
Megmentő erejű 
emlékezet 
A Nobel-díjas Peter Handke életművéről 

Peter Handke osztrák író irodalmi Nobel-díja politikai szempontból 
számos bírálatot kiváltott, irodalmi szempontból azonban csak ör-
vendetesnek tekinthető. A Svéd Akadémia nem látott gátló ténye-
zőt Handke szerb nacionalizmussal kapcsolatos nyilatkozataiban, 
ezzel pedig valóságos árnyéksávon sikerült túllendülnie. Ki lehet-
e tüntetni olyan írót, aki nyilvánosan kifejezésre juttatta Slobodan 
Milošević szerb államfő iránt táplált rokonszenvét? A srebrenicai 
áldozatok leszármazottaira kétségkívül felkavaróan hat a Nobel-díj 
megítélése. A döntés megértése nyilvánvalóan akadályokba ütkö-
zik, a nehézségeket nem lehet egy vállrándítással elintézni. Ugyan-
akkor arra indítanak, hogy mélyebben átgondoljuk, milyen vi-
szonyban van egymással az irodalom és a politika Handkénél. 

Szintén furcsán hatnak azonban azok az irodalmi berkekben je-
lentkező megnyilvánulások, amelyek némi kárörömmel hánytor-
gatják fel Handke kényes politikai nyilatkozatait, mintha állásfog-
lalásai felhatalmazást adnának arra, hogy az író összetett és jelentős 
életművével már ne is foglalkozzunk behatóbban. Az ilyen véle-
mények megfogalmazói a jelek szerint el sem tudják képzelni, hogy 
Handke, akinek művészetében kulcsfontosságú az „átalakulás” fo-
galma, maga is megváltozhatna. Botho Straußnak igaza van: Peter 
Handke „nemzedékének legtelítettebb nyelvű szerzője”. A valósá-
got irodalmilag kifejező művészete, nyelvének átalakító ereje pá-
ratlan a német irodalomban. 

A kezdet: szidalmazó beszéd 

Handke, aki 1942-ben egyszerű földműves család gyermekeként 
született a karintiai Griffenben, a szlovén határ közelében, 1966-ban 
lett ismert író, s azóta Ausztrián kívül is óriási hatást fejt ki. Máig 
emlékezetes a Gruppe 47 nevű német írótársaság princetoni talál-
kozóján tanúsított lázadó magatartása. Miután órákon át hallgatta 
neves írótársainak felolvasásait, a huszonnégy éves osztrák író fel-
állt, és rögtönzött beszédben szidalmakat zúdított az egybegyűl-
tekre, köztük Martin Walserre és Günter Grassra, akiket egyenesen 
azzal vádolt, hogy „impotensek a leírásban”. Nem sokkal később 
megjelent első regénye, a Die Hornissen [A lódarazsak] szokatlan 
avantgárd nyelvezetével azt tanúsította, hogy nagyon is érdemes 
odafigyelni erre az új hangra. Szintén 1966-ban jelent meg a Suhr-
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kamp kiadónál a Közönséggyalázás című rendhagyó darab, amely-
ben Handke további, mindaddig ismeretlen regisztereket szólalta-
tott meg. A darabba éppúgy beépült a beatzene ritmusa, mint a 
Handke szülőföldjén honos szlovén litániákból ismert ismétlések 
ritmikája. A mű kísérleti nyelvkritikája megcsontosodott fordula-
tokat pécéz ki magának, s provokatív megfogalmazásaival a közel-
múlt történelmének árnyékaival próbál szembesíteni. A Közön ség -
gya lázásnak és más (először Claus Peymann által színpadra állított) 
hangjátékoknak köszönhetően Handke egy csapásra a 68-as moz-
galom ikonikus alakja lett. További könyvei gyors egymásutánban 
következtek, köztük a Der Hausierer [A házaló], a Kaspar, a Die In-
nenwelt der Außenwelt der Innenwelt [A belső világ külvilágának 
belső világa], A kapus félelme tizenegyesnél, a Der kurze Brief zum lan-
gen Abschied [Rövid levél a hosszú búcsúhoz], a Die Stunde der wah-
ren Empfindung [A valódi érzés órája] — és a sort még hosszan foly-
tatni lehetne. 

