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Kézdy 
Pál A helyi irodalom átlépi a határokat

Beszélgetés Tor Eystein Øveråsszal 
és Kovács katáng Ferenccel

Tor Eystein Øverås norvég irodalmár és felesége, Marte Huke írónő Kovács katáng Ferenc meghívására járt 
idén áprilisban Budapesten, ahol mindhárman több előadást is tartottak. A Könyvfesztiválra jelent meg 
Huke Természetrajz című regénye (Napkút Kiadó, 2017), Øverås két esszéjét pedig a Napút folyóirat (XIX. 
évf. 3. sz. ) közölte magyarul. Az egyik esszében Knut Hamsunnal, a Nobel-díjas norvég íróval foglalkozik, aki 
– bár a 19. század végén és a múlt század első felében alkotott – ma is megkerülhetetlen alakja a norvég 
irodalomnak, és jelentős a hatása a kortárs prózára. A norvég „Nagy Könyv” ma nem Ibsen valamelyik 
alkotása, hanem Hamsun Éhség című regénye. Életművének megítélését és emlékének ápolását az teszi 
problémássá, hogy a már életében klasszikusnak tartott író 85 éves aggastyánként a második világhábo-
rúban a norvég nácik szolgálatába állt – hasonló dilemmát a hazai irodalomban is találhatunk. Az alábbi 
két interjúban először Tor Eystein Øveråst, majd Kovács katáng Ferencet kérdeztük Hamsun hatásáról, mai 
megítéléséről és az északi kortárs irodalom más problémáiról.

*  *  *

Tor Eystein Øverås 1968-ban született Norvégiában. Regényíró, esszéista és kritikus. Összehasonlító irodalomból 
szerzett diplomát, és egy irodalmi folyóirat szerkesztője volt. Két regénye, három esszégyűjteménye és egy 
irodalmi úti beszámolója jelent meg eddig. Til (Felé) című úti beszámolójáért 2005-ben elnyerte a legjobb 
észak-norvégiai vonatkozású könyvért járó Havmannen díjat. 2009-ben megjelent Livet! Litteraturen! (Az élet! 
Az irodalom!) című esszékötetéért megkapta az év irodalomkritikusa díjat, I dette landskap (Ezen a tájon) 
című esszékötetével pedig felkerült az egyik legnagyobb presztízsű norvég irodalmi díj, a Brageprisen rövid 
listájára. Berlinben és Trond heimben él. Felesége Marte Huke költő, író.

Kézdy Pál: Budapesten tartott előadásában arról beszélt, hogy egy utazást tett a Balti-tenger körüli északi országokban, 
azt vizsgálva, hogy mennyire átjárhatóak a határok az irodalom számára. Mit tapasztalt az utazása során, milyen 
eredményre jutott?

Tor Eystein Øverås: 2000 körül azért kezdtem el ezt a projektet, mert ráébredtem, hogy milyen keveset tudok a Bal-
ti-tenger népeiről. Ezek a népek – svédek, fi nnek, oroszok, észtek, lettek, litvánok, lengyelek, németek és dánok – a 
norvégok szomszédai. Úgy éreztem, hogy a norvég közélet a norvég ügyekkel, norvég irodalommal van elfoglalva, és 
kevéssé azzal, hogy mi történik a szomszédoknál. Úgy éreztem, ez nem jó. Hiszek az emberek és kultúrák keveredé-
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sében, a határok megsértésében annak érdekében, hogy új eszméket alkossunk, új dolgok történjenek. Az irodalom 
és a művészet sosem törődött túlzottan a határokkal. A művészet a határok áthágásáról szól, a merészségről, hogy 
új dolgokat tegyünk, tiltott dolgokat.

Azt is gondoltam, hogy a Balti-tenger népei sok mindenben osztoz-
nak: klíma, természet, táj, történelem (vikingek, Hanza-szövetség) – miért 
ne osztozhatnának jobban a különböző nemzetek az irodalmukban is? 
A Balti-tenger sokáig élesen megosztott volt, az orosz forradalom, a má-
sodik világháború, a hidegháború évei alatt, és miután 1989-ben mindez 
véget ért, azt gondoltam, talán volt egy új nyitás, a nyíltság és közeledés 
új korszaka.

Most, 2017-ben, tizenöt évvel az utazásom után és tizenkét évvel azu-
tán, hogy Towards: A Literary Journey címmel megjelent róla a könyvem, 
úgy látom, hogy ez egy eléggé politikai projekt volt. A lényege a határok 
áttörése volt – manapság a világpolitika határok építéséről és fenntartá-
sáról szól. A nacionalizmus újra erősödik. Ez egy zavaros korszak. Joseph 
Roth az egyik kedvenc íróm. Nem sokat törődik a határokkal. Amitől ő 
a ’30-as években óvott, de amire kevesen hallgattak, az teljes katasztró-
fához vezetett.

