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ENQUIST ENQUISTJE
er Olov Enquistet egyszer már várták
Magyarországra: az emlékezetes miskolci
Phaedra-bemutatóra. Akkor váratlanul
megbetegedett. Most vetődött el három
napra Budapestre (bár most is lát-hatott

egy főiskolás Tribádok-előadást), átutazóban.
Prágába és Pozsonyba készül. Északi
szomszédaink már delegációt menesztettek
Svédországba, annak tanulmányozására, mi-
képpen szubvencionálhatja a kultúrát a (svéd)
állam a beavatkozás, a befolyásolás legcseké-
lyebb nyoma, sőt lehetősége nélkül, úgy, hogy
ezt - kormányváltozásoktól, párterőviszonyoktól
függetlenül - maga a rendszer zárja ki. Enquist,
egy svéd delegáció tagjaként, most erről a
témáról tart a két fővárosban szemináriumot.

 Az ön drámái itt eseményszámba mentek,
kritikai irodalmuk is jelentős. Eközben fel-felme-
rült egy vitakérdés: hadd forduljak eldöntésére a
legilletékesebbhez. Tehát: Strindberg - Strind-
berg-e? Andersen Andersen? Phaedra azonos
Euripidész és Racine hősnőjével? Vagy netán
csak közismertségük okán választott médiumok,
modern problémák reprezentálására?

Enquist olyanformán magyaráz, mintha nem
is értené a kérdést.

 1975-ig, a Tribádok születési évéig, én
már tizenöt év óta írtam regényeket, no,
mondjuk, még színikritikákat is, de a színházzal
semmiféle viszonyom nem volt. Szerettem volna
darabot ír-ni, de nem mertem rászánni magam.
Ezzel egyébként a mai napig így vagyok;
ötévenként ha rászánom magam; s akkor is
először bebeszélem magamnak, hogy csak
rádiójáték lesz, csak hangokkal kell bánnom,
nem teljes figurákkal, nincs szükség
helyszínekre stb. Valami fal van köztem s a
dráma között, elzár, de meg is véd tőle. Aztán
egyszercsak a fal leomlik, és a munka meglódul.
A Tribádokat tizenegy, a Földi-gilisztákat
huszonegy nap alatt írtam, csak a Phaedrával
kínlódtam valóban sokat.

Szóval, visszatérve a kérdésére, én elsősor-
ban egy házasság felbomlásáról akartam írni,
arról a pontról, amikor már minden késő, amikor
a szerelem már végképp ellehetetlenült. Akkori-
ban bomlott fel a saját (első) házasságom is, és
ezt megnégyszereztem: itt vergődik egy lehetet-
lenné vált szerelem - Strindbergé és Sirié -, egy
eleve képtelen szerelem - Sirié és Marie-é -,
egy lehetséges, de hamvába holt szerelem -
Strindbergé és Marie-é -, és egy, amely létre
sem jött - Siri és Viggo között.

 Vagyis Strindberg valóban Strindberg?

- A legnagyobb mértékben. 1973-ban ven-
dégprofesszor voltam a Los Angeles-i egyete-
men; a skandináv irodalomról, elsősorban
Strindbergről adtam elő, s ehhez '72-ben az

Gábor Miklós mint Strindberg A tribádok éjszakájá-
ban (Ikládi László felvétele)

egész életművet végigolvastam: fél év alatt
ötvennégy kötetet. Lenyűgözően izgalmas volt,
ahogy kirajzolódtak a strindbergi személyiség-
fejlődés főbb állomásai, az őszinteségek és a ha-
zugságok. Hallgatóimmal aztán előadtuk Az erő-
sebbet, amire a Tribádok is épül, és ráéreztem,
hogy a szövegben valami nem stimmel, van a
mélyben valami hazugság, tudniillik a férfi ön-
csalása, hogy a két nő őt szereti - holott valójá-
ban nem szeretik. Talán egymást szeretik, talán
valaha volt egy szerelem, ami meghalt - minden-
esetre a férfi hazudik magának. A hatva-

nas években írtam egy regényt, Légionáriusok a
címe, az 1945-ben Svédországba menekült, né-
met egyenruhás baltikumiak visszaszolgáltatá-
sáról szól; abban a politikai hazugság izgatott,
most pedig az érzelmi hazugság kezdett foglal-
koztatni.
 Nos, ön tudja. Én ennél egyetemesebbnek

éreztem a Tribádok világát. Például a modern
művész tragédiájára véltem érezni benne...
 Ez talán a Földigilisztákra igaz, Andersen

alakjában valóban ott van a művész helyzetének
kétértelműsége, az, hogy benne él a valóság-
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Timár Éva az Ének Phaedráért előadásában

ban, de egyszersmind színész is a maga darab-
jában, kihasználja a helyzetet, s a helyzet ki-
használja őt, szerepet játszik, azt, amit maga ír
magának, s azt, amit a többiek rákényszerítenek.
Itt valóban jelen van a művész problémája: él-
jen-e át mindent, vagy csak figyeljen, csak ref-
lektálja önmagát? Puskin mondja valahol, hogy
három fő embertípus van: a hóhér, az áldozat
meg a csaló. Nos, szerintem a művész mindhá-
rom egyszerre, kinn is van meg benn is.

