
Kun Árpáddal 
Kun Árpád 1965-ben született Sopronban. Az ELTE-n és a Sorbonne-on 
tanult, volt könyvszerkesztő (1991–1994, Széphalom Könyvműhely), ko-
lozsvári hétvégi iskola szervezője és irányítója, a Bordeaux-i egyetem ma-
gyar lektora. 2006 óta feleségével és előbb kettő, majd három, jelenleg négy 
gyermekével Norvégiában él a Sogne-fjord partján. Az ottani szociális el-
látásban dolgozik. Öt verseskötete jelent meg: Ilion (1989), Bál (1991), 
Medárdus énekel (1998), Véletlen madár (2003), Szülsz (2011). Első 
prózakönyve, egy novellafüzér, 1995-ből való (Esőkönyv). A Boldog 
észak. Aimé Billion mesél (2013) 2014-ben kiérdemelte az Aegon Mű-
vészeti Díjat, ennek párdarabja a 2016-ban megjelent Megint hazavá-
runk. Jelenleg harmadik regényén dolgozik. 
 
Számomra elég esetleges, hogy éppen hol lakom. Alkat kérdése lehet. 
Valószínűleg nem abban találom meg a biztonságomat, hogy állandó 
legyen a lakhelyem. Az én biztonságom belül van, nem kívül. Inkább 
a költözés fáradalmaitól ódzkodnék, ha most innen is el kellene men-
nünk. De ez nem jelenti, hogy nem szeretném otthonosan érezni 
magam az otthonban, vagy úgy laknék benne, hogy ideiglenesnek te-
kintem. Erről szó sincs. Inkább azzal függhet össze, hogy a tárgyak-
hoz sem igazán kötődöm. Már ha a tájat és a környezetet nagyon nagy 
tárgyaknak vesszük. Ami a kisebb léptékűeket illeti, a gyerekkorom-
ból csupán két tárgyam maradt meg, egy kiégetett csempe, amire egy 
színes halat festettem, ahogy a hínárok közt lebeg, és egy csigatech-
nikával készített korsó. Mindkettő a fazekas-szakkörből, ahova kö-
rülbelül negyedik-ötödikben járhattam egy soproni keramikusnőhöz. 
Itt tudnám még felhozni, hogy engem mindig bosszantott az az idé-
zet, miszerint „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk 
benne”. Tamásitól, és azoktól, akik ezt megindultan utánamondják, 
nem akarom elvitatni az igazukat. De ez az igazság nem az én igaz-
ságom. Ha magamra kellene alkalmaznom, eléggé szűknek és nyo-
masztónak érezném. Én inkább az egész világban szeretnék otthon 
lenni, a bőrömben, az életemben. Itt jegyezném meg, hogy Tamási-
nak minden regényét elolvastam, az Ábel-trilógiát is, és jó írónak tar-
tom, szeretem. A problémám csak a fenti kijelentéssel van. 
 