Egy olyan korszakban, amikor a bolygónk megmentéséért küzdünk, 
képtelenség, sőt veszélyes azt mondani, hogy „Amerika az első”, „Nagy-Bri-
tannia az első”, „Franciaország az első”, „Norvégia az első”. Ha túl akarunk 
élni, akkor a világ nemzeteinek együtt kell működniük.

K. P.: Az utóbbi időben Magyarországon megismert norvég írók pályája és 
művei alapján az a kép rajzolódik ki, hogy a kortárs írók számára átjárhatók 
a határok. Egyetért ezzel a megállapítással?

T. E. Ø.: Nem vagyok biztos benne, hogy jól értem a kérdést. Általában elmondható, hogy az irodalom nagymér-
tékben a szerzők tapasztalatain alapul, és ezek a tapasztalatok adott helyen és időben alakulnak ki – ott, ahol az író 
született és élt. Vagyis ahol élsz, arról írsz. Ha Norvégiában élsz, akkor leginkább a norvégiai életről írsz. Ugyan-
akkor különös módon éppen ez a „helyi” irodalom az a típusa az irodalomnak, amely el tud utazni, át tudja lépni a 
határokat, és amit más országokban is olvasnak. Ha megpróbálsz „nemzetközi regényt” írni, számolva azzal, hogy 
mit kedvelnek Európában vagy a világban, akkor nem fogsz eredményt elérni. Az ilyen „europudingok” – amiket 
bizonyos fi lmes vállalkozásokból ismerünk – gyakran hibás elgondolásból építkeznek.

K. P.: A budapesti Könyvfesztiválra megjelent két esszéje közül az egyikben1 azt kérdezi: „Miért olvasunk egyáltalán? 
Miért nem elég csak élni?” Fejtegetésében mintha az utóbbi időben divatos félfi kciós önéletrajzi regényekre, elsősorban 
Karl Ove Knausgård művére válaszolna. Beavatna minket a Norvégiában erről kialakult irodalmi vitába?

 1 Napút, XIX. évf. 3. sz. 42–45. o.

Tor Eystein Øverås
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T. E. Ø.: Az említett esszét jóval régebben írtam, ezért nem keverném össze azzal, hogy Norvégiában az elmúlt 
évtizedben erős irányzatként jelentek meg „autofi kciós” regények. Karl Ove Knausgård, Tomas Espedal és Linn 
Ullmann is ebben a formában írtak, ahol a főhősök a saját nevüket viselik. Knausgård Harcom című regényének 
megjelenésekor, 2009–2011-ben hatalmas vita alakult ki. Svédországban nagy hagyománya van a vallomásos iroda-
lomnak, ami legalábbis August Strindbergig nyúlik vissza, de ez a regénytípus újdonság volt Norvégiában. Knaus-
gårdot a rokonai és mások is támadták amiatt, hogy róluk írt, vagy hogy nagyon direkt módon és realisztikusan írt 
olyan emberekről, akiket ismertek, például a nagymamájáról.

Múlt ősszel egy újabb irodalmi csetepaté volt ugyanerről a témáról, de egy új csavarral. Több regényíró, mint 
például Vigdis Hjorth és Geir Gulliksen írt könyvet fi ktív nevekkel és karakterekkel, de kritikusok és újságírók 
támadták őket, feltételezve, hogy valójában a saját családjukról írtak, épp csak egy kis változtatással. Gulliksen 
exfelesége szerint az író az ő történetét használta fel a regényében, Hjorthot pedig, aki vérfertőzésről írt, azzal 
támadták, hogy azt sugallta, a vérfertőzés valójában a saját családjában történt meg, és a tettes a saját apja volt. Az 
Aft enposten, a legnagyobb norvég napilap odáig ment, hogy ellenőrizte, Hjorth regényének részletei egyeznek-e a 
családjával kapcsolatos tényekkel.

K. P.: A másik esszé a Knut Hamsun emlékháza mint építészeti alkotás körül kialakult vitáról szól.2 Úgy tűnik, az 
író életművéhez hasonlóan ez az épület is botránykő lett. Írásából kiderül, hogy többféle Hamsun-értelmezés létezik. 
Meg tudná világítani számunkra ezek lényegét?