 És a Phaedra?
 A Phaedra horizontja talán a

legszélesebb, mert itt a szembenállás is érdekelt:
a környezettől elszakadt, elszigetelt beltenyészet.
De éppen a Phaedráról ma keveset tudok. Az
ősbemutatót a feleségem rendezte, azén
elképzelésem szerint; akkor még értettem. De
az a néhány elő-adás, amit azóta láttam, mind
annyira különbözött az eredetitől is, egymástól is,
hogy arra kell gondolnom: ha egy szöveget
ennyiféleképpen lehet értelmezni, akkor azzal
baj van. Talán né-hány év múlva magam is
megrendezem, s akkor majd ismét megértem.

 Pedig nem látszik oly nehéznek. A Phaed-
rához a kulcs Phaedra alakja, nem?

 Valóban, Phaedra. A maga totális komple-
xitásában, boldogtalanságában és romboló mi-

voltában. De látja, volt előadás, ahol Theseus te-
hetett mindenről, „male chauvinist pig" lett, holott
az én Theseusom elsősorban naiv, elsősorban
áldozata Phaedrának.
 Ilyen volta miskolci Theseus, Blaskó Péter

is: naiv, tragikomikus. Kár, hogy nem láthatta.
(Mint utóbb kiderült, sajnos nemis fogja: a video-
kazetta megtetszett a betörőknek, akik Csiszár
Imrénél jártak. Tribádok-kazettát azonban sze-
rencsére tudtak ajándékozni az írónak.)
 Valóban kár, mert a Phaedra állandóan

nyugtalanít. Talán ezért is rendeztem meg a Júlia
kisasszonyt: Júlia egyfajta Phaedra. Nálam
Jean és Christine tisztán, őszintén szeretik egy-
mást, s a Júlia kisasszonyból áradó destrukció
és halálvágy teszi tönkre őket is.

De miért nem kérdez a negyedik darabomra
is? A hiúz órája; egy fiatalemberről szól, aki ket-
tős gyilkosságot követett el...
 Akkor ez A nagyapa házában!

Nyíregyházán játszották. (Kiderül: Enquist
nemis tudott erről.) Nos, bevallom, erről nincs

sok kérdeznivalóm, azt hiszem, eléggé értem,
bár most már el-képzelhető: másképp, mint ön.
Én a trilógia három láncszemét világdrámának
éreztem, A hiúzt, inkább csak esetdrámának...

(Enquistnek ez rosszul esik; úgy tetszik, a
kedvenc darabjáról van szó. Később, a Nemzeti
Színházban is, amikor Csiszár Imrével és a szí

nészekkel: Blaskóval, Timár Évával, Szirtes Gá-
borral beszélget, tréfásan többször is szememre
hányja, hogy nem szeretem ezt a művét, pedig
talán csak az előadás nem volt eléggé jó;
Csiszárnak kellene megrendeznie, véli.)
 Ha Strindberg Strindberg, Andersen An-

dersen, akkor megkérdem: miképpen fogadták
őket a svéd, illetve a dán nézők? Nálunk megkö-
veznék az írót, ha így merne ábrázolni nemzeti
bálványokat...
 Ettől én is tartottam, de nem volt nagyobb

gond. Elvégre Strindbergről sok minden, amiről
írtam, eléggé köztudott; a dánok pedig békés,
kedves emberek, akiket nem nehéz meggyőzni.
Mindamellett elhatároztam, hogy semmi pénzért
nem írok több íródrámát. Holott még hátra lenne
a (legcsábítóbb: Ibsen, aki tele van hazugságok-
kal és ellentmondásokkal. De a norvégokkal már
nem mernék kikezdeni, ők egészen más nép, ke-
vésbé toleránsak, agresszívek, makacsok, pa-
raszt módra nyakasak - egyszóval roppantul iz-
galmasak.

Ibsen viszont erősen foglalkoztat. Ezért is
vállalltam, hogy Ingmar Bergman felkérésére
svéd-re fordítom a Rosmersholmot. Az lbsen-
fordításokkal az a baj, hogy túl szolgaian
tapadnak lbsen szövegéhez, holott lbsen, mint
az köztudott, egyetlen sort sem írt az
anyanyelvén, hanem az akkori hivataloS
nyelven, vagyis dánul, és ezért
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Almási Éva (Johanne Luise Heiberg)és Gálffi László
(Andersen) A földigiliszták életéből című Enquist-
darabban (llovszky Béla felvételei)

nagyon sokszor körülményeskedik. Ha viszont a
lényegre hántják, fantasztikusan izgalmas tud
lenni. Nálam Rosmer nem tíz feszélyezetten bő-
beszédű mondatban kínálja hellyel Rebekát,
ha-nem csak annyit mond: üljön le, West
kisasszony...
 Bergmant említette. Egy magyar kritikus