Erre a tömör kérdésre válaszolni olyan, mintha egy fekete lyukba ko-
tornék bele. Rengeteg mindent elő lehet belőle húzni. Mert melyik 
könyveimet? Az „őskönyveimet” a soproni lakásunkban (Magyar 
utca 5.) az ágyam fölött tartottam egy három deszkás polcon. Néhány 
Delfin-könyvem volt, az Egri csillagok stb., húsz-harminc kötet, amik-
ből kettő azóta is megvan. És akkor rögtön tegyünk hozzá még két 
tárgyat a már említett kettőhöz. Az egyik egy Petőfi-összes, amit egész 
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Sokfelé éltél a világban. 
Sopronban, a Somló-
hegyen, Iklanberény-
ben, több (legalább hat) 
helyen Budapesten, 
Ko lozsváron, Párizs-
ban, Bordeaux-ban, 
Nor végiában is több 
mindenhol. Teljes a 
lista? Miért ilyen ne -
héz az otthont megta-
lálni? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hol tartod a könyvei-
det? 
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életemben sokat forgattam. Hosszú története van. Még az 1973-as Pe-
tőfi-évben kértem kölcsön Edőcs Istvántól, aki az általános iskolai 
évek alatt végig a legjobb barátom volt, és „elfelejtettem” neki visz-
szaadni. (Sok évig tartó lelkiismeret-furdalással fizettem érte.) A nap-
közis tanárnőnk, Olga néni készített egy Petőfi-műsort velünk, ami-
nek gerincét a János vitéz adta. Szerettem volna János vitézt játszani, 
mert Iluska az a Bereczky Andrienn volt, akibe első-második osz-
tályban fülig szerelmes voltam. Végül „csak” a Disznótorbant szaval-
tam, de azzal is boldog voltam. Olga néni utasításait követve próbál-
tam „eljátszani” a verset, bár nekem nem voltak olyan látványos 
mozdulataim, mint Temlin Lacinak, aki csapkodta a lábait, amikor 
odaért: „gyí, te fakó, gyí, te szürke”. Amikor elkezdtem „falni” a szép-
irodalmat az irodalomtanárom, Bödöcs Pál hatására (nyilván emlék-
szel Beethoven című versemre abból az időből, aminek az ajánlása úgy 
szólt: „Bödőcs Pálnak, szeretett tanáromnak”, és amin sokat röhögte-
tek Tengerdi Tibivel, mint később elmesélted), és először lettem kissé 
tudatosabb olvasó, akkor könyörtelenül és sznob módon „leselejtez-
tem” a könyvtáram. A Delfin-könyveket kidobtam, azokba pedig, 
amiket megtartottam, beleírtam a nevem. A Petőfi-könyvbe „roppant 
szellemesen” ezt találtam ki: „Kun Árpádnak szeretettel: Petőfi Sán-
dor, 1849. július 31-én”. A másik megmaradt könyvem Kertész Imre 
Sorstalanságának 1975-ös, első kiadása, amibe nem írtam bele, mert 
már bele volt írva. Ez: „A megyei KRESZ vetélkedőn (sic!) eredmé-
nyesen vett részt!” Kézírással van, de nyomtatott betűkkel. Majd 
folyóírással egy másik kéztől ez: „Rajzpályázaton IV. helyezést ért 
el. Győr, 1975. május 8.” Az egészre rá van nyomva egy körpecsét 
szocialista címerrel a közepén, és körben az írás: Győr-Sopron Megyei 
Közlekedésbiztonsági Tanács. Aztán később összevásároltam egy 
néhányszázpéldányos könyvtárat, ami először akkor költözött, 
amikor egy nyárra levittem egy dohos, földpadlós parasztházba, 
ahol aztán a könyveim nagyrésze megpenészedett. Némelyik any-
nyira, hogy ki kellett dobnom, a többit kiszárogattam, de például a 
Karamazov-testvérek borítóját, ami azóta is megvan, nagy fehér fol-
tok csúfítják. 

Most egy nagyot ugorva azt mesélem még el, hogy a feleségemmel 
közös könyvtárunknak nagyobbik részét otthon hagytuk Pesten, és 
egy elég megcsappant könyvállománnyal érkeztünk ki Norvégiába, 
de azóta már ez is jócskán kikerekedett. Főleg gyerekkönyvekkel, 
amiket „otthonról” cipeltünk „haza”. Bár rendesen olvastunk nekik, 
amikor még akkorák voltak, a gyerekeimen nem igazán veszem 
észre, hogy túl nagy könyvrajongók lennének. A tabletjükkel és a 
mobiljukkal élnek. Néha elégikus hangulatba kerülök, hogy mi le-
szünk az utolsó generáció, akiket így elárasztottak a könyvek. Az 
utánunk következőknek egy-kettő lesz belőle, mert a betűik mind 
fenn lesznek az interneten. Egyébként meg, hogy a kérdésedre vála-
szoljak: a könyveim — franciák, magyarok, norvégok vegyesen — a 
lakás minden pontján megtalálhatóak, nem is tartom őket, inkább 
hányódnak ide-oda, és sose találom éppen azt, amelyiket keresem. 
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Hajnalban írok, mielőtt munkába mennék, körülbelül két-három 
órám van, de ez nem „jön össze” minden hajnalon. Néha egysze-
rűen aludni is kell. A heteimet eléggé meghatározza, hogy három-
hetente hétvégi ügyeletes vagyok. Az évünket meg az tagolja, hogy 
körülbelül kétszer hazautazunk Magyarországra, nyárra három 
hetet, ősszel vagy télen egyet. 
 
