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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). 



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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Dániel Éva (1952), Dániel Lajos, Dávid Aladár, Dohi Alexandru, Drab Károly 
(1944), Farkas Ildikó, Farkas Kinga, Fazakas Ildikó, Fazekas Marianne, Garami 
Éva, Gilice Zsuzsánna, Gulyás Balázs, Gyulai Farkas Sándor (1945), Halász Sza-
bó Sándor (1920-       ), Hont Robert, Horváth István, Jiglund Krisztina, Kasza 
András, Kasza Ildikó, Kasza Imre (1952), Kertész Gábor, Kiss Pál László (1923-
2007), Kormos László, Kovács Anna Mária, Kovács Emese, Kovács Gyula, Ko-
vács Ferenc, Kuk László, Láposi Eszter, Láposi Sylvia, Lénárt István,  Liknvist 
Mária, Lisztes István (1942), Löffler Ervin, Mayer Hella (1976), Mihály Ferenc, 
Mikudin István, Mikola Nándor (1911-2005), Miski Török Ágnes, Molnár Attila, 
Mocanu Elena Dorina, Mokos Imola, Móritz Livia, Némethy Sándor (1955), 
Olasz József, Patachich Csilla, Pogány Gábor, Poeschl Mari, Popovics Zoltán, 
Rébner-Widengard Krisztina, Rothman Lenke (1929), Rozsnyay Béla, Solymosi 
Ágnes, Söshl Mária, Szabó Klára, Szabó Magdolna (1958), Szántó Kinga, Sza-
kács Krisztina, Szalay Katalin, Szilágyi László, Szinnyei Kiss Ildikó, Szirányi 
László, Tompa Anna, Tóth Albert, Tóth Attila, Tóth Tímea (1981), Urbán Attila 
(1977), Várkonyi Erika (1975), Venczel Árpád, Venczel Gyöngyi, Vető János, 
Vincefi Sándor, Wagner Nándor (1922-1997)            . 
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A norvég nemzeti irodalom a romantika jegyében H. Wergeland és J. S. C. Welha-
ven eszmeileg egymásnak  ellentmondó, de egymást kiegészítő költészetével indult.  
A nyelv és az irodalom művelése a politikával is összefonódik. Camilla Collett és A. 
O. Vinje, a XIX. század derekán, a realista regényírás  előfutárai. A norvég irodalom 
világirodalmi áttörésének elméleti előkészítője, az  európahírű Georg Brandes,  a rea-
lizmus és naturalizmus  nagy dán teoretikusa. Az áttörés hátterében „a történelmi-
földrajzi perifériára szorult, a szabadparaszti hagyományokat még nyárs-
polgáriságában is őrző társadalmat főként erkölcsiségében megbolygató kapitali-
zálódás állt”. A kor kiemelkedő írói: Björnstjerne  Björnson regény- és drámaíró, a 
nemzeti himnusz, népi  elbeszélések és társadalmi  tragédiák szerzője; Henrik  Ibsen, 
a polgári társadalom  hagyományos családi kereteinek felbomlásáról tudósító dráma-
író; Jonas Lie, a norvég lélekelemző, impresszionisztikus próza képviselője; A. L. 
Kiellend, a radikális, baloldali szatirikus regények írója. Ezt az irodalmi vonulatot 
követi még a kiváló  realista elbeszélő H. E. Kinck  és A. Garborg, a szociális és  val-
lási mozgalmak krónikása. A századvég első jelentős nynorsk írója, Olav Duun, a  
monumentális parasztregényt történelmi és pszichológiai elemekkel gazdagítja. 

Már XX. századi jelenség  Knut Hamsun, aki az intuíció és spontaneitás erényeit 
olykor túlzásba vivő, bár nagysikerű regényeiben, már a  kezdetekben is támadja a 
realista iskolát. Hamsun a tudatalatti ábrázolója, aki a  tudatosnak látszó szociális  
elégedetlenség kifejezésétől  egészen az irracionális társadalomellenességig jut el. A  
századelő újrealista iskolájának regényírói Peter Egge, az  észak-norvég halászok 
életét ábrázoló Johan Bojer és Sigrid Undset, aki a nők társadalmi helyzetének törté-
nelmi okait, vallási-etikai  problémáit is elemzi. J. Falkberget és K. Uppdal műveivel 
megjelenik a norvég szocialista irodalom is. 

A két világháború között a  radikális, baloldali írók a Mot Dag (Virradat) című fo-
lyóirat  körül csoportosulnak. A csoport legjelentősebb lírikusai  A. Øverland, 
Nordahl Grieg  és R. Nielsen, de innen indult  Sigurd Hoel marxista kritikus és re-
gényíró és a norvég  dráma megújítója, H. Krog  is. 

A második világháború  utáni időszakban a nemzetközi értékek felé való orientá-
lódás és a különféle világnézetek egymás mellett élése  a jellemzők. A nynorsk 
nyelven szimbolikus, lélektani regényeket író Tarjei Vesaas, a pszichoanalitikus  
ábrázolás dán származású  mestere A. Sandemose és a  jelentős stílusművész Johan  
Borgen, a próza legkiválóbb  képviselői. Az 1920-as, 1930-as években született írók 
közül, elbeszélőként egyedül J.  Bjørneboe jelentős. Mellette  költők sora jelentkezik; 
közülük S. Mehren és G. Johannesen kiemelkedő. Ugyancsak jelentősek a negyvenes 
években született írók közül  J. E. Vold, Dag Solstad, Einar  Økland, Espen 
Haavardsholm. 

