
PER OLOV ENQUIST:
EGY MÁSIK ÉLET

A svéd Per Olov Enquist a jelenkor egyik legna-
gyobb, világszerte ismert és elismert írója, több mű-
fajban — regény, dráma, forgatókönyv, esszé, tör-
ténelmi monográfia — is kimagasló műveket
alkotott. Az Európa Kiadó a tavasszal — amikor
Enquist a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
díszvendége volt — megjelentette az író Egy má-
sik élet című önéletrajzi regényét.

Az 1934-ben egy észak-svédországi faluban
szü letett Par Olov Enquist nincs még egyesztendős,
amikor rakodómunkásként és favágóként dolgo-
zó édesapja meghal. Ettől kezdve tanítónő édes-
any ja egyedül neveli fel, szigorúan vallásos szel-
lemben, de nagy szeretetben. A gyermek Enquist
lelkébe és szellemébe belevésődik a kereszténység
és a Biblia világa, alapos ismerete. Később eltávo-
lodik a hittől, meggyőződéses szociáldemokrata
lesz, Istent azonban soha nem tagadja meg.

Per Olov Enquist ifjúkorában versenyszerűen
sportol, magasugró szeretne lenni, nem is tehet-
ségtelen, de a két méteres magasságot soha nem ké-
pes átugrani, így pedig csak a lemaradók között le-
hetne a legjobb, ahogy az egyik sportlap írja róla.
A mindig maximalizmusra törekvő ifjúnak ez
nem elég, ezért felhagy a versenyszerű sportolás-
sal, bár a sporttól nem szakad el teljesen, ír ilyen té-
májú regényt, az 1972-es müncheni olimpián pe-
dig — amelyen palesztin terroristák megöltek
több izraeli sportolót — tudósítóként vesz részt.

Az irodalom iránti rendkívüli tehetsége már
igen korán megmutatkozik. Tizenöt éves, amikor
édesanyja, aki soha nem dicséri, nehogy elbízza
magát, ez egyszer kivételt tesz és bevallja neki, ta-
nítónői pályafutása alatt soha nem találkozott még
diákkal, aki olyan jól tudna fogalmazni, mint Per
Olov. Mélyen hívő édesanyja azt szeretné, hogy
egyetlen gyermeke igehirdető legyen, mutassa
meg Krisztust a hétköznapokban. Az ifjú Per Olo -
vot azonban bel ső, lelki szükségletei más irány-
ba terelik, az uppsalai egyetemen szerez böl-
csészdiplomát. Önéletírásában Enquist keresi a
választ arra, hogy miért éppen őt ragadta el az írás
szenvedélye, hiszen családjában több nemzedé-
ken keresztül parasztok, favágók, dolgos, be-
csületes emberek voltak. Ám ez csak a felszín volt,
mert például édesanyja írt rövid szövegeket,
egyik alakját önmagáról mintázta, aki „hitét Meg-
váltójába vetve, dacolva a nélkülözéssel és a rémület-
tel, végigélte küzdelmes életét”. Emellett Enquist
édesapja titokban verseket írt, anyai nagyanyja pe-
dig rendszeresen publikált a helyi lapban.

Enquist önéletírásának legdrámaibb része az,
amikor leírja, hogyan küzdött a nyolcvanas évek-
ben az alkoholizmussal, tíz esztendőn keresztül. Ge-

netikai okok is előidézhették ezt az állapotot, a kö-
tetben van utalás arra, hogy korán elhunyt édes-
apja nem vetette meg az italt. Több családtag is bí-
zott abban, hogy a kis Per Olov felnőttként nem lesz
az ital rabja, ezt ő maga is több ször megígérte az
édesanyjának, sőt, kisgyermek ként tagja lett a kék
szalag mozgalom ifjúsági tagozatának, a Remény
Seregének, s élethosszig tartó józanságot fogadott.
Az ötvenhez közeledő Enquistnek látszólag min-
den rendben volt az életében, írói pályája töretle-
nül ívelt felfelé, regényeit tucatnyi nyelvre lefor-
dították, darabjait világszerte játszották, ennek
el lenére mély depresszióba zuhant, s ezt az alko-
hollal próbálta kompenzálni. Enquist nem maradt
magára eb ben a kritikus időszakában, mellette állt
a családja, a barátai, az intézményes gyógykeze-
lésnek is alávetette magát, mindhiába. Végső el-
keseredésében már az öngyilkosságra gondolt. S bár
szívében nehezteléssel a Teremtő iránt, de hosszú
idő után ismét megszólítja Isten: „Felül az ágyban,
összekulcsolja kezét, és néma szemrehányással Istenhez
fordul, és azt mondja, mindent megpróbáltam, sokat küz-
döttem, de köszönetképpen alkoholmérgezést kaptam tő-
led, igen, te adtad nekem, te nyomorúságos Isten. Miért
kell, Jóbhoz hasonlóan, ilyen könyörtelenül megbüntet-
ned? Édes jó Istenem, te, aki, most jutsz eszembe, léte-
zel, nem tudnád levenni a vállamról ezt a keresztet?” S
Enquist állítása szerint Isten válaszolt neki: A mu-
zsikusok kivonulása című regényére emlékeztette,
amelynek alakjai a legmélyebbre süllyednek, még-
is, mintha azt mondanák egymásnak: „Mindig
van valami, ami jobb a halálnál.”

Enquist 1990. február 6-án tette le végleg a po-
harat, amikor a maga számára is meglepetésként
ismerte fel, hogy tud még írni. Regényt tervezett,
Nemo kapitány könyvtára címmel, amit aztán meg is
írt. Ez a könyv a feltámadásról szól. A svéd író egy
újabb látomásban írja le, hogy megjelent előtte a
Megváltó, egy idősebb népiskolai tanítónő alakjá-
ban — korábban, még ifjú sportolóként Enquist már
találkozott vele egyszer —, s megígérte: „Hát akkor
imádkozni fogok érted, és a könyvedért, hogy jó legyen.”

Az alkoholizmus tízéves rabságától megsza-
baduló Per Olov Enquist vallja, hogy az elmúlt húsz
esztendő egy másik élet, azóta valóban újjászüle-
tett. S talán még az előző korszakánál is jelentősebb
műveket hozott létre, melyek közül magyarul is ol-
vasható többek között a Lewi útja, a Hamsun, Az ud-
vari orvos látogatása. Az emberi és alkotóerejét gyil-
koló démonait végül sikeresen legyőző Enquist
hatalmas küzdelem után eljutott a soha nem sza-
bad feladni szemléletéhez, amit így fogalmaz
meg: „Az ember mindig valami csodában reménykedik.
Ha nem reménykedik, nem is ember. Márpedig valami-
lyen módon mégiscsak az.” (Ford. Kúnos László;
Európa, Buda pest, 2011)
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