Még ezt a főállást nem próbáltam ki. Olyan már volt, hogy nem iga-
zán dolgoztam, vagy legalábbis nem sokat, mert volt valami „fe-
dőtevékenységem” a dologtalansághoz, például ösztöndíjas voltam 
vagy iskolát szerveztem, és akár írhattam is volna napestig, de 
akkor valahogy nem jött. Amióta kiköltöztünk Norvégiába, és dol-
gozni kezdtem: életemben először nem a fantáziámat adtam el, 
hanem a fizikai erőmet. Azóta rám szakadt az írhatnék. És ezzel to-
vábbra is hasonlóan vagyok. Szóval az írói izoláció és a fizikai 
munka keverékét mindenkinek csak ajánlani tudom, aki írni akar. 
Plusz azt, hogy legyen távol a magyar mindennapoktól. 
 
Az a gondolat, hogy az élet máshol lenne, összekapcsolódik szá-
momra azzal az érzéssel, hogy az a pillanat, amit élünk, nem az 
igazi, mert az igazi majd később jön el, és hogy most még semmi 
sem tökéletes, de egyszer talán az lesz. Nos, ez a gondolat mosta-
nában és eléggé régóta nem az enyém. Hajdan nagyon is az volt, 
azért tudom. Most már egy másik gondolattal, érzülettel élek. Azzal, 
hogy az élet ott van, ahol vagyok, az igazi pillanat az, amit éppen 
megélek. Ezt az egyetlen életemet csak így tudom megbecsülni. 
 
Főleg takarítok, kisebb részben reggelit, ebédet szolgálok fel, valamint 
segítek idős emberek fektetésénél, ilyenkor akad némi ápolás is. 
 
Regényíróként elképzelni magam, az olyan állandó. Ehhez alapom 
is van, mert az utóbbi majdnem húsz évben folyamatosan írok va-
lamilyen regényt. Aztán vagy sikerült, vagy nem. A szó eredeti ér-
telmében költőnek csak akkor érzem magam, amikor éppen verset 
írok, de ez utoljára majdnem tíz éve volt egyhuzamban, majd spo-
radikusan, és most sehogy. Ugyanakkor sokszor előfordul regény-
írás közben, hogy olyan részt próbálok szavakba önteni, amihez ké-
pekben kell gondolkodni, költői érzékenység kell. Rímekkel 
azonban itt például nem dolgozom. Ritmussal már inkább, de azok 
sokkal nagyobb fesztávolságúak egy négyszáz oldalas regényben, 
mint például egy versszakon belül. 

Mivel ezt mások mondták rám, őket kéne először megkérdezni, 
mire gondoltak. De nem akarom a hülyét játszani, sejtem, mire. Én 
egyszerűen örülök, hogy élek. Nem tudok másból kiindulni. Néha 
emiatt komoly aggodalmaim vannak. Vajon ez az alap elég-e, hogy 
igazán jelentős művek szülessenek? 
 

Hogyan dolgozol, ho-
gyan telik egy napod, 
egy heted, egy éved? 
 
 
 
 
Jó, ha az ember nem 
főállású íróként keresi 
a kenyerét, vagy ez 
csak kényszer? 
 
 
 
 
 
 
 
Kunderának van egy 
regénye: Az élet más-
 hol van. Hol van sze-
rinted az élet? 
 
 
 
 
 
Mi a feladatod a nor-
vég idősgondozásban? 
 