Bergman-hatást vélt fölfedezni az ön drámáiban,

ha nem is közvetett formában, de a képi világ
kisugárzásában. (György Péter vélekedett így a
SZÍNHÁZ 1984. februári számában, a kaposvári
Tribádok-előadásról szólva.)
 Látja, ezt sem hiszem, legföljebb annyi-

ban, hogy Bergman is nagyon sokat merít Strind-
bergből. De ő egész más világból jött, mint én,
nála igen erős a vallási problematika, az Isten és
a hit kérdése, ami tőlem idegen. A filmjei néha
olyanok nekem, mintha a holdról néznék doku

mentumfilmet. Annyira mása hátterünk is. Berg-
man stockholmi, felső középosztálybeli család-
ból való, az apja az állami egyház papja volt; én
egy eldugott észak-svédországi faluban szület-
tem, Stockholmtól ezeregyszáz kilométerre,
apám faipari munkás volt, és egy kis baloldali
szektához, a herrnhutistákhoz tartoztunk. Kép-
zelje csak, tizennégy éves voltam, amikor a kö-
zeli kisvárosban először láttam négert és stock-
holmit, s a kettő egyformán egzotikus volt szá-
momra!
 Az ön drámáit Magyarországon kamara-

színházakban játszották. Eseményszámba
mentek - a szakma és egy elit közönségréteg
szemében. Úgy érzi-e, hogy elitszínházat művel?
 Egyáltalán nem! Hogy magamat idézzem:

a Tribádokban részletesen feltárul egy házasság
pokla, s akkor Strindberg egyszercsak megjegy-
zi: szóval ez egy egészen szokványos, normális
házasság. Vagyis bárki átélheti a dolgot, hiszen
nem szól másról, csak amit mindenki átél: a sze-

relemről meg a gyűlöletről, nem igaz? Svédor-
szágban a trilógia népszínházszámba ment.
Koppenhágában a Földigilisztákat három éven át
játszották telt ház előtt a Nemzeti Színház
nagytermében. A hiúz órájának témája hermeti-
kusabb, de Oslóban mégis két évig vonzott telt
házakat. Soha nem éreztem, hogy csak egy szűk
közönségréteggel volna kapcsolatom.
 Tehát meglepte a kérdésem?

 Feltétlenül.
 Engem pedig a válasza szomorított el; ha

arra gondolok, mi számít nálunk népszínháznak... De

térjünk vissza önre. Az eddigiekben egészen
más Enquist-képet vázolt fel, mint amilyen eddig élt

bennem. Hogyan látja helyét a mai

drámaírásban? Érez-e közelebbi rokonságot mai
áramlatokkal vagy alkotókkal?

- Az igazat megvallva: első számú rokonom a
regényíró Enquist. Drámáim elsősorban regé-
nyeimhez kapcsolódnak, mindegyiknek a témái
több regényemben is visszatérnek. De közel ér-
zem magamhoz a XIX. századi kamaradrámát,
éppen Strindberget, a modemek közül Tennes-
see Williams-et, aki sokkal jobb író, mint ma hi-
szik, s ez egy-két évtized múlva ki is fog derülni.
 Tehát kamaradarab-írónak érzi magát?
 Csakis. Négy szereplő, egy színpadkép,

két óra időtartam - engem ez tesz boldoggá.
Nagyobb formára nem is vagyok képes.

- Mi lesz a következő?
 Nem tudom. Mondtam már: szorongok a

drámától. Van a számítógépemben vagy tíz-ti-
zenöt darabötlet, egyik vacakabb, mint a másik.
De abban bízom, hogy egyszercsak kettő-három
közülük összefut, találkozik, és minőségi válto-
záson megy át. Ötévenként egy darab - ennél
többre nem is törekszem.

- A regénnyel is így küszködik?

 Nem, az sokkal természetesebben jön.
Most kitűnő periódusban vagyok: befejezés előtt
áll egy regényem, amire húsz év óta készülök.
Tavaly januárban sikerült elkapnom; éppen ak-
kor, amikor, húsz év kihagyás után, visszaszok-
tam a cigarettára. Azóta derűs vagyok és opti-
mista.

- Nem volt kár visszaszokni, ha egyszer sikerült
leszoknia?

 Szó sincs róla. Azt mondják, a rák az első
rágyújtástól húsz év múlva köszönt be. Én ma öt-
venhat éves vagyok. Hetvenhat éves koromra
éppen megírtam már mindent, amit még meg
akarok írni. Hol itt a probléma?

Halálos komolyan beszél Per Olov Enquist,
mint ahogyan végig töprengve, gondolkodva, az
őszinteség minden külső jegyével beszélt. Vagy
mégiscsak szerepet játszott volna, min t - beval-
lása szerint - művész-hősei teszik? Csak szó-
rakozott velem? Döntse el az olvasó. S ha nem
megy - még mindig felüthetjük a drámákat, és
megalkothatjuk a magunk legigazabb Enquistjét.