A dán nyelv a germán  nyelvcsalád északi csoportjának keleti ágából alakul  önálló 
irodalmi nyelvvé, a  IX-X. század során. A középkori dán irodalom az óizlandi  és 
ónorvég próza és költészet mellett szegényesnek tűnik. Az első írásos emlékek rúna-
feliratok. Az első jelentős dán író Saxo Grammaticus (kb. 1140-1150-1200),  latin 
nyelven írt. Gesta danorum (A dánok története, kb.  1185-1200) című munkája 16 
kötetben a dánok történetét dolgozza fel, a kezdetektől 1185-ig. Történeti értékén túl 
azért is jelentős, mert forrásul szájhagyományként  élő mondákat, verseket és izlandi 



sagákat is felhasznált. Elsőnek dolgozza fel a Hamlet-mondát. Az első dánul  nyomta-
tott könyv a Den danske Rimkronike (Dán verses krónika, 1495). A XVI-XVII. szá-
zad folyamán népballadákat (Folkeviser) jegyeznek le és gyűjtenek össze. 

A reformáció irodalma  egy anyanyelvű és egy humanista latin nyelvű ágra oszlik. 
Megjelenik a Biblia dán fordításban (1550), jelentős anyanyelvű zsoltárköltészet bon-
takozik ki, megindul az egyházi-iskolai színjátszás. A nemzetközi hírű  humanista 
tudós Tyge Brache (Tycho de Brache 1546-1601) szép latin nyelvű elégiákat ír, Vedel 
és Arild  Huitfeldt Saxo történetírói  munkáját folytatják. 

A barokk irodalom Dániában a központi hatalom támogatója. Legjelentősebb  alko-
tói Anders Christensen  Arrebo, a fordító és eposzíró, és Anders Bording, az alkalmi 
költészet első dán képviselője. A fokozódó német  nyelvi és kulturális hatás az anya-
nyelv ápolására fordítja a figyelmet (Worm testvérek). 
A felvilágosodás és klasszicizmus norvégiával közös dán alkotója Ludvig Holberg, 
aki drámaírói és színházalapító tevékenységén túl, angol filozófián és francia esz-
tétikán pallérozódva, hat a dán történetírás és filozófia  további fejlődésére is. Hol-
berg tevékenységét többször is keresztezte a számos vonásában kultúraellenes  pietiz-
mus, amely azonban serkentően hatott a zsoltárköltészet további fejlődésére. A két 
ellentétes irányzat  eredménye, hogy a XVIII.  század végén, az ún. germán rene-
szánsz idején, újra felfedezik az óészaki kultúrát és  mitológiát. A korszak legsok-
oldalúbb alkotója. J. Ewald. A  francia forradalom hatása  mérsékelten érvényesül 
Dániában. A klasszikából romantikába tartó korszakban  felvilágosodás és szenti-
mentalizmus, klasszicizmus  és preromantika él együtt a  forradalmi lelkesedéssel és 
a német kultúrorientációval. Ezt hordozza magában J. I.  Baggesen költészete és pró-
zája. 
A dán romantika legjelentősebb költője A. Oehlenschläger. Munkássága eszmei alap-
ját a német természetfilozófia, az óészaki irodalom eszményei, a nemzeti  öntudat és 
gazdag természetszimbolika jelentik. N. F. S. Grundtvig, költő, történész és fordító 
elsősorban egyház- és iskolaszervező  munkájával (grundtvigiánizmus) tette magát 
emlékezetessé. A Holberg utáni színjátékírók közül a legjelentősebb J. L. Heiberg. S. 
S.  Blicher hol realista, hol mitizáló romantikus népiessége, amely a paraszti rétegeket  
emelte a dán irodalomba, a  mai napig is él az irodalmi tudatban. Blicher felfogását  
vallja J. V. Jensen, M. A.  Hansen és J. Nielsen is. A XIX. század jelentős dán alkotói 
még a világhírű meseíró H. C. Andersen és Sören Kierkegaard, az egzisztencialista 
filozófia briliáns tollú „ősatyja”, valamint M.A. Goldschmidt, a lélekelemző próza 
századvégi mestere. 

A realizmus és naturalizmus irodalmi irányzatainak uralma Georg Brandes ne-
vezetes előadássorozatával  (1872) indul meg. Brandes  dán követői - J. P. Jakobsen  
és H. Bang impresszionista  prózaírók, és különösen a  kritikai realista Henrik Pon-
toppidan, aki talán a máig is  legjobb dán regény, a Szerencsés Péter írója - a hit és  
hitetlenség közt őrlődő ember- és művésztípus modern  hangvételű, külföldön is is-
mertté vált ábrázolói. A népfőiskolák és a parasztság jelentőségének növekedésével 
hallatják hangjukat a  szegényparaszti sorból származó írók, pl. Johan Skjoldborg 
(1861-1936) és Jeppe  Aakjaer (1866-19301. Szegényparaszti származású M. 

Zeneművészek  
(zeneszerzők, zenei előadóművészek, könnyűzenészek) 

 
Bercelly Montág Mária, Bogányi Bence, Bogányi Bernadett, Bogányi Gergely 
(1974) Bogányi Mária, Bogányi Tibor, Bukovinszky Dávid, Bukovinszky Mari-
anna, Bukovinszky Valéria, Citron Zsuzsa, Csatószegi Judit, Deák Dénes, Deák 
Csaba (1932), Dénes Elemér, Gaál Zoltán, Grigoricza Olesen Panna,  Gulyás 
Georg, Hentz Helga, Hibay Éva, Hirtling Béla, Jónás András, Juhász Gyula, Ká-
dár György, Kerényi János, Kovács Erika, Marina Cristian, Maros Ilona, Maros 
Miklós, Mokos Imre, Molnár Dávid, Molnár Tibor, Pallay Gizella, Práda Kinga, 
Rózmann Ákos (1929—2005), Sinai Pál, Sólyom János, Stuber György, Szilvay 
Csaba, Szilvay Géza, Szilvay Réka,  Szirányi László, Szirányi Mária, Szokolay 
Sándor, Tamás Gábor, Ungváry Tamás, Urbán Imre, Vas Tamás, Vásárhelyi Me-
linda, Vető János, Vincze Iván. 