T. E. Ø.: A Knut Hamsunról szóló viták nem értek véget, 65 évvel a halála után sem. Két polémiát emelek ki. Az 
első: Hamsunnal kapcsolatban az a legfontosabb, hogy szétválasszuk a művészt és az embert, vagy pedig nagy körül-
tekintéssel olvasva felfedezzük, milyen komplex ez az irodalom. Abban szinte mindenki egyetért, hogy politikailag 
egy őrült volt, és a világháborúban hazaárulóként, kollaboránsként viselkedett. Még ma sincs számottevő nemzeti 
emlékműve Hamsunnak, Norvégia legnagyobb regényírójának. Az is vitatott, hogy utcát vagy teret el lehet-e róla 
nevezni – Oslóban ez elképzelhetetlen.

De vannak olyanok, még az írók között is, akik elutasítják Hamsunt mint írót. Elutasítják a politikai tevékeny-
sége miatt, de azért is, mert az alkotásaiban olyan vonásokat fedeznek fel, amelyek a gyengékkel való együttérzés 
hiányáról tanúskodnak. Tore Rem irodalomprofesszor és prózaíró erős támadást intézett az egész „Knut Ham-
sun-jelenség” ellen 2014-ben Utazás Hitlerhez című, alapos kutatásokat tartalmazó könyvében, amellyel elnyerte 
a norvég kritikusok díját. (Hamsun valóban elutazott Németországba, és találkozott Hitlerrel).

Az emlékházzal kapcsolatban kialakult egy másik vita, amely inkább helyhez, Észak-Norvégiához kötött, 
ahol Hamsun felnőtt, és ahol én magam is felnőttem. Távol Oslótól és a központi hatalomtól, a lenézett pa-
rasztok és halászok eszközként használták Hamsun alkotását, hogy megteremtsék saját identitásukat. Van 
valami, amire büszkék lehetnek: nézzétek, Hamsun rólunk ír, a mi életünkről – az egész világ rólunk akar 
olvasni. Van némi romantikus vonás ebben a recepcióban. Steven Holl emlékháza nagyon modern, ahogyan 
Hamsun prózája is az, különösen a korai regényei, és Észak-Norvégiában sokan úgy érezték, az emlékház nem 
azt a Hamsunt képviseli, akit ők ismernek. Én azok közé tartozom, akik az emlékházat nagy és nagyon őszinte 
Hamsun-emlékműnek tartják.

 2 Napút, XIX. évf. 3. sz. 45–48. o.
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K. P.: Tanítják Hamsunt az iskolákban? Van olyan regénye, amely kötelező olvasmány? Mennyire ismerik ma a műveit?

T. E. Ø.: Igen, Hamsunról tanulnak az iskolában. Ő a nemzeti kánon része, nincs komoly szándék, hogy kitöröljük 
onnan. Egyúttal egyike azoknak a klasszikusoknak, akiket az emberek, életkortól függetlenül, valóban olvasnak. 
Ugyanakkor talán mégsem olvassák olyan sokan, mint gondolnánk. Van egy vicc Norvégiában, ha egy üzletembert 
megkérdeznek egy gazdasági napilapban, hogy milyen irodalmat olvas, a válasz szinte mindig: „Hamsunt”. A vicc 
lényege, hogy Hamsun az egyetlen olyan, jónak tartott norvég prózaíró, akinek a nevét ismerik. Idén nyáron a 
norvég állami rádió, az egyik írószövetséggel együtt tíz különböző kategóriában gyűjtötte össze, vitatta és szavazta 
meg a világháború után született legjobb, nem fi kciós könyveket. Az egyik kategóriát Hamsun utolsó, szenzációs 
könyve, a Benőtt ösvényeken nyerte el.

* * *

Kovács katáng Ferenc 1949-ben született Nyíregyházán. A Budapesti 
Műszaki Egyetemen szerzett villamosmérnöki diplomát. 1982 óta él 
Norvégiában. Az Oslói Egyetem Média- és Kommunikációs Intézeté-
nek médiamérnöke. Oktatástechnológiával, interaktív multimédiával, 
filmezéssel foglalkozik. Fest, rajzol, kiállításai voltak Magyarországon, 
Bulgáriában, Norvégiában. Illusztrációi jelennek meg folyóiratokban, 
szépirodalmi kötetekben. Szerkesztőhelyettese az Ághegy és a Ma-
gyar Liget című magyar nyelvű skandináv irodalmi folyóiratoknak. Író, 
műfordító. 2017-ben a Cédrus Művészeti Alapítvány Napút műfordítói 
Hetedhét-díjasa.

