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AZ UTOLSÓ DÜRRENMATT-INTERJÚ
- Ön így írt Max Frischhez való viszonyáról:
„Most pedig hiperbolapályán süllyedünk, két
különböző irányban, az öregségbe." Mi rejlik e
megfogalmazás mögött?
 Valaha kettős csillagkép voltunk a svájci

irodalom égboltján. Mára egyszerűen szétfutot-
tunk egymástól.

- Azt is mondta Frischről: „Ez a romantika a
szerelemben, ez az irtózatos önkínzás számom-ra
merőben idegen. Erre egyszerűen nem lennék
képes."

 A privát nehézségeket az ember intézze
el önmagában. Frischnek mindig sok nőügye
volt, és minden alkalommal megfogadta, hogy ez
lesz az utolsó. E tekintetben reménytelenül
romantikus alkat. Nagyon jól ismertem az első
feleségét, és így kapcsolatunk egyre kínosabb
lett. Amellett neki megvan a saját köre, bizonyos
baloldali svájci írói csoportosulással áll
kapcsolatban. Ebből én kimaradtam;
hülyeségnek tartottam. Én magányos vándor
vagyok. Azért élek Neuchátelben, hogy ne
kelljen részt vennem az úgyneve-

Friedrich Dürrenmatt (1921-1991)

zett kulturális életben. Kultúrát egymagam is tu-
dok csinálni.

- Frisch súlyos beteg. Van valamilyen kap-
csolata vele?
 Írtam neki, de még csak nem is válaszol.

Frisch szörnyen érzékeny ember, egészen lekö-
tik a saját problémái. Ő az értelmiség írója. Az ér-
telmiségiek tudniillik azt hiszik, feltétlenül át kell
élniök a saját bőrükön az ő házassági problémáit
és önazonossági kríziseit.
 Úgy tűnik, Frisch viszonya Svájchoz

komplikáltabb, mint az öné.
 Frisch szenved Svájctól, ellenséges vi-

szonyban áll Svájccal. Ez nála már kísérteties
arányokat ölt.
 Ön milyen viszonyban van neucháteli

szomszédaival?
 Én nem szenvedek Svájctól, inkább komi-

kusnak találom. Úgy vagyok Svájccal, mint Karl
Kraus volt Béccsel. Én egy várostól azt várom el,
hogy működjék. A kedélyről magam gondosko-
dom. Van egy híres mondás: Svájcban kellemes
születni és meghalni. De mit csináljon az ember a
kettő között?

 Max Frisch az 1966-1971-es Naplójában
egy kérdőívet tett közzé. Az-utolsó kérdés így
hangzik: mi hiányzik önnek a boldogsághoz?
 Micsoda idétlenség! Ilyen kérdéseket az

tesz fel, aki, mint Frisch, házassági problémák-
kal küszködik. Boldogság, mint véget nem érően
tartós állapotot, csak a halál után létezik. A sem-
miben.
 Miféle problémákat oldhat meg egy jó há-

zasság?
 Akinek problémái vannak, az ne házasod-

jék.
 Ön, szükség esetén, feltalálta volna a há-

zasságot?
 Azt hiszem, igen. A házasság a rend álla-

pota, és az embernek szüksége van rendre.
 Szeretne nő lenni?
 Én csak önmagam szeretnék lenni.
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