 
Előadóművészek  
(rendezők, színészek, énekművészek, mozgásművészek) 
 

Balázs Beatrix, Benczédi Zsuzsa, Benyő (Fülöp) Krisztina, Bíró János, Bokány  
Ferenc, Bödös Krisztina, Bordás Mária, Dálnoki Dániel, Deák Dénes,  Domon-
kos István, Dusa Ödön, Garlati Lajos, Fábián Mihály, Eszterhás Péter, Fodor Bé-
la, Hibay Éva, Kis Ildikó, Magyari Melinda, Misurák János, Molavi Mária, 
Mulvai Márta, Orbán Csaba, Páll Zsolt, Pető Tünde, Práda Sagvik Kinga, Publik 
Antal, Rajta Erzsébet, Schapira Zoltán, Sólyom János, Stuber György, Székely 
Ágnes, Székely Zoltán, Szokolay Sándor, Szolnoki Zoltán, Tamás Gábor, Tálas 
Ernő, Wolf Judit, Urbán Csaba, Zsurbej Magda (1935). 
 

Film-, videó- és fotóművészek 
Balogh Sándor (1931-2006), Bánhegyi László, Bánovits András, Bárány Ti-

bor (1955), Borbás István, Boros Kálmán, Buday Károly, Dombi László, Dusa 
Ödön, Fagyos István, Farkas István, Farkas Jenő, Herskó Anna, Herskó János 
(1926), Kemecsi Ferenc, Körmendi Dalma, Márton Zoltán (1962), Mihala Éva, 
Nádasi Róbert, Páhi István (1950), Szirányi László, Tiglezan József (1964), 
Ungváry Ildikó, Vető János. 
 

Képzőművészek  
(festőművészek, grafikusok, szobrászok, formatervező, textilművészek, épí-

tész, restaurátorok, művészettörténészek, műkedvelő képzőművészek)  
 
Ambrus Lajos, Antony Imre (1932), Ács István (1959), Bartha Magda (1955), 

Belik Ferenc, Benczédi Ilona (1948), Birincsik József, Bodoni János, Boros Kata-
lin (Catlin K. Schlosser), (1952), Boros Kálmán, Citrom Zoltán,  Csanádi Ibolya 
(1953), Csíki Levente (1954), Csikós Tibor (1957), Csíkzsögödi Szabó Zoltán, 



A skandináviai országokban élő magyar alkotók névsora 
 
Írók  
(prózaírók, költők, fordítók, tanulmányírók, kritikusok, közírók) 
 

Antal Imre, Arvidson Sára, Balogh Beáta (1973), Bánáti Gabriella, Bartal Klári, 
(1940),Bartha István, Békássy N. Albert (1942), Bendes Rita, Benedekné Szőke 
Amália, Berg (Böti) Olga, Bíró István, Bitay Zsolt (1973), Blénessy Zoltán, 
Bodoni-Lindh Anikó (1950), Bodor Attila, Borka László (1932), Boross Katalin, 
Boross Kálmán, Bozsodi László, Bruckner Zoltán, Burányi Gyula, Csák János, 
Csatlós János (1920-1993), Csíkzsögödi Szabó Zoltán (1957), Csillag János 
(1952), Czibik Gábor (1975), Deák Csaba (19   ), Dobos Éva, Dohi Alexandru, 
Domonkos István (1940), Dőri Tibor( 1936), Dusa Ödön (1943), Eggens Magda 
(1924), Faludi Iván (1895-1978), Farkas Jenő, Fáskerti Mária, Fazakas Marianne 
(1956), Fodor Béla, Fodor Imre, Fonyó István (1942), Földesi Katalin, Fülöp Éva, 
Fülöp Géza, Gaál Zoltán, Garam Katalin, Gellért Tamás, Gergely Edit Edo (1978), 
Gergely Tamás (1940) Gilice Zsuzsanna (1970), Gleichmann Gabi (1954), Göndör 
Ferenc (1928), Grünfeld Benny (1928), Gulbransen Weche, Gulyás Miklós (1938), 
Gyóni István (Stefan Westlund, 1938), Hámori László (1911-1984), Harrer Gábor 
(1951), Havasi-Krasznai Erzsébet (1954), Hegedűs Zsolt, Hont Gábor (1953), 
Horváth Attila, Homoki Mária, Hunyadi Viktória, Inczédi Gombos András (1940), 
Janáky Réka (1963), Járai János, Juhász Gyula, Kádár György, Kádár Péter 
(1933), Kátay Zoltán (1918), Kató János (1948), Kemény Ferenc (1917), 
Kesselbauer Gyöngyvér, Klein Éva, Klein György (Georg Klein, 1925), Kovács 
Ferenc (1949), Kozák Katalin, Kulich Károly, Ladó József (1911), Lahováry Pál, 
Lakatos Júlia, Langer (Jo) Sophie (1912-1990), László Patricia (1971), Lázár Er-
vin Járkáló (1953), Lázár Oszkár, Libik György (1919-1995), Lipcsey Andersson 
Emőke, Lőrinczi Borg Ágnes (1974), Lukács Zoltán, Márky Ildikó (1940), 
Martinovits Katalin, Mervel Ferenc (1936-2004), Mészáros Gabriela, Mihály Fe-
renc, Molnár Attila, Molnár-Broander Éva, Molnár István (1950), Móritz László, 
M. Veress Mária, Molnár Veress Pál, Müller Mária, Müller Teréz (1925), Nádasdy 
Farkas Irén, Nalberg Zoltán (1941), Neufeld Róbert (1937), Ortman Mária (1939), 
Pál Zsolt, Palotai Mária, Pándy Kálmán (1908-1988), Perger Dénes, Poeschl Mari, 
Publik Tony (1970), Røkenes K. Erzsébet, Rosenberg Ervin (1935), Roth Imre 
(1924), Rozsnyay Béla, Sall László (1961), Sánta Judit, Sára Erzsébet (Sara 
Elisabeth, 1952), Schapira Székely Zoltán (1955), Sebestyén Éva, Solymossy Oli-
vér (1914-1986 ),  Solymossy Péter, Straszer Boglárka, Strassburger Ferenc 
(1941), Szalontai Éva, Sulyok Vince (1932), Svéd Frans (1923), Szabó Petra 
(1951), Szalay Sándor, Szarka István (1966), Szeles Judit (1969), Szende Stefana 
(1901- ), Szente Imre (1922), Szilágyi László, Szöllösi Antal, Szűcs András, Szűts 
Gábor (1928), Tamás Gellért (1963), Tanító Béla, Tanító Béláné, Tar Károly 
(1935), Tatár Mária Magdolna, Thinsz Géza (1934-1990),  Thurman Zoltán, Tom-

Andersen-Nexø, a XX. századi skandináv próza társadalmilag talán legelkötelezettebb 
alkotója, aki munkásmozgalmi tárgyú regényeivel az északi proletárirodalom egyik 
úttörője. 