K. P.: A ’90-es évektől kitartó munkát végez a norvég irodalom hazai megis-
mertetésében, esszéken és műfordításokon keresztül. Utóbbiak között novellák, 
drámák és versek is szerepelnek, többek között Knut Hamsun és Jon Fosse írásai, 
legutóbb pedig, az idei Könyvfesztiválra Marte Huke kisregénye. Hogyan került 
kapcsolatba a norvég irodalommal? Mi alapján válogatja ki a lefordítandó 
műveket?

Kovács katáng Ferenc: Feleségemmel 1982-ben hagytuk el Magyaror-
szágot. Elfogyott körülöttünk a levegő. Mint a régi mesterek, külföldi 
szakmai tapasztalatokra vágytunk. Éheztünk, fáztunk, de minden látvá-
nyosságra, értékre vevők voltunk. Kényszer is volt, meg persze késztetés is, 
hogy megismerjük „új hazánkat”. Többek között az irodalmán keresztül. A nyelvtanáraink javaslata ellenére 
(s mint utóbb kiderült, ez volt, még ma is ez a norvég iskolások tanításának módszere is), miszerint aktuális 
napilaphíreket, bulvárlapok cikkeit olvassuk, mi szépirodalomra, jó tollú írók műveire támaszkodva akartunk 
a nyelv és az életmód zegzugaiban eligazodni. Komoly ellenállásba ütköztünk, amikor a norvég nyelv mestere-
iről érdeklődtünk. Aranyhoz, Jókaihoz, Gárdonyihoz hasonlók remekeiből akartunk tanulni. Természetesen 
Norvégiában is vannak jelentős szerzők, de nem arra „használják” őket, hogy műveik olvastán gazdagodjon 

Kovács katáng Ferenc
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nyelvkincsük, lelkük, hétköznapjaik. A kicsik sem népi mondókákon, népdalokon, Tamkó Sirató, Weöres, 
Kányádi norvég megfelelőin nevelkednek.

Hosszú, küzdelmes évek után én a norvég irodalomban jártas, az átlagnál többet olvasók közé sorolom magam. 
Nagy élményanyag halmozódott fel bennem. A Könyvvilág folyóirat révén Norvégiában is tisztában voltam azzal, 
hogy merre tart a magyar könyvkiadás. Csak néhány északi kortárs szerző, főleg svéd, esetleg dán és norvég klasszi-
kus jelent meg anyanyelvemen. Túlcsordult bennem a Norvégiában szerzett „tudás”. Be szerettem volna számolni 
róla. Én nem mehettem haza, de fordításaimmal – úgy hiszem – szolgálhattam. S az előbbiekből adódóan nem a 
már otthon is jelen lévő klasszikusokat (Ibsent, Hamsunt), de nem is a krimi- és ponyvaírókat, hanem olyanokat, 
akiket norvég szemmel is nehezebb észrevenni. Akiket csak kitartó búvárkodással lehet előhalászni. Nem könnyű 
eligazodni. Norvégiában csak néhány irodalmi folyóirat létezik. Azokban is kevés a vers, a kispróza. Főleg érteke-
zések, irodalmi összefoglalók, tudományos cikkek tárai. A norvég irodalom a könyvekben él, s így hát nem is olyan 
„naprakész”, mint a folyóiratok által a magyar…

K. P.: Több áttekintést adott a norvég irodalomról, legutóbb a Napút folyóirat 2011. szeptemberi számában. Az esszé és 
a folyóirat tematikus száma is a Hamsun gyermekei címet kapta. Mit jelent ez a cím? Mennyire meghatározó Hamsun 
hatása a halála óta eltelt évtizedekben?

K. k. F.: Hamsun gyermekei – ez az én szófordulatom, ha úgy vesszük, túlkapásom. Az összeállításban található 
szerzők tiltakoznának a leghevesebben. Manapság sem szívesen vállalnak szellemi örökséget egy megbélyegzett 
íróval. Én mégis azt gondolom, hogy a norvég írónemzedékre Hamsun lehetett nagy hatással. Hamvas Bélára 
hivatkozom. „Élhetett volna 1600-ban és élhetne 2000-ben, mindig ez maradt volna. És ez maradna. Nagyon 
kevés modern íróról lehet ezt elmondani. Nincs benne semmi pátosz, semmi hősiesség, de nincsen fölötte »északi 
köd« sem. Sem világfájdalom, se harag nem lakik benne. Derült és világnézete – igen, világnézete – olyan, ami-
lyet éppen jelenlegi munkája kíván. […] Verseiről Kosztolányi Dezső megfeledkezett, amikor a Modern költőket 
kiadta.” (Nemzeti Újság, 1921) Megjegyzem, én nem feledkeztem el Hamsun verseiről, a Nagyvilág Kiadónál 
jelent meg 2011-ben egy igen különös kötet Furulya szólt a véremben címmel.

