
A XX. század elején önállósult ország irodalmában tükröződik a modern kor fel-
gyorsult fejlődésének minden lényeges jelensége: társadalmi problémák, gazdasági 
válság, munkásmozgalom, hagyomány és korszerűség összecsapása. Főként a költé-
szet képviselői ismertek az ország határain túl is (Steinn Steinarsson, Snorri 
Hjartarson, Hannes Sigfusson, Hannes Pétursson, Stefan Hördur Grimsson, Thors-
teinn frá Hamri). 1955-ben megalakul az Izlandi Nemzeti Színház, ahol drámai kísér-
letekkel jelentkezik a XX. század talán két legjelentősebb izlandi regényírója, Gunnar 
Gunnarson és a Nobel-díjas Halldór Laxness is. 

A legutóbbi évek sokszínű útkereső kísérleteiből kiemelkedik még a nemzetközileg 
is ismert Thor Vilhjalmsson egyéni hangú  prózája. 

Az ónorvég nyelv nagyjából az óizlandival volt  azonos, majd a XIV. században, a 
Dániával való unió  kezdetén indult el sajátos,  kettős fejlődése útján,  amelynek ered-
ményeképpen a XIX. század végére két  egymástól jól elkülöníthető  nyelv alakul ki: 
a dán nyelvre  alapozó, a fővárosban és az  ország keleti részében elterjedt állami 
nyelv a riksmål (ország-nyelv), illetve annak írott formája, a  bokmål (könyv-nyelv), 
és a  dántól független, az ország  nyelvjárásaiból, a norvég  nyelvi és kulturális saját-
ságok figyelembevételével kialakított és normatívnak elfogadott nynorsk. A két nyelv  
összeolvasztására tett kísérletek azért is sikertelenek,  mert az egyik egy elfogadott, 
kialakult szókincsű, irodalmi  nyelv (bokmål), de a másik, a  sokak által elfogadott,  
ugyancsak saját nyelvtannal  rendelkező és irodalmi közlésre használt, nynorsk nem 
beszélt nyelv; valójában, különféle helyi dialektusok állnak mögötte. 

A rúnafeliratokon, illetve  latin betűs kéziratokban fennmaradt középkori norvég 
irodalom jó része szinte  elválaszthatatlanul  összefonódik a IX-XIII. század között  
keletkező izlandi irodalommal. A Verses Edda egyes részei (Hávamál, Rigsthula) ki-
mutathatóan norvég eredetűek, és ugyanez mondható  el a norvég feudális 
udvarokhoz köthető szkald költészetről. A középkori, eredetileg is  norvég irodalom, 
egyetlen  jelentős alkotása a dialógusformában írt Konugs skuggjá   (XIII. század), az 
európai divatot követő Speculum Regale (Királyok tükre)  műfajának norvégiai repre-
zentánsa. 

A nemzeti irodalom folytonosságát a népballadák őrzik  meg legjobban. Témájuk  
történelmi, lovagi, vallásos,  mágikus, harci és tréfás-gúnyolódó. Óészaki motívumo-
kon kívül francia, angol, skót közvetítéssel középkori  európai legendákat is feldol-
goznak. A népballadákhoz  hasonló küldetést képviselő ónorvég népmeséket a  XIX. 
század 40-es éveiben  gyűjtik össze és adják ki. 
A XVI. században, a reformációt követően, a norvég  nyelv helyét egyre inkább a  
dán váltja fel. A humanizmus  irodalma főként történeti és  helytörténeti munkákkal 
jeleskedik. A XVII. század  egyetlen kiemelkedő költője,  Petter Dass (1647-1707), 
aki műveiben vaskos, parasztian archaizáló norvégos nyelvezettel elegyítette hu-
manista mondanivalóját. 