A két világháború között erőteljesen fejlődő országban a különféle avantgárd irány-
zatok és a polgári humanizmus alkotásainak a sokféleségét találjuk meg,  prózában és 
versben egyaránt. A legjelentősebb alkotók J. Kristensen, N. Petersen és J. A. 
Schade. A marxista írók a Kritisk Revy  (1926-1928) című folyóirat  köré csoporto-
sulnak (H. Kirk,  O. Gelsted és H. Scherfig). A  fasizmus elleni harc egyesíti  az értel-
miség erőit. K. Munk  drámaíró és két expresszionista költő Gustaf Munch-Petersen 
és Marten Nielsen  a fasizmus elleni harc áldozatai. 

A második világháború  után a Heretica című folyóirat a világ dolgairól tudomást 
szerezni nem kívánó, esztétizáló  hajlamú írók körének műhelye. Kibontakozik az 
idősebb nemzedék  humanista prózája (K. Blixen,  H. C. Banner), újra jelentkezik a 
szocialista irodalom és néhány új tehetség  (Halfdan Rasmussen, E. Knudsen). 

Az 1960-as évektől kezdve, az egzisztencializmus erőteljes hatása mellett ismét ta-
pasztalható az irodalmárok  kísérletező kedve. A legjelentősebb alkotók 0. Sørénsen, 
B. Andersen, K. Ritbjerg, I. Malinovski. A szórakoztató, olcsó kiadványok tömeges 
megjelentetésével  tapasztalható az irodalom bizonyos felhígulása. 

Külön említést érdemel a  Dániához tartozó Faerøer-szigetek irodalma. Az izlandi-
val rokon, saját  nyelvvel rendelkező, mintegy 35 000 lakosú szigetcsoport első iro-
dalmi emlékei középkori népballadák, amelyek a hivatalos dán nyelvhasználat mel-
lett, lejegyzésük idejéig (XVIII-XIX. század) szájhagyomány formájában maradtak 
fenn. A XX.  században a faerøeri eredetű  J. F. Jacobsen és W. Heinesen, akik hazai 
élményekről írnak dán nyelven, jelentős hírnévre tettek szert. 

A svéd nyelv az északi-germán nyelvcsalád keleti ágából alakult ki és Finnország 
népességének egytizede is anyanyelveként beszéli. A középkori svéd irodalom 
szegényes írásos emlékekben: bár a fennmaradt rúnafeliratok száma itt a legnagyobb 
(2500), ezek ritkán irodalmi értékűek. A XIII-XVI. századból származó tör-
vénykönyvek, a korai vallásos irodalom (legendák, példázatok, Szent Birgitta láto-
másai), a királyok uralkodását megörökítő Konungastyrelsen és az Erikskrönikan  
című verses krónika a legjelentősebb nyelvemlékek. A  népköltészet balladáit, le-
gendáit, dalait csak a XIX. században gyűjtik össze. 

Az Újtestamentumot (1526) és az ún. Gustav Vasa Bibliáját (1540-1541), Olaus és 
Laurentius Petri (svéd nevükön Olov és Lars Pedersen) fordítják svéd nyelvre. Az 
első jelentős svéd költő, a harmincéves háború idején  élő L. Wivallius. A XVII. szá-
zad folyamán „a svéd költészet atyjának” is nevezett G. Stiernhielm, a Wivallius ha-
gyományát követő L. Lucidor és J. Runius neve válik a  legismertebbé. 

Az angol empirikus filozófiára támaszkodó XVIII. századi természettudomány 
nagyságai E. Swedenborg  és Carl von Linné az irodalomban is maradandót alkotnak. 
Az angol Spectator mintáját követve megjelenik a  Then Swänska Árgus (A Svéd Ár-
gus, 1732-17341), egy moralizáló, szatirikus irodalmi hetilap, amely szerkesztője 0. 
van Dalin intencióinak megfelelően, a felvilágosodás eszméit tolmácsolta. A század 
második felének világhírű költője C. M. Bellmann a III. Gusztáv képviselte felvilágo-
sodott abszolutizmus idején alkot. Ehhez az időszakhoz fűződik a  Svéd Akadémia 



(1786) és a Királyi Drámai Színház (1788) megalapítása is. A kor  jelentős költője, 
prózaírója és kritikusa J. H. Kellgren, valamint a francia forradalom eszméinek ter-
jesztésével vádolt és száműzött Thomas Thorilddal. 

A kialakuló romantika alkotói az Auróra Szövetségben, a Phosphoros című fo-
lyóirat körül csoportosulnak.  Vezetőik P. D. A. Atterbom és  E. J. Stegnelius költők 
és irodalomtörténészek. A romantika más követői a Gót Szövetség-ben az Iduna című  
lap körül tevékenykedtek. E  csoportnak Erik Gustav Geijer (1783-1847) a vezető  
egyénisége. Az Iduna köréből kerül ki a svéd romantika legfőbb stiláris szintetizálója, 
a pogány ősközösség romantikus ábrázolója, a világhírű E. Tegnér. Megjelenik,  az 
első modern napilap, az Aftonbladet (1830). Az új társadalmi törekvésekkel (feu-
dalizmus ellenesség, szociális reformpolitika) szemben  háttérbe szorul a konzerva-
tívvá váló romantika. Így jut el C. J. L. Almquist és J. C. Runeberg, a finn irodalom 
svédül író óriása, a romantikától a népi realizmusig. A század derekán is jelentős 
költőgeneráció mutatkozik be C. V.  A. Strandberg, Carl Snoilsky  és V. Rydberg 
személyében. 