Költőként vagy pró-
zaíróként tekintesz 
magadra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sokan azon kevés író 
közé sorolnak, akik 
nem negatív energiát 
sugároznak a műveik-
kel. Mi ennek a titka? 
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Georges Brassens-szel, aki francia sanzonénekes költő volt, és 1921-
ben született, egy évvel később, mint az apám, de meghalt rákban 
1980-ban. Vele egy időben annyira szerettem volna találkozni, hogy 
többször azt álmodtam, hogy beszélgetünk. Bár azt hiszem, az is 
elég lenne nekem, ha csendesen elüldögélhetnék mellette, ha meg 
beszélnénk, nem erőltetném a nagy szavakat. Kivárnám, hogy jöj-
jenek maguktól. De szívesen találkoznék Krúdyval és József Atti-
lával is. Velük tényleg csak kíváncsiságból. Hogy lehet, hogy kö-
zöttünk éltek? Krúdynak sokszor minden mondata egy csoda, és 
van belőle sok-sok ezer (nem számoltam). József Attilát pedig az 
általam ismert legnagyobb költőnek tartom. 
 
A Boldog Északban azt akartam elhitetni a fikcióról, hogy valóság, a 
Megint hazavárunkban pedig fikciót akartam írni a saját életemből. 
Összességében nem nagyok hiszek a valóságban, mindent fikció-
nak tartok. Vagy ha még nem az, előbb-utóbb úgyis az lesz, az em-
lékezet azt csinál belőle. Egy érdekes beszélgetést hallottam minap 
a rádióban egy emlékezetkutatóval, aki azt mondta, hogy a memó-
riánk nem rekonstruál, hanem alkot. Na, én ezt mindig is eleve így 
gondoltam. 
 
Elsőre a tér helyett, ami elvontabb, a „táj” szót használnám. A leg-
több táj erősen hat rám a maga érzékiségében, és ezt az alapta-
pasztalatomat próbálom megjeleníteni az írásaimban. Másfelől az 
„elvontabb” tér nekem ugyanúgy rendezőelv, ahogy az idő vagy a 
szereplők jelleme, története. A teret pedig az utazás „bontja ki”, ta-
golja, vagy fordítva, az utazást a tér, nem is tudom. Mindenesetre 
az utazás az egyik legizgalmasabb elfoglaltság, bármi megtörténhet 
alatta. Persze saját tapasztalatból is dolgozom, mert sokat utaztam 
életemben. Mindig szerettem „gyűrődni” poros buszokon, lerob-
bant vonatokon. Előfordult, hogy ezt a társaságodban tettem, és te 
panaszkodtál. Sose értettelek. Nekem ez mindig élmény volt. 
 
Mindegyik helynek van kisugárzása és lehet irodalma. Az egyik 
legnagyobb tájélményem mostanában Peyrepertuse fellegvárában 
ért, amikor pár éve Dél-Franciaországban nyaraltunk. Ez a Peyre-
pertuse a katharok, a „tiszták” egyik bevehetetlen vára volt, ahon-
nan dél felé a Pireneusokig láttunk, kelet felé a Földközi-tengerig. 
Két holló körözött fölöttünk, és négy kisgyerekkel voltunk. Az él-
ményt csak színesítette, hogy Orsi, a feleségem végig azon izgult, 
hova ne másszanak fel a gyerekek, hogy ne essenek le a szédítő 
mélységekbe. A Somló-hegynek egykor nagy jelentősége volt szá-
momra, sokat jártam le nagynéném szőlőjébe, mára már annak is 
örülök, ha egy-egy üveg somlai bort el tudok idáig hozni valame-
lyik csomagunk mélyén. 
 
Elég pontosan meg tudom mondani, hogy akkor ki hatott rám, és 
kit tartottam a mesteremnek. Ketten voltak: Tolnai Ottó és Szép 

Ha egy egykor élt em-
berrel találkozhatnál, 
ki volna az, és miért? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lehet-e minden fikció 
nélkül regényt írni? 
Lehet-e teljesen fikcióvá 
tenni az életedet? 
 
 
 
 
 
Mind a két regényed 
kompozíciója elsősor-
ban tér-, és nem idő-
beli, mind a kettőben 
északról délre mozog a 
cselekmény. De az 
Esőkönyv is térbeli 
jelenség, egy hegy köré 
csoportosítja elbeszé-
léseit. Miért olyan fon-
tos a térbeliség nálad? 
 