A XVIII. század felvilágosodott abszolutizmusának  légkörében érik be Ludvig 
Holberg, „Észak Moliére”-je,  akit Dánia és Norvégia egyaránt magáénak tekint. A 
közös irodalom másik nagy alakja, a holbergi szatirikus  hagyomány folytatója, J. H.  
Wessel a bohém városi költő, aki a Koppenhágában  szerveződő Norvég Társa-
ságának (1772) is tagja. 
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Az óészaki irodalom mindkét ága, az óizlandi és az ónorvég irodalom egyaránt a több 
száz éven át eleven szájhagyomány szelektáló és tisztító hatásának majd a viszonylag 
korai (XII-XIII. század) lejegyzésnek köszönheti fennmaradását. E szájhagyomány 
legterjedelmesebb részének leírt formája az ún. Verses Edda; összesen mintegy 12 
000 sorával az 1639-1643 között  felbukkant ún. Codex Regiusban marad fenn, ame-
lyet  1750 körül írtak, de amely már feltehetően egy néhány évtizeddel korábban leírt 
változat másolata. A Verses Edda, minthogy anyanyelven íródott, egyedülállóan ábrá-
zolja a népvándorlás kori keleti és déli germánokat (gótok, burgundok, frankok) az 
északi viking kori demokráciát és a X-XIII. századi skandináv állapotokat. 
Az eddikus költészet mellett hamarosan kifejlődik a thulr (varázsdal és nemzetiségi 
epika) műfaja, majd ebből kialakul az udvari szkald költészet. Snorri Sturluson (kb. 
1178-1241) érdeme, hogy a kora költői nyelvét és annak versformáit egy költőknek 
szánt tankönyvben és antológiában, az ún. Próza Eddában írja le. Snorri másik jelen-
tős műve a norvég királyokról szóló sagák gyűjteménye, a Heimskringla, A megtör-
tént eseményeket rögzítő saga-irodalom formái az egyszerű epizódszerű történettől 
(thattr) egészen a regényhez hasonló bonyolult szerkezetig váltakoznak. Egy közülük 
(az Egils saga), az első jelentős izlandi költő, Egill Skallagrimsson (kb. 910 - kb. 990) 
életének epizódjait eleveníti fel és költeményeinek egy részét is megőrzi. Az óészaki 
próza terméséhez sorolhatók még a latin nyelvű krónikaszerű művek, a norvég és iz-
landi legendairodalom és az izlandi történetírás alkotásai: az Islendingabók (Izlandiak 
könyve, 1136) és a Landnámabók (Honfoglalás könyve, 1200). Az izlandi nyelven 
írott művek gyakori olvasása a későbbi évszázadokban, a sziget viszonylagos izolált-
sága és a más civilizációkkal való ritka érintkezés következtében olyan újizlandi 
nyelvet hozott létre, amely az európai nyelvek közül egyedülállóan csekély mér-
tékben különbözik óizlandi eredetijétől. 

A dán fennhatóság évei alatt (1380-1912) az izlandi irodalom legfőbb formái a nép-
költészet és a líra. A népköltészet legjelentősebb műfaja a rimur (balladaszerű el-
beszélő költemény), amely a több mint fél évezred alatt is alig változott formailag. A 
prózairodalom jelentős alkotása a két bibliafordítás (1540 és 1584). A XVII. század 
művelődéstörténetében kiemelkedő Árni Magnusson (1663-1730) munkássága, aki 
elkezdi az óészaki irodalom rendszeres gyűjtését és kutatását. 1773-ban felállítják 
Izlandon az első világi nyomdát, megalakul Izlandi Irodalmi Társaság (1816) és 
évente megjelenő irodalmi folyóirat indul. Az Izlandot is megérintő romantika újra 
felfedezi az óészaki költészetet és a népköltészetet. Jelentős lépés az óészaki költői 
nyelv szótárának (Lexicon poeticon, 1860) megalkotása valamint az izlandi népmesék 
gyűjteményes kiadása (1862-1864). 



felkutatandó forrásmunkákból pedig tetszetős részleteket fordíthatunk. És ne csak 
a skandináv irodalom rövid bemutatására gondoljunk, hanem a képzőművészet és 
a zenei élet feltérképezésére is. Kovács Ferenc norvég képzőművészeti ismertetőbe 
kezdett. 

Összegezve: a legapróbb lépések is hasznosak lehetnek a skandináv kultúra bemu-
tatására. Tartsuk ehhez magunkat, kezdjük el. Az Ághegy 16. számában közölhet-
nénk kalauzunk tervezetét, IV. kötetünkben (16-20. szám) részleteket mutathat-
nánk be közös munkánkból. Kérek minden érdekeltet, fontolja meg e fölöttébb 
szükséges munka teendőit, segítsen felvázolni ennek tervezetét, előbányászni a 
szükséges könyvészetet, eddig elkészített vers -  és prózafordításait fordításait 
küldje el szerkesztőségünknek. Várom tanácsaitokat, ötleteiteket, jelentkezésete-
ket. 

Melyhez hasonló jókat és kellemes munkát kíván üdvözlettel: 