August Strindberg (1849-1912) megjelenésével beszélhetünk modern svéd iro-
dalomról. Sok műfajt (dráma, líra, önéletírás, zsurnalisztika, regény, elbeszélés, 
pamflet) művelő munkássága során még kultúrtörténeti, történelmi és irodalom-
történeti tanulmányok írására is vállalkozott. A kor szinte minden stiláris-művészi, 
világnézeti és társadalmi problémáját átélte, feldolgozta és műveibe ötvözte. A 
neoromantika két jelentős  alkotója a radikalizmus ellenes arisztokrata V. von 
Heidenstam és a keresztény eszmeiségű lírai prózát író világhírű Selma Lagerlöf.  A 
századforduló környékén  Nietzsche és a miszticizmus eszméi uralják a svéd lírát,  de 
különösen 0. Hansson és  Oscar Levertin költészetét. Bellman hagyományait G. 
Fröding és E. A. Karlfeldt követik. A századforduló prózájában Hjalmar Söderberg 
és  Bo Bergman a legjelentősebb egyéniségek. Az első  jelentős proletárköltő Dan 
Andersson is ekkor tűnik fel. 

A XX. századi svéd irodalomban a próza tör előre.  Y. Hjalmar Bergman, P. 
Lagerkvist és E. Johnson személyében. A harmincas évektől  kialakul az ún. proletár-
írók  csoportja. A világnézetileg  heterogén csoportosulás  legismertebb reprezentán-
sai a Fem unga (Öt fiatal,  1929) című antológia szerzői A. Lundkvist, H. Martinsson,  
Gustav Sandgren, Erik Asklund, J. Kjellgren. Hozzájuk sorolható még V. Moberg  és 
az ún. napszámos iskola  Jan Fridegård és K. I. Lo-Johansson. 

Az 1945 utáni prózában S.E. Arner intellektuális érzékenysége, S. Dagerman eg-
zisztencializmus iránti fogékonysága, L. Alin patetikussága a legjellemzőbb. S.A. 
Lidman és J. Myrdal riport  jellegű szociológiai művekkel jelentkeznek a világ vál-
ságövezeteiből, a svéd „jóléti” lelkiismeret felébresztésére. P. 0. Sundman a pro-
vincializmus, L. Gyllenstein  a szkepszis és P. O. Enquist a  drámai és prózai kísérle-
tezés felől közelítik meg a svéd valóságot. Ebből a közegből fejlődött ki a világhírű 
svéd  film is, amelynek legfőbb képviselője  Ingmar Bergman, jelentős prózaíró is. A 
XX. századi svéd líra, a nyelvi bezártság következtében, sokkal kevésbé ismert a  vi-
lágban. A finnországi svéd  költészet jelentős képviselője a szimbolista E. I. Sö-
dergran (1892-1923), az expresszionista, forradalmár E. R. Diktonius, az „ezoteriku-
san szimbolista” V. Ekelund  és a nemzetközileg is jól ismert G. B. Ekelöf  avantgárd 

összejövetelére. A frissen megjelent ÁGHEGY, a skandináviai magyar irodalmi 
és művészeti lapfolyam II. és III. kötetének bemutatóján Kovács Ferenc ismertette 
a lap történetét, méltatta a lapgazda és főszerkesztő, író, műfordító Tar Károly 
elévülhetetlen érdemeit a kötetek megálmodásában és megvalósításában.Az est 
folyamán megszólaltak mindazon Oslóban élő alkotók, akiknek írásai, művei 
szerepelnek a kötetben: Sulyok Vince költő, Wenche Gulbransen szobrász, 
Lisztes István szobrász, Borka László, Juhász Gyula, Nádasdy-Farkas Irén, 
Røkenes Erzsébet. 
***  Mervel Ferenc Fordítói Tábor (MFFT) Stockholmban, a Magyar Házban 

A tångagärdei ifjúsági  táborból kinőtt, de annak szellemiségét továbbra is 
vállaló gyerekek, fiatalok, ifjak (és szüleik) foglalkoztatására jött létre. A tábor 
évente kétszer-háromszor kerül megrendezésre. Az eddig megtartott göteborgi 
találkozókon számos magyar verset ültettek át svéd nyelvre. Ezeket a 
nyersfordításokat elküldték Ove Berglundnak, aki felhasználja fordítói 
munkájában. Az önkormányzatok kiemelten támogatják az ezzel a korosztállyal 
foglalkozó rendezvényeket. ). Az idei első fordítói tábor témája: Kodály Zoltán. , 
s a róla és hozzá írott versek, a Ki s ki népei vagytok? című Bényei József  által 
szerkesztett kötetből, Ethnika , Debrecen, 1996.  

A szervezők számítanak a Magyar Ház Közösség valamennyi egyesületének és 
a SMOSZ valamennyi tagegyesületek támogatására..  

***  A Magyar Kultúra Napján az Ághegy– Liget Baráti Társaság javaslatára a 
Magyar Kultúra Lovagjává ütötték Kasza Imrét, folyóiratunk képzőművészeti 
rovatvezetőjét. Ugyanakkor a a budapesti Stefania Palotában lezajlott 
díyzünnepségen a jelölőbizottság tagjaként lapunk szerkesztője lovaggá fogadta 
Ove Berglundot, aki számos magyar költő magyar fordítója, legutóbb Babits 
Mihály: Jánás könyve című költeményét fordította és adta ki saját kiadójában 
svéd nyelven. 