Mi a jelentősége a 
Som ló-hegynek? Van-e 
az egyes helyeknek iro-
dalmuk, kisugárzásuk, 
mágikus hatásuk? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Két regényed és az 
Esőkönyv között 
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Ernő. Az fogott meg bennük, hogy az élet esetlegességeit is meg tud-
ják ragadni az írásaikban, az apróságokat, a semmiségeket, amik-
nek mégis elképesztő érzékiségük lehet, vagy azt lehet kibontani be-
lőlük az írás segítségével. Őket, bevallom, azóta se nagyon olvastam. 
 
Mire gondolsz? Hogy szerettem volna norvég írói ösztöndíjat 
kapni? Mert ez igaz, de nem kaptam. A kérdés máshogy nem érvé-
nyes. Természetesen magyar író vagyok és maradok. Ez már régóta 
el lett döntve. Norvégiában egyelőre takarító férfi vagyok. Egyéb-
ként annak a regénynek is, amit írok, ez a cím: A takarító férfi. 
 
Szerintem van, úgy hallottam. De nekem nincs, és a facebook meg 
a skype nélkül se lenne. Nem érzem magam jobban otthon Buda-
pesten, mint Párizsban vagy Oslóban. A legutolsó honvágyra ha-
sonlító érzésem éppen a katharoknak az után a földje után volt, 
amelyik egy forró, szikes, örökzöld és elhagyatott táj. Szerintem 
még mindig rajta van annak a majdnem nyolcszáz éve megtörtént 
népirtásnak a nyoma, amelyben több százezer embert lemészárol-
tak. Egyébként nagyvárosi embernek tartom magam, de közben 
már 12 éve egy faluban élek. A gyerekek, a családi élet és a fizikai 
munka nélkül valószínűleg unatkoznék, és máshol élnék, ahol min-
denféle kulturális programokra járnék, meg több időm lenne ol-
vasni, de ez csak egy gondolatjáték, mert nem így van. A nagyvá-
rosi lényem mellett van bennem egy természeti lény is. Szeretem, 
hogy kimehetek a hegyekbe. Ami legtöbbször csak lehetőség 
marad, mert túl sok a hétköznapi teendő. De azért néha mégis fel-
jutok, és akkor jó. 
 
Ezt nem merném kijelenteni, de napi szinten tényleg nem vagyok 
az a versfüggő, mint például voltam ezelőtt húsz évvel. Ugyanak-
kor a napokban sok Petrit olvastam, nem először. Például ő volt az, 
akiről régebben csak azt tudtam, hogy jó költő, de hogy ilyen nagy, 
azt nem láttam. Van egy saját magam kitalált fogalmam, a kortársi 
vakság. Hogy nem ismerjük fel, csak később, idővel, hogy ez vagy 
az a kortársunk mekkora író vagy költő, mert bezavar valaki, az a 
hús-vér személy, akit ismerünk, esetleg túlságosan „jól”. Lehet, 
hogy ez a kór nem mindenkit sújt, engem igen. 

Minden nap főzök. Szeretem, de kell is. Ez az én főzésterápiám. Be-
lefeledkezem, ugyanakkor nyugtom sincs, mert egy négygyerekes 
családban folyamatosan pörög az élet, nincs kímélet a konyhán se. 
Nálunk már a két kislány is elkezdett főzni, mert ők saját elhatáro-
zásukból vegetáriánusok, és legtöbbször a saját főztjüket akarják 
enni. A magyar konyha nagyrészt már eltűnt nálunk. Pirospaprikát 
már szinte egyáltalán nem használok. Hagymát, fokhagymát vi-
szont sokat. Kakukkfüvet, rozmaringot. A francia konyha miatt vé-
resen („saignant”) szeretem a rostélyost a vörösboromhoz. A „ren-
des” mellett sok laktózmentes tejet is iszunk, de sok kókusz- meg 

vagy 20 év telt el. Mi-
lyen mesterek hatottak 
rád akkor, az első pró-
zakönyved írásakor? 
 
Te, úgy tudom, sze-
retnél norvég író len-
ni, miért? 
 
 
 
Mikor eladtátok a pes-
ti lakásotokat, ideig-
lenes norvégiai tar-
tózkodások vége egész 
messze került. A Me -
gint hazavárunkban 
az emigráció története 
egy sikeresen megví-
vott, utazással lerótt 
harc. Bármikor haza-
jöhetsz, részt veszel az 
itthoni életben, skype-
on a személyes jelenlét 
is imitálható. Van ma-
napság olyan, hogy 
honvágy? 
 