Nyolcadik szentség 

A hetvenes évek második felében írásművészete válságba került, és 
a mindaddig nyelvi bravúrjaival kitűnő író az elnémulás határára 
sodródott. A Harmadik Birodalom idején eluralkodó nyelvromlás, a 
soával bekövetkező törés mintha elrekesztette volna a hagyomány-
tól, s mintha már nem tudott volna visszatalálni a klasszikus írás-
módhoz. Feljegyzéseiben Handke nyugtázta a válságot. „A kultúra 
nem más, mint megmentésért hallatott egyetemes kiáltás.” Gon-
dolkodásában új tényezők jelentek meg a színen: a megalázottak 
felemelése, a megrázó erejű szépség iránti vágy, a mások szenve-
dését nem feltétlenül háttérbe szorító öröm igénye, a hála azért, 
hogy lélegezhetünk és élhetünk. Langsame Heimkehr [Lassú hazaté-
rés] című regényével 1979-ben Handke túljutott a válságon. A mű -
ben a mai élet törékenységét összekapcsolja a klasszikus kifejezés-
formák igényével. Hans Höller salzburgi irodalomtudós joggal 
állapította meg, hogy Handkénél „szokatlan módon klasszikus for-
dulat” következett be. A klasszikus formákat ugyan belső kapcso-
lat fűzi a polgári és arisztokrata életstílushoz, ezt a kapcsot Handke 
azonban a vesztesek és az elnémultak iránt táplált hűségével meg 
is töri. Leemeli Goethét a piedesztálról, és Walter Benjamin néző-
pontjából alulról olvassa újra. Nem feledi, hogy annak a karintiai, 
szlovén térségnek a fia, amelynek nyelvét és kultúráját létében fe-
nyegette a náci uralom. 

Gedicht an die Dauer [Költemény a maradandósághoz] című ver-
sében Handke tovaillanó pillanatokból próbál leszűrni valami 
olyat, ami nem múlik el. Itt olvassuk a következőket: „A fecsegés, 
a sok hangból / szőtt kín helyébe lép / bennem a tűnődés/valami -
féle megváltó erejű hallgatás, / melyből aztán, amikor megérkezem 
oda, mégis / kifejezett gondolat, legfőbb gondolatom szökken fel: 
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/ menteni, menteni, megmenteni!” Írásművészete abból az igény-
ből fakad, hogy hangot adjon az elnémultaknak, helyet azoknak, 
akiknek nincs helyük, s a nyelv révén maradandóságot annak, ami 
tovaillan. A csukott szem misztikája, a mások szenvedése iránt ér-
zéketlen és zavartalan nyugalomra vágyó misztika helyett Handke 
a nyitott szem misztikáját gyakorolja, amely hagyja, hogy a másik 
megérintse és megrendítse. „A felhők, a földek és a helybeli em-
berek láttán: hirtelen ismét lélegzetelállítóan világos lesz a történet, 
amely a hivatalosan fenyegető történelem mögött századokon át 
ezeknek az embereknek a szenvedéstörténeteként bontakozott ki, 
a halálban, a megalázottságban, az igazi történet, az én történetem, 
az én munkám.” Az elveszített, az elpusztult dolgok éber észlelé-
séből az emlékezet kultúrája születik meg. Aligha véletlen, hogy a 
halottak emlékezetét Handke egy helyütt nyolcadik szentségnek 
nevezi. Naplóiban beszámol arról, hogy elmegy egy-egy temetőbe, 
ahol sírfeliratokat olvas. Ilyenkor is inkább peremterületeket ré-
szesít előnyben, például „a névtelenek temetőjét” Bécs egyik külső 
területén, nem pedig a központi temetőt, ahol neves személyiségek 
nyugszanak — a halottak roppant metropoliszát, amely nagyobb, 
mint az élők lüktető városa. A megmentés egyenesen prófétai szí-
nezetű igénye azt eredményezi, hogy egyetlen név sem süllyedhet 
a feledés homályába. „Elvégre a nevek is a dicsőséghez tartoznak.” 