K. P.: Van-e egyedi karaktere a norvég irodalomnak?

K. k. F.: Nem tudom. Ahány író, annyi szín. Már csak azért is, mert végtelenül változatos a nyelv. Itt az a mondás 
járja, hogy Norvégiának ötmillió tájszólása van (vagyis ahány lakója). Ez persze enyhe túlzás, de tény és való, hogy 
nem szégyen azon a nyelvjáráson írni, amibe beleszületett a szerző. Ember legyen a talpán, aki hiteles műfordításra 
vállalkozik. Megköveznek érte, de kimondom, jó ideig közöttük kell élnie annak, aki bőrén tapasztalva e „szellemi 
klímát”, bele mer vágni egy „ízes” norvég mű átültetésébe.

K. P.: Írásában a hatvanas évektől tekinti át a norvég kortárs irodalom fő irányvonalait. Mi történt azóta?

K. k. F.: A drámákkal szerencsés dolgom volt, a Kulturális Minisztérium küldötteként évekig benne lehettem 
az oslói Nemzeti Színház társadalmi vezetőségében. Belepillanthattam a dramaturgiai részleget ellepő kortárs 
kézirathalomba. Óriási élmény volt. Közel ötven műből választhattam ki hatot, amely a Napkút Kiadó Drá-
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Kézdy Pál erdőmérnök, a Nyugat-magyarországi Egyetemen tölgykutatásból szerzett PhD 
fokozatot. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnál tájvédelmikörzet-vezetőként, oktatási és 
turisztikai osztályvezetőként, majd pályázatkezelési osztályvezetőként dolgozott, jelenleg szakmai 
igazgatóhelyettes. Dendrológiai témájú tudományos publikációi mellett természetvédelmi 
ismeretterjesztő írásai és szépirodalmi könyvrecenziói jelentek meg.

matájak könyvsorozatának norvég kötetébe belefért ( Jégszivárvány – A legújabb norvég drámák, 2014). Ötöt 
magam fordítottam. Azóta mindet bemutatták, nem csak Norvégiában. A fi atal szerzők ismertté, díjazottá 
váltak. Hárman közülük színpadra kerültek Magyarországon is. Eljönnek Magyarországra, ismerkednek az 
itteni színházi élettel. S egy másik, érdekes példa a fent említett, az idei Könyvfesztiválon vendégeskedő Marte 
Huke költő esete. Őt egy Pesten zajló minikonferenciára is beajánlottam, és az előadásához, illusztrációként, 
általam fordított verseiből akartak felolvasni. A szóróanyaghoz természetesen kérték az eredetit is. Rutinból 
átfutottam hát a verseket, és óriási megdöbbenésemre nagy eltérés volt a Marte Huke megjelent kötetében lévő 
s a nekem akkoriban kéziratban megküldött versek között. Ennek kapcsán el is beszélgettünk a szerzőnővel a 
versszületés titkairól s a nyomdafesték kiábrándító bizonyosságáról (természetesen újrafordítottam a verseket, 
tanulságos folyamat volt).

Írószövetségi tagságomból s egyéb kíváncsiságomból adódóan ott vagyok sok helyen. Látom, hallom, érzem az 
alkotókat. S egyszer csak eldől, hogy kit és mit szeretnék megismertetni a magyar olvasókkal. Szubjektív, termé-
szetesen. Még csak a látszatát sem akarom kelteni az objektivitásnak. Ez (is) a norvég világ. A magyar olvasó, ha 
beletekint, a pillanatnyi északi világot fedezheti fel benne. A magyar kiadók, a hivatásos fordítók dolga a „befutott, 
sikeres” norvég művek piacra dobása. 

K. P.: A cikkben bemutatja a norvég könyvkiadásnak és az irodalom népszerűsítésének irigylésre méltó támogatási 
rendszerét.

K. k. F.: Ez kimeríthetetlenül összetett, nagy témakör. Tény, hogy az olaj biztosította norvég jóléti társadalomban 
több jut a művészetekre, így az irodalomra is. Mégis keveseknek adatik meg, hogy elefántcsonttornyukban ülve 
csak az írásból éljenek meg. A nagy többség, ideális esetben, egy íráshoz közeli, de állandó munkából tartja el magát. 
Nem tartom kizártnak, hogy Hamsun főhőse az Éhség című remekműből még ma is felbukkanjon északon (vagy 
bárhol a világon).