 a szerkesztő 

Felhívásomra jó néhány levél érkezett, amelyből biztatást olvashattam ki, de az 
Ághegy III. kötetének nyomtatására fordított erőfeszítésem mellett, nem 
fordíthattam elegendő gondot az őszre ígért könyvészet körvonalazására. Most, 
hogy 16. számunk szerkesztésébe foghattam, újból meghirdetem e közös munka 
lehetőségét. Kezdeti kutakodásaim eredményeképpen, egy régi útikönyvben, 
felfedeztem Madary Kamill, az ELTE Skandináviai Nyelvek és Irodalmak 
Tanszéke egyetemi tanárnak, a skandináv országok történelmét bemutató írása 
mellett, A kultúra Skandináviában *  című, a skandináviai országok irodalmi és 
képzőművészeti életről szóló rövid összefoglalóját is jegyzi, amit tervezett 
műhelymunkánk kiinduló pontjának is tekinthetünk. Ha megkezdjük ennek a 
vázlatnak a sokféle és változatos kibővítését, máris jó úton járunk, nagy 
szolgálatot teszünk az otthoni skandináviai érdeklődésű olvasóknak.  
Felkerestem katedráján a tanár urat, aki szívélyesen fogadott, és nagyra értékelte 
folyóiratunk munkatársainak a magyar és a skandináv kultúra közötti önzetlen 
hídépítő munkáját, megígérte, hogy a jövőben, tőle telhetően, mindenben segítsé-
günkre  lesz. Nemcsak hozzájárult írása újraközléséhez, hanem azt is vállalta, 
hogy a skandináv kultúráról írt dolgozatát rövidesen kiegészíti, egyetemi oktató 
munkájának bokros teendői közepette időt szakít arra, hogy máig hozza az északi 
országok irodalmi és művészeti életének tömör bemutatását. 

Kezdjük el. Akár a fecskék a fészekrakást, vagy a hangyák a gyűjtögetést. Miköz-
ben az északi művelődés értékeit magyarra fordítva gyűjtjük, nemcsak az olvasó-
kat, magunkat is gazdagítjuk. Merthogy az irodalom és a művészet papjaiként 
ránk fér bizony a holtig tanulás. 

Tar Károly 
* Skandinávia, Panoráma, 1989 
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A skandináviai magyar irodalmi és művészeti kalauz 

szükségességéről 
 

Tavaly, a következő levelet küldtem az Ághegy című skandináviai magyar irodal-
mi és művészeti lapfolyam alkotóinak: 

Kedves barátaim! 

Az Ághegy hídszerepének kiteljesítése céljából nagy szükségünk volna egyféle 
Skandináv irodalmi- művészeti kalauzra, amit feltételezésem szerint közös mun-
kával apránként, munkatársaink kitartó segítségével, elkészíthetnénk. Nyári töp-
rengésnek szántam lapunk új sorozatának tervezését, hogy az ősszel valamikor 
elkezdhessük közlését, amely, ha igényesek vagyunk, külön kötetben is megjelen-
tethető, máig érő hasznos irodalomtörténeti munka lehet. Rövid, lehetőleg tömör, 
önállóan is közölhető ismertetőkre gondoltam, megtűzdelve a fellelhető és álta-
lunk elvégzett tetszésünk szerinti fordításokkal. Ehhez skandináviai országonként 
egy-egy felelősre lesz szükségünk, a régi és a jelenkori irodalom figyelőire, a 
hasznosítható forrásmunkák és könyvészet előbányászásában segítőkre, alkotó 
tagjaink valóságos műhelymunkájára, hogy aztán megfelelő időrendbe állítottan 
egybe szerkeszthessük. 

Nyilvánvalóan svéd, dán, norvég, finn és izlandi fejezetekben építhetnénk fel dol-
gozatunkat. Remélem, hogy szeptemberig minden fejezet kialakítására számosan 
jelentkeznek, és közösen összeállíthatjuk az irodalomtörténeti  fejezetcímeket. 
Minden bizonnyal mindnyájan találtok különféle skandináviai irodalmat bemutató 
közlést, tanulmányt, összegezést is. Éppen ezen felbátorodva hiszem, hogy az itt 
élő magyar alkotók kútfejéből valósabb és időszerűbb ismertetőt sikerül összehoz-
nunk. Bármiféle megközelítés hármas haszonnal jár: segíti műhelymunkánkat, 
hídszerepünket elmélyítve népszerűsíthetjük a skandináv műveltséget és olvasóink 
tudását is gyarapíthatjuk. Minden attól függ, találunk-e megfelelően képzett mun-
katársakat, jelentkezőket. Részleteredményekkel már rendelkezünk, ezt gyarapí-
tandó tárjuk fel először a szükséges könyvészetet. Ezután, talán eljutunk annak a 
felismeréséig, hogy szükségünk van az ismeretekre, és olyan munkába kezdtünk, 
amit csakis mi végezhetünk el, egyaránt szolgálva ezzel hazánkat, a minket befo-
gadó országot és az egyetemes művelődést. A skandináviai irodalom bemutatása 
olyan kötelességünk, amit erőnkhöz mérten elvégezhetünk. Felmérésem szerint 
van arra alkalmas gárdánk, hogy a mai igényeknek megfelelő ismertetőt össze-
hozzunk. Számítok arra, hogy embereink tarsolyában már találhatók olyan elkép-
zelések, dolgozatok, jegyzetek, részletek, amelyeket hasznosíthatunk. A különféle 
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