Az emlékezet poétikája életrajzi keretek között fejeződik ki 
Handke Vágy nélkül, boldogtalan című könyvében. A műben Handke 
anyja nyomasztó életét göngyölíti fel, akivel együtt olvasott bizo-
nyos könyveket, és első írói kísérleteit is megvitatta. Maria Handke 
igen tehetséges diák volt, apja azonban nem engedte, hogy szak-
mát tanuljon. Fiatalon elkerült otthonról, a város egyik szállodájá-
ban talált munkát, a háború alatt beleszeretett egy nős német fér-
fiba, teherbe esett tőle, de aztán hozzáment egy másik férfihoz, 
hogy a gyereknek apja legyen. Házassága boldogtalan volt, a férje 
ivott és verte. Sokszor letört hangulat lett úrrá rajta. 1971. novem-
ber 19-én véget vetett az életének. Az öngyilkosságról a helyi újság 
néhány szóban a vegyes hírek között számolt be. Handke azonban 
mindent félretolt, és néhány hét leforgása alatt megírta a Vágy nél-
kül, boldogtalant — számba véve anyja életlehetőségeit, akinek vá-
gyai egymás után szertefoszlottak és tönkrementek. Nem sokszor 
foglalkozott fiúgyermek ilyen behatóan anyja életével. Nem sok-
szor fejeződött ki a gyász ilyen tömör formában. 

Úton lenni — gyalogszerrel 

Handke írásművészete homlokegyenest ellentétes korunk felgyor-
sult életvilágával. „Gyengéd lassúság a tempója ezeknek a beszé-
deknek.” Nietzsche e szavai találóan jellemzik Handke klasszikus 
fordulata után született műveit. A lassúság olyan látásmódot enged 
érvényesülni, amely máskülönben rejtve maradó dolgokat világít 
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meg, olyan stílussal karöltve, amely állandóan meglepő fordulato-
kat hív elő a nyelvből. A Versuch über den geglückten Tagban [Kísér-
let a jól telő napról] vagy a Versuch über die Müdigkeitban [Kísérlet a 
fáradságról] az olvasó konkrétan átélheti ezt a viszonyulást. Mintha 
Handke azt a kérdést szegezné az életvilág fokozatos gyarmatosí-
tásának (Jürgen Habermas kifejezésével élve), az optimalizálás és a 
hatékonyságfokozás parancsának, hogy valóban jobb lesz-e attól az 
élet, ha minden egyre gyorsabb. Nem lesz-e laposabb a jelen, ha 
már nem tud kötődni a múlthoz? Handke szövegeinek elbeszélője 
rendre félbeszakít folyamatokat, meg-megáll, körülnéz és elgon-
dolkodik. Ennek következtében kiváló szeme van a hétköznapok 
apró szertartásaira, amelyekben értékes tartalmak adódnak tovább. 

Aligha véletlen, hogy Handke előszeretettel fedezi fel gyalog-
szerrel a világot. Ha lépéseinek üteme egybeolvad lélegzetvételé-
nek ritmusával, ha cipőtalpa alatt halkan surrog a lehullott őszi 
lomb, ha a nap áttűnik a fák ágai között vagy szelíd esti szél súrolja 
az arcát, akkor a sétáló Handke otthon érzi magát. A világ felfedezé-
séhez csak a sétát tartja alkalmasnak, a futást nem, és végképp nem 
a kocogást, amely az óramutató parancsát követi és a sportteljesít-
mény jegyében áll. „Úton lenni, a jelent tanulni, a jelent egybegyűj-
teni” — jegyezte fel egy alkalommal. Az elindulás és a hazaérkezés 
közötti séta jól kifejezi az emberi létezés természetét. A születés és a 
halál közötti időben úton van a homo viatorként létező ember, za-
rándokutat jár az itt és az ott között, állandóan arra vágyva, hogy 
megérkezzen, honvágytól hajtva, s visszatérni igyekezve egy olyan 
helyre, amely talán már nem is létezik úgy, ahogyan elképzeljük. 