A vers végleg kikerült 
érdeklődésed központ-
jából? 
 
 
 
 
 
 
 
Te szoktál főzni. Mi-
ket? Szereti a család?
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zabtejet is. Itthon nyújtom a rétest, mert a boltban nincs. Aztán van 
egy szuper nokedliszaggatóm, még az anyámtól, eredetileg paradi-
csom-passzírozóként kezdte ezelőtt harminc-negyven évvel. Nor-
vég módra sok halat eszünk, főleg lazacot sütök, de füstölt lazacból 
is sokat eszünk, azt a tízórais kenyéren. A minap paellát, spanyol 
tengergyümölcsös és csirkés rizst készítettem, ami korábban gyak-
rabban volt, de mivel nem mindenki szerette az erős illatú és ízű 
sáfrány miatt, egy időre el volt felejtve. Egyetlen étel volt, ami nem 
jött be senkinek, még nekem se: a bálnabifsztek. Nemcsak érzelmi 
okokból nem tudnám ajánlani, de azért sem, mert két olyan erős íz 
van benne, ami sehogy se passzol. Az erős marhabifsztek íze és az 
átható tengeri hal húsáé. A norvég kolléganőim felvilágosítottak 
utána, hogy legközelebb próbáljam meg enyhíteni ezt az erős ízt 
tejszínes mártással. Azt hiszem, nem lesz következő alkalom. 
 
A kérdőívek, statisztikák az egyik, ha nem a legboldogabb ország-
nak hozzák ki. Talán azért is, mert itt erős tabu alá esik mindenfajta 
agresszió. Tényleg minimális a vegzálás a mindennapi élet hely-
színein, majdnem azt állíthatom, hogy nincs is. Ellen lehet vetni, 
hogy a problémák a szőnyeg alá vannak söpörve, meg hogy erős 
az elfojtás, és ez igaz. Ugyanakkor a norvégok a maguk nyugod-
tabb tempójában azért kipiszkálják azokat a fránya problémákat, és 
hosszú távon kezdenek velük valamit. Néha eszembe szokott jutni 
Ibsen, akit újraolvastam már itt Norvégiában. Tényleg nagy író volt, 
de talán nem volt igaza mindenben, amikor ennyire ostorozta eze-
ket a szegény norvégokat. Szerintem igenis jó a taktikájuk. Kíván-
csi lennék, milyen darabokat írna, ha ő, a holt, tényleg feltámadna, 
ahogy az egyik darabja címe ígéri. 
 
Az én boldogságom a nagy szerencsétlenséget túlélők boldogsága. 
Persze mit éltem túl? Egy nehéz gyerekkort? Egy gyötrelmes fel-
nőtté válást? Egy első, szerencsétlenül végződött házasságot? Há-
nyan túléltek ilyeneket. És köszönik, továbbra is ugyanolyan bol-
dogtalanok, mint előtte. Nekem volt mindehhez egy olyasfajta 
ön gyilkos életstratégiám, ami szükségszerűen vezetett a nagy ku-
darcokhoz. Viszont működött bennem ugyanakkor a visszacsatolás 
is, ami lehetővé tette, hogy okuljak a kudarcaimból, ami apránként 
mégis megmentett. Részben erről szól a Megint hazavárunk. Persze 
ki, hogyan és milyen szinten éli meg az életét? Nagy példám erre 
Marcel Proust, akiről azt is lehetne mondani, hogy egy nagyon gaz-
dag orvos fia volt, szeretetben, megértésben nevelték, soha nem kel-
lett megküzdenie semmiért. Még a homoszexualitását is, ami a ke-
resztje volt, a párizsi legelőkelőbb társaságban kellett hordania, 
amely közel sem volt az a Golgota. Ugyan mit tudhat a szenvedés-
ről? És közben elképesztő, hogy mit tud a szenvedésről.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norvégia boldog or-
szág? Hogyan tudnád 
jellemezni? Mi a bol-
dogságának titka? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ki merem mondani, 
boldog ember vagy. Mi 
a boldogságod titka? 
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