*** Veress Zoltán születésnapja hetvenedik évfordulóját, más skandináviai  
magyar alkotók kerekévfordulóihoz hasonlóan, szerkesztőségünk köszönteni  sze-
rette volna, de ezt és az ünnepelttel való beszélgetést, a neves író és szerkesztő 
kifejezett kérésére el kellett napolnunk a következő kerek, tehát a 75. születésnap-
jáig. Isten éltesse ezután is Veress Zoltánt! 
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Morten Røhrt, Emilie Holmen, Fredrik Paasche. A néptáncbemutatót a Pintyi 
család tartotta (Dezső, Hajnal, Kriszta, Tamás). Ünnepi beszédet mondott 
Thorbjørn Jagland a Parlament elnöke, Krausz György nagykövet s Lucia Mária 
Nagy, a Norvég-Magyar Egyesület Elnöke. Az est házigazdája Jahn Otto 
Johansen író, újságíró, külföldi tudósító volt. Az 50. évforduló szervezését a 
Norvég-Magyar Egyesület (NUFO) vállalta magára. Segítői voltak a Magyar 
Köztársaság Nagykövetsége, s a Magyarok Baráti Köre (MBK). 
*** A norvégiai Magyarok Baráti Köre és az oslói Nemzeti Könyvtár közös 
rendezésében október 26.-án Jahn Otto Johansen tartott előadást A magyar 
forradalom Norvégiából nézve címmel. 
*** Novemver 7.-én a Stavangeri Egyetem és a Stavanger Esti-hírlap egynapos 
konferenciát tartott a magyarországi 56-os események emlékére Magyarország 50 
évvel ezelőtt címmel. A következő előadások hangzottak el: 
- Torgrim Titlestad professzor: Totalitáriánus rendszer ellenes volt-e a magyar 
felkelés?  
- Tom Hetland főszerkesztő:A totalitarizmus 
- Dr. Sashalmi Endre, Pécsi Egyetem: The Hungarian Rebellion of 1956 and the 
totalitarian nature of Hungarian Communism. 
- Hallvard Nordlås, docens: David Irving történész és az 56-os magyar felkelés 
- Dr. Stephen Parsons, Dánia The Hungarian Rebellion and its influence on 
Communism and the Left in Western Europe; England, The case Study. 
*** Az oslói Norvég Színház a nagy érdeklődésre való tekintettel februárig 
meghosszabbította a magyarországi rendező Szász János Hair című musical 
játszását. A rendező két állandó munkatársa Horváth Csaba koreográfus és 
Benedek Mari ruhatervező is részt vettek a darab színrevitelében. A dramaturg 
Ölveczky Cecilia, a Det Norske Teatret fődramaturgja, míg a tolmács és a 
segédrendező Dobos Éva volt. 
*** Szabadságharc és hazaszeretet, Magyarország 1956/ Frihet og 
fedrelandskjærlighet, Frihetskampen i Ungarn 1956 címmel kétnyelvű irodalmi 
kiadványt jelentetett meg a Norvég-Magyar Egyesület. Nagy Lucia Mária 
bevezető tanulmányát követően Fekete István, Márai Sándor, Petőfi Sándor, 
Vörösmarty Mihály, Sulyok Vincs, Tollas Tibor és Henrik Ibsen művei 
olvashatók norvég és magyar nyelven. 
*** Mindenki együtt érzett a magyar néppel... 1956-2006, Norvégia a címe a 
norvégiai Magyarok Baráti Köre ünnepi kötetének, amiben huszonnégy 
Norvégiában élő vagy élt menekültet mutatnak be. Az interjúk az MBK 
Híradóban jelentek meg korábban.  
A forradalomról, majd az azt követő hónapokban az ide érkező menekültekről a 
norvég sajtóban megjelent címoldalakat, fényképeket is  találhatunk a kötetben. 
*** November 29.-én került sor Krausz György, a Magyar Köztársaság 
negykövete és Krausz Judit rendezésében az Irodalmi teadélután 23. 
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Lindegren és K. Vennberg  a háború utáni közélet pesszimista szemlélői, akikkel  egy 
szinten említhető a munkásköltő F. Fridell és a drámákat is író L. Forsell. A 60-as 
évek új generációja G. Palm, L. Gustafsson és B. Håkansson. A 70-es években  értek 
jelentős íróvá P. C. Jersild, Sven Delblanc és Tomas Tranströmer. 

A finn nyelv, a többi  skandináv országtól eltérően a finnugor nyelvcsaládhoz tarto-
zik. A finnek gazdag  szájhagyományként fennmaradt dalkincsét csak a XIX. század-
ban kezdik gyűjteni és lejegyezni. Az első  finnországi írásos emlékek latin nyelvűek, 
jobbára vallási tárgyú énekek. Az első finn szövegemlék M. Agricola Ábécéskönyve 
(1543), aki az Újszövetséget (1548) is finn nyelvre fordította. Az évszázadokig tartó 
svéd elnyomás következtében a finn  vallási irodalom megjelenésének nemcsak mű-
velődéstörténeti, de politikai jelentősége is volt. A svéd befolyást erősíti a turkui 
egyetem  alapítása (1640) is. Semmiféle finn iskola nem működik ezidőtájt. A kor 
minden irodalmi terméke svéd nyelven  jelenik meg. A XVIII. század  második felé-
től bontakozik ki a fennofilek (finnbarátok) mozgalma (Daniel Juslenius, Henrik 
Gabriel Porthan), amelynek a finn nyelv  jogainak biztosítása és a finn  művelődés 
terjesztése a fő célja. Porthan De poési  fennica című művében hívja fel a figyelmet a 
finn népköltészetre. A nemzet öntudatra  ébredésében jelentős szerepet játszik a finn 
nép, elsősorban Karjala, népdalkincséből összeállított eposz, a Kalevala (1835) meg-
jelenése, amelynek anyagát Elias Lönnrot gyűjtötte össze. 