Átváltoztatás 

Peter Handkénál a nyelv nem pusztán a közlés eszköze. Handke 
nem azon van, hogy a külvilág jelenségeit vagy a lélek érzéseit áb-
rázolja. „Származásnélküliségből való származásom”, írta egyszer, 
„mindig vissza fog tartani attól, hogy »szöveget«, »történetet«, »er-
kölcsi példázatot«, »tükörképet« vagy akár »költeményt« írjak; de 
akkor mi mást? — Az ürességet energiává átalakító és ily módon 
megőrző elbeszélést.” Handke nem történeteket ír, amelyek izgal-
mas cselekmények, a szereplők szokatlan viszonyai és meglepő for-
dulatok köré szerveződnek; Handkénál a nyelv a valóság megjele-
nítésének és a valóság megőrzésének formája. Die Geschichte des 
Bleistifts [A ceruza története] című naplójában olvassuk a következő-
ket: „Mi volt igazán? Biztos, hogy semmi sem volt igazán forma nél-
kül. Forma nélkül egyáltalán nem történt meg az élmény.” A nyelv az 
a forma, amelynek folyton a keresésére kell indulni, hogy az átélt 
valóság megvédhető legyen az eltűnéstől, és a jelenbe lehessen 
emelni. Handke poétikáját, amelyet a Die Lehre der Saint-Victoire lap-
jain Paul Cézanne nyomán dolgoz ki, akár eucharisztikus poétiká-
nak is nevezhetnénk: a nyelvet bizonyos szempontból az átváltoz-
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tatás eseményéhez hasonlóan fogja fel, s olyan formaadó valóság-
nak tekinti, amely alakot ad a tapasztalat anyagának és a képzelet 
tartalmainak. Ahogyan a szavak formája lényegileg átváltoztatja, 
„transzszubsztanciálja” a kenyér és a bor anyagát, úgy próbálja az 
író a nyelvi megformálás segítségével megjeleníteni és „transz-
szubsztanciálni” a tapasztalat anyagát és a képzelet alkotásait. 

Ugyanakkor a költő persze nem pap, aki az átváltoztatás alkal-
mával valaki más szavait mondja ki. A szerző a saját nevében be-
szél. Könyvein a saját neve szerepel. Azt a valóságot, amelyet átélt 
vagy megálmodott, olyan szavakkal írja meg, amelyekért neki kell 
felelnie. Nem kell hinnie az Eucharisztiában megvalósuló valóságos 
jelenlétben, ám amíg hisz a szavakban, amelyekkel leírja a valósá-
got, amíg értelmet tulajdonít annak, amit alkot, amíg „a veszélyben 
lévő dolgok megóvásán” van, addig rejtve nyilvánvalóan olyan té-
nyezőre támaszkodik, amely szavatolni tudja szavainak értelmét. 
„Hát nem foglalkoztat régóta az a gondolat, hogy »igazán csak hit 
révén tudnak hosszú távon megmaradni a dolgok«?” Megmarad-
hat-e, ami volt és amit az irodalom nyelvbe foglal, ha nem kapcso-
lódik olyan végső valósághoz, amely szavatolja az egykor volt dol-
gok megmaradását? A Die Lehre der Sainte-Victoire lapjain Handke 
egy helyütt a legvalóságosabbról beszél, amelyet a valami egészen 
másra utaló jelek tudnak felmutatni: „Soha nem mondhattam volna 
magam hívőnek, az egykori kisgyereket még kevésbé, mint mos-
tani magamat: de nem volt-e meg már egészen korán a képek képe? 
Ez a kép egy dolog volt, meghatározott tárolóhelyen, egy nagy tér-
ben. A tér a plébániatemplom volt, a dolog a fehér ostyákat tartal-
mazó kehely, amiket szentostyának neveznek, tárolóhelye pedig az 
oltárba helyezett, mintegy forgóajtóként nyitódó és záródó taber-
nákulum. — Ez az úgynevezett Oltáriszentség volt számomra a leg-
valóságosabb. A valóságosnak is megvoltak a vissza-visszatérő pil-
lanatai: tudniillik ahányszor csak biztonságosan elhelyeződtek a 
tabernákulumban az átváltoztatás szavai által úgyszólván Isten tes-
tévé váló kenyérdarabok, a kehellyel együtt. A tabernákulum feltá-
rul; a dolog, a kehely, ekkor már kendők között, szövetbarlangjának 
színpompájába került, a tabernákulum visszacsukódott — és ekkor 
a bezárult homorú mélyedés ragyogó aranyfénye.” 

