolgozatot	sem	írni.	A	helyzet	
azonban	 sokkal	 bonyolultabb:	 Reese	 következetesen	 ellenállt	 a	 mű	 képi	 megjelenítésének.	
Amiben	három	kritikai	perspektíva	lehetősége	is	benne	rejlik.	Egyrészt	csínján	kellene	bánni	a	
prózai	művek	(a	regények	és	a	novellák)	színházi	adaptációjával.49 Másrészt	lehet,	hogy	a	mű	
Schlöndorff-féle	megfilmesítése	után,	amelynek	van	egy	bizonyos	popularizáló	beállítottsága	és	
hallatlanul	népszerű	is	lett,	a	mű	képi	transzformációjával	nem	lehet	még	egyszer	naiv	módon	
megpróbálkozni.	Harmadszor	 az	 is	 elképzelhető,	hogy	a	monodrámaként	való	értelmezés	azt	
akarja	 mondani,	 hogy	 Grass	 regénye	 egyszerűen	 nem	 színpadkompatibilis.	A	 darabban	 egy	
nagyon	 fontos	 helyen	 el	 is	 hangzik	 a	mondat:	 „A	 színház	 próbára	 tesz	 engem.”	A	 rendezői	
megoldás	így	legalábbis	alaposan	átgondoltnak	tűnik.50	Igazi	dicsőséget	azonban	a	színésznek	
hoz	 az	 este.	 Igaza	van	 Judith	von	Sternburgnak:	 a	 rendező	nem	mond	 le	néhány	 laposságról	
sem,	vagy	 legalábbis	nem	akadályozza	meg	őket:	 előfordulnak	a	 tévés	 szórakoztató	műsorok	
pózai	 és	a	 számítógépes	 játékok	elemei.	Ezek	persze	 fölöslegesek	és	Oskar	 figuráját	 tekintve	
anakronisztikusak	is.	De	az	mégiscsak	lenyűgöző,	ahogy	egy	komplett	történelmi	korszakot	életre	
kelt,	 egy	kicsi	 és	zárt	 térben,	viszonylag	 takarékos	mozgással,	miközben	hagyja	érvényesülni	
a	szöveget.	Igen,	az	az	érzésünk,	hogy	itt	maga	a	szöveg	(maga	a	regény)	van	a	színpadon.	Az	
előadás	elején	éreztem	egy	kis	elfogultságot:	valóban	hatalmas	küzdelem	indul	el.	A	második	
részben	azonban	már	egy	elragadó,	játékkedvtől	fűtött	előadást	látunk.	A	darab	nagyjából	ezzel	a	
mondattal	indul:	„Egy	történetet	elkezdhetünk	az	elején	vagy	a	végén.	Én	az	elején	kezdem.”	A	
nézők	a	történetet	a	végéről	látják,	én	megpróbálom	nekik	az	elejétől	elmesélni.	Elmesélem	nekik	
az	ő	élettörténetüket	is.	És	amikor	a	közönség	a	végén	egységesen	felállva	tapsolt,	látni	lehetett,	
hogy	megértette	és	hálás	volt	saját	élettörténetének	elmeséléséért.51 

45 http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/die-blechtrommel-startet-im-hamburger-thalia-theater-a-1026146.html
46 I. m. 
47 Judith	von	Sternburg:	Schauspiel	Frankfurt:	„Die	Blechtrommel”	und	es	war	ganz	allein,	in:	Frankfurter Rund-

schau,	2015.	január	12.	
48 Anonym:	[Programmzettel].
49 A	frankfurti	Schauspielban	ezenkívül	még	a	következő	adaptációkat	játsszák:	Michael Kohlhaas,	A tehetséges Mr. 

Riplay	és	Amerika.
50 Nem	hiszem,	hogy	 Judith	von	Sternburgnak	abban	 igaza	 lenne,	hogy	 itt	 sem	kaptunk	választ	 arra	 a	kérdésre,	

hogy	miért	kell	prózaszövegeket	 színpadra	adaptálni.	Azt	azonban	el	kell	 ismerni,	hogy	a	kritikusok	általában	
nagy	szkepszissel	tekintenek	az	ilyen	adaptációkra.	Bernd	Noack	pl.	egyértelműen	tömegkulturális	hatást	sejt	a	
jelenség	mögött:	„Aki	nem	akar	olvasni,	az	nézhet.	A	német	irodalom	legismertebb	és	legvaskosabb	művei	jelenleg	
kényelmesen	 és	 viszonylag	 kis	 időráfordítással	 a	 színházakban	 néhány	 este	 alatt	 »leülhetők«:	 Hamburgban	
Lenz	Németórája	 (két	 óra	 580	oldal	 helyett),	 Stuttgartban	Mann	Varázshegye	 (három	óra	 1000	oldal	 helyett),	
Frankfurtban	Grass	Bádogdobja	(két	óra	800	oldal	helyett):”	Lásd	Bernd	Noack:	Frankfurter	„Blechtrommel”-
Premiere:	Das	bewegte	Hörbuch,	in:	Spiegelonline,	2015.	január	12.	

51 Én	a	2015.	július	3-i	előadást	láttam,	a	szezon	utolsó	előadásaként.	

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/die-blechtrommel-startet-im-hamburger-thalia-theater-a-1026146.html
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