A XVII-XVIII. század a finn nyelvű irodalom szempontjából eseménytelenül telik 
el. A nemzeti romantika kora hoz változást, de még a nemzeti érdekekért harcoló köl-
tők közül is többen (pl. Runeberg) svéd nyelven írnak. Aleksis Kivi munkásságával A 
hét testvér (1870) című regényével születik meg a modern finn próza és a mű mind-
járt egy napjainkig ható erőteljes realista vonulat első darabja. Kivi módszere, a ter-
mészet megszemélyesítésének sajátos formája, a későbbiekben többször visszatér a 
finn irodalomban, különösen a világhírű  F. E. Sillanpää (1888-1964) regényeiben. 

A XIX. század második felétől kezdődően K. Kramsu  költészete, M. Canth és 
Arvid  Järnefelt  prózája szól a társadalmi haladás érdekében. A  századforduló két 
nagy irodalmi áramlata a neoromanticizmus és a proletárirodalom. Az előbbi stílus-
irányzat gyakori témája a folklór és a  mitológia, jellemző vonása  az egyén belső vi-
lágának túlhangsúlyozása, valamint  társadalmi kérdésekben az  utópia álláspontja. 
Reprezentáns műfaja a líra (E. Leino, J. Linnankoski, Volter Kilpi, M. Jotuni) A 
neoromantikus megkülönböztetést a realista elemek túlsúlyba kerülése következtében 
néhány irodalomtörténész indokolatlannak tartja, ezért ők inkább szimbolizmusról 
vagy korai expresszionizmusról beszélnek. A proletár irodalom első jelentős képvise-
lői Maiju Lassila,  Kössi Kaatra és Kössi Ahmala. A munkásforradalom bukása 
(1918) megtöri az irodalom progresszív vonalát.  Esztétizáló törekvések kerülnek elő-
térbe, a lírában, konzervativizmus, nacionalizmus jelentkezik. Kivétel csupán 
Sillanpää és a radikális költő O. Manninen. 

A harmincas években a radikális írók soraiból, az azonos című irodalmi évkönyv 
köré tömörülő Fáklyavivők társasága alakul ki. A csoport jelszava: „ablakot  nyitni 
Európára”. Jelentősebb képviselői Uuno Kailas és K. Sarkia. A baloldali írók is létre-
hoznak Ék néven (1936) egy szervezetet. A szervezet fő feladatának a  marxizmuson 



alapuló társadalomkritikát tekintik (Katri Vala, E. Pennanen, Arvo Turtiainen, Elvi 
Sinervo). 

A második világháború után jelentkező írók elsősorban az ország háborút előidéző 
politikáját és az ehhez  társuló nacionalizmust bírálják (V. Linna, V. Meri, Paavo 
Rintala, Pekka Luonela). A negyvenes évek végén induló modernista költészet igazán 
az 50-es években bontakozik ki (Maria-Liisa Vartio, E. L. Manner). A lírikusok kö-
zül többen prózára  térnek át a hatvanas években, amelyre a formák és  próbálkozások 
sokfélesége  jellemző (P. Saarikoski, Juhani Peltonen, Hannu Salama). 

A hetvenes évek elejére aztán ismét szóhoz jut a tudatos társadalmi szerepet vállaló 
baloldali irodalom  Matti Rossi, Aulikki Oksanen és Marja Leena Mikkola sze-
mélyében. 
 
Képzőművészet 
 
Az izlandi művészet első jelentősebb korszaka a XI-XIII. századra esik. Festett kóde-
xeket és az iparművészet különféle alkotásait ismerjük. Kedvelt díszítőelem a szalag-
fonat; és a különféle spirál formájú díszítések. Az izlandi művészet fejlődését gátolta 
a Norvégiával, majd  Dániával való egyesítés. Sok  műkincset széthordtak. Az  erede-
ti formaelemek a XIV. századtól csupán a népi művészet formakincsében éltek to-
vább, egészen  XIX. századig. Kiemelkedő, helyi jelentőségén túllépő modern művé-
szeti alkotás a XIX-XX. század során eddig nem keletkezett. 

Norvégia művészetének jellegzetes alkotásai a viking korból fennmaradt centrális 
fatemplomok, amelyeket általában vízszintes gerendákból állítottak össze és harang-
tornyuk külön állt. Faragott részeik ornamentikája a viking hajók állatdíszeire emlé-
keztet. Rokon ez a díszítőelem a parasztházak szalagdíszeivel és az ír miniatúrák dí-
szítményeivel. A legrégibb ilyen templom valaha Garmóban állt (1030), de jó állapot-
ban fennmaradt  az Urnes-i templom (1060) a Sogne-fjordban, a goli templom 
(amelyet restaurálva Oslóban állítottak fel újra), Borglund rúnafeliratos temploma 
(1160), valamint Hitterdal és Hoprekstad templomai. A XII. században épült 
stavangeri román bazilika angol-normann hatásokat mutat. A norvég gótika legjelen-
tősebb alkotása a  trondheimi dóm, amely a XII-XIV. század között épült. A közép-
kori templomok díszítőszobrászata az egyházi  építészethez hasonlóan angol-
normann hatásokat mutat. A középkori norvég faszobrászat korai alkotásai a  bergeni, 
oslói és trondheimi műhelyekben jöttek létre, ezek azonban a XIV. században meg-
szűntek. A XVII-XVIII. század legjelentősebb norvég szobrásza M. Berg (1666-
1739) főleg vallásos  tárgyú reliefeket alkotott. A  XIX, században a dán Thorvaldsen 
hatása volt érezhető. Norvégia legismertebb szobrásza G. Vigeland  (1869-1943) 
francia minták, főként Rodin követője volt. A norvég nemzeti festészet első jelentős 
mestere J. C. C. Dahl (1788-1857). A XIX. századi norvég festők főként Düsseldorf-
ban tanultak. A század vége felé a művészeti élet központja számukra is Párizs lett. A 
XIX-XX. század  legjelentősebb norvégfestője. E. Munch (1863-1944),  az expresszi-
onizmus világszerte ismert nagysága. A két világháború között főként a monumentá-
lis falképfestészet virágzott, amely egyaránt használt fel szimbolikus és reális eleme-
ket. A modern norvég festészetben egyaránt megtalálhatók a hagyományos és az 