Kenyér, lakoma, tabernákulum 

Az elbeszélő nem szívesen nevezi magát hívőnek. De hitetlennek 
sem mondja magát, hanem „a képek képét” idézi emlékezetébe, 
amely gyermekkorában tűnt fel előtte. Azt a vissza-visszatérő pil-
lanatot idézi fel, amikor az átváltoztatás szavai által a kenyér „úgy-
szólván Isten teste” lesz. Az átváltoztatás titka érzékszervekkel nem 
tapasztalható. A szavak változtatják át a valóságot, de maga az át-
változás empirikusan nem bizonyítható. Mindig megmarad vala-
milyen „érzékszervi igazoláshiány”, amelyen keresztül behatolhat 
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a kétely: valóban történt valami? Valóban át tudják változtatni a 
szavak a dolgokat? Az anyagi valóságok elvégre ugyanolyanok, 
amilyenek voltak; a kenyér és a bor megjelenési formája és íze mit 
sem változik. A szavak viszont azt állítják, hogy a kenyér és a bor 
formájában a Másik érkezik közénk. Mindenesetre a „szentek 
szentje”, a konszekrált ostyák őrzőhelyéül szolgáló tabernákulum 
a legvalóságosabb dolognak tűnik a gyermek számára. 

Handke semmit nem árul el arról, hogy pontosabban mi is ez a 
legvalóságosabb, de annyit elmond, hogy bizonyos jelek meg tud-
ják idézni: a templom tere, amely a főoltárban végződik, a főoltár, 
amelynek közepén az aranyozott tabernákulum helyezkedik el, a 
tabernákulum, amelynek mélyedése a szentostyákat tartalmazó 
kelyhet rejti. A kendők színpompája, az aranyozás, az örökmécs a 
legszentebb közelségét jelzi, azét, ami a gyermek szemében a leg-
valóságosabbnak tűnik. A korábbi időszak étkezése után később is 
megmaradt a vágy. A Christ in der Gegenwart című hetilapban meg-
jelent egyik tömör írásában Handke még felnőtt fejjel is azt írta, 
minden egyes nap hiányzik neki, hogy „átétkezzem hozzád” (mich 
zu dir hinmahlzeiten), abban az értelemben, ahogyan Celan beszél 
arról, lehet-e „átsötétedni hozzád” (hinüberdunkeln zu dir). „Úrva-
csora? Amikor jócskán az első áldozásom után, végre odataszítot-
tam magam (vagy odataszított valami, ami több volt nálam), hogy 
áldozáshoz járuljak, mintegy szentostya nélküli harmincéves idő-
köz után, inkább valamiféle Úrreggeli volt az nekem — mintha fel-
ébredtem volna, egy új napra, egy új időszakra.” 

Földközeli liturgia 

Handke műveiben lépten-nyomon találkozni bibliai és liturgikus 
nyomokkal. Az író gyerekkora óta jól ismeri a katolikus liturgia ün-
nepeit és szertartásait. A tanzenbergi kisszeminárium diákjaként 
része volt a humanista nevelés jótéteményeiben, de a papok és a 
prefektusok szigorú ellenőrzési rendszerének ambivalenciáját is 
megtapasztalta. Ez az örökség a műveiben is jelen van. Egyértel-
műen tévedés lenne persze, ha a katolikus író címkéjét ragaszta-
nánk Handkéra. Nemcsak jóindulatúan szól a katolicizmusról, 
amelyhez szemlátomást továbbra is belső szálak fűzik, de helyen-
ként kíméletlenül le is számol vele. Dühös a papokra, akik szóra-
kozottan végigcsörtetnek a misén, és „közönséges háztartási zajo-
kat” hallatnak az oltárnál, és ki nem állhatja a bánatos arckifejezést 
öltő hívőket: „Azok, akik számára megszokás lett Isten, elzárkóz-
nak az isteni valóság eseménye elől.” De a kereszt misztériumát ra-
cionális okfejtéssel megmagyarázni próbáló teológusokhoz is van 
mondanivalója: „A szenvedő Krisztus helyzetének átérzése harag-
gal vértezi fel magát az okoskodók ellen.” 

Ugyanakkor bátorító kijelentései is vannak: „Hogy mi a keresz-
ténység? Az örömteli jelenlét.” Felszólításokkal is szolgál: „Minden 
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papnak egész héten (vagy minden nap) várnia kellene, hogy végre 
felolvashassa az Evangéliumot. De mi a valóság? (retorikai kérdés) 
— A mikrofon: az örömhírek halála.” Másutt: „A szentmise segít-
ségével a papok megtanulnak szépen bánni a dolgokkal: finoman 
tartják a kelyhet és az ostyát, nyugodtan elmossák az edényeket, 
lapozzák a könyvet; és annak eredménye, hogy szépen bánnak a 
dolgokkal: a szívet felemelő örömteliség.” Handke több helyütt is 
ír arról, mennyire szelíddé teszi az embert a szentáldozás jótékony 
hatása. 

Óhatatlanul eszünkbe jut erről a Der Große Fall [A nagy bukás] 
című Handke-regény, amelyben egy színész a nagyváros pereméről 
a központ felé halad, s a belváros határán véletlenül harangzúgásra 
lesz figyelmes, bemegy egy templomba, ahol összeszedetten misén 
vesz részt. A szertartás után „lakmározik” egyet a pappal, aki a li-
turgikus öltözet alatt munkásruhát visel. Ez a kenyér és bor mellett 
eltöltött közös idő olyan földközeliséget biztosít, amely jellegzetes 
ismérve Handkénak. A liturgia és a pappal való találkozás meg-
változtatja a színészt. Ahogy tovább rója az utcákat, azon kapja ma -
gát, hogy tudatát áthatja a tartós és boldogságot szerző öröm mö-
göttes zúgása — és nem érti, honnan ez az öröm. Rájön, hogy már 
régen megtiltotta magának az örömet, abban a hiszemben, hogy el-
árulja mások szenvedését, fájdalmát és magányát. Nem engedett 
teret az örömnek, elfojtotta az a gyanú, hogy érzéketlenné tesz a 
szenvedésre. A liturgián való részvétel nyomán felszabaduló öröm 
azonban nem feltétlenül árulja el mások szenvedését, mivel már át-
kelt az emlékezet fájdalmán. Kevesen írtak mélyrehatóbban a me-
moria passionis átalakító erejéről. 

Lesz-e bocsánatkérés? 

De visszatérve kiindulási pontunkhoz: a politikai szenvedéstörténet 
emlékezete mindig konkrét időpontokhoz és helyszínekhez kötődik. 
Megcsonkítaná, ha ki lennének zárva belőle a srebrenicai halottak, 
az 1995-ös szerb vérengzés áldozatai. Az elnémultakkal vállalt szo-
lidaritás, amely oly fontos szerepet játszik Handke műveiben, nem 
lehet korlátozott mértékű. Egyes bírálói persze olyan élesen kikel-
tek Handke ellen, hogy attól csak még nehezebb beismernie, mi-
csoda hibát követett el. Ha azonban tisztázná magát, sőt akár bo-
csánatot is kérne, a kritika azonnal elnémulna — és e megmentő 
erejű fordulat révén a Nobel-díj miatti örömünk is teljesen felhőtlen 
lenne. 
 
Görföl Tibor fordítása
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