filmjét. Az est házigazdája Dávoti Barnabás volt. 
*** Október 3.-án, az oslói Nemzeti Könyvtár előadójában tartott norvég nyelvű 
előadást Berczelly László Egy ország fellázad – az 1956-os magyar forradalom 
címmel. A program társrendezője a norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) volt.   
*** Október 5.-én került sor a Magyar Köztársaság negykövete Krausz György, 
valamint Krausz Judit rendezésében az Irodalmi teadélután 22. összejövetelére. 
Fáskerti Mária, az oslói Ibsen Központ munkatársa és Kovács Ferenc beszélgetett 
a Henrik Ibsen emlékév kapcsán Ibsen magyarországi kapcsolatairól, és az oslói 
Ibsen Fesztiválokról. 
*** Október közepén a Norvég-Magyar Egyesület (NUFO) meghívására a Canto 
Armonico debreceni kórus látogatott Norvégiába, ahol az oslói Uranienborg 
templomban, Drammen kisvárosban, valamint az 1956-os magyar forradalom és 
szabadságharc 50. évfordulóján léptek közönség elé. Az 56-os emlékesten  
Horváth-Bárdos és Bartók szerzemény mellett a Gloria Victis zenemű 
előadásában is közreműködtek. 
*** Az 50 éves Norvég Filmintézet rendezésében s az oslói Magyar 
Nagykövetség, az Oslói Egyetem Média és kommunikációs intézete, valamint a 
Norvég-Magyar Egyesület közreműködésével 2006. októberében MAGYAR 
FILMHÉTRE került sor Oslóban, majd november elején Bergenben. A 
szervezőbizottság vezetője, a filmek válogatója Kovács Ferenc volt. A 8 
meghívott filmből 11 előadást tartottak Oslóban a Cinemateket kis- és nagytermé-
ben.  Bemutatták Mészáros Márta Napló sorozatát Napló apámnak, anyámnak; 
Napló szerelmeimnek; Napló gyermekeimnek; és a Kisvilma - Az utolsó napló és 
Mészáros Márta legújabb filmje, a Temetetlen halott. Vetítésre került még: Jancsó 
Miklós Fényes szelek, Bacsó Péter A tanú, és Makk Károly Szerelem című filmje. 
*** Október 23.-án délelőtt az oslói Magyar Nagykövetségen Krausz György 
nagykövet átadta az 1956-os emlékérmet Cathrine Mustadnak, Høyborg 
Rudolfnak, valamint Terray Lászlónak, a Rådeban élő nyugalmazott evangélikus 
lelkésznek. Az indoklásban ez olvasható: „Az 1956. évi Forradalom és Sza-
badságharc 50. évfordulója ünnepén a Magyar Köztársaság nevében a szabadság 
hőse emlékérmet adományozzuk Terray László úr részére, aki 1956 októberében, 
majd a megtorlás sötét korszakában a szabadság, az emberi méltóság és a nemzeti 
összefogás mellett kiállásával példát adott hazaszeretetből.”  
*** Sonja királyné jelenlétében, az Oslói Egyetem Aulájában 2006. október 23-
án.  zajlott le a norvégiai magyarok ´56-os emlékünnepsége. Az est programjában 
szerepeltek kórusművek, hangszeres szólók, Bánk áriája és néptánc, valamint 
megint előadták Wolfgang Plagge zeneművét, melyet Claes Gill Gloria Victis 
című költeményére írt és amelynek az ősbemutatóját a pontosan tíz évvel ezelőtti 
megemlékezésre időzítette. Az est folyamán közreműködő zenészek: Mária 
Berczelly hárfa, Morten Carlsen brácsa, Wolfgang Plagge zongora, Annar Follesø 
hegedű, valamint Trond Halstein Moe ének. Prózai előadóművészek voltak: 
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OSLÓI 
HÍREK   
*** 2006. 
szeptember 
16.-án, a 
norvégiai 
Magyarok 
Baráti Köre 
rendezésé-
ben Oslóban 
lépett fel 
óriási siker-
rel a buda-
pesti József 
Attila Szín-
ház társulata. 
Háda János 
rendezésében Henrik Ibsen Nóra című művét mutatták be. A fordítás Kúnos 
László viszonylag friss munkája. Helmer ügyvédet Besenczi Árpád, Nórát Varga 
Klári, Rank doktort Bánffy György, Lindénét Fehér Anna, Krogstadot Juhász 
György, a szobalányt Bárd Noémi Polli játszotta. 
*** Szeptember 24-én a nyírkátai református gyülekezeti templom renoválásának 
megsegítésére szervezett irodalmi esten részt vett Kovács katáng Ferenc oslóban 
élő író, költő, mkl. Az esten szó esett a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Mag-
yar Kultúra Lovagja rend tevékenységéről, segítőkész szolgálatairól. 
*** Szeptember 27-én A norvég irodalom Ibsentől napjainking címmel Kovács 
katáng Ferenc író, műfordító tartott rendhagyó irodalomórát a budapesti Xantus 
János középiskolában. A nap vendége Fázsy Anikó, a Nagyvilág folyóirat és 
kiadó főszerkesztője volt. 
*** Szeptember 27-én a budapesti Országos Idegennyelvű Könyvtárban volt 
Knut Hamsun Élettöredékek című, a Nagyvilág kiadónál megjelent novelláskötet 
bemutatója. Kovács katáng Ferenc íróval, a mű fordítójával Szőllőssi Adrienne 
irodalomtörténész beszélgetett. Közreműködött Oberfrank Pál színművész. A 
Nagyvilág kiadót Fázsy Anikó főszerkesztő mutatta be. 
*** Szeptemben 30-án volt az oslói Magyar Filmklub szervezésében a Mészáros 
Márta sorozat harmadik része. Az előadást Kovács Ferenc tartotta. Ezúttal a 80-as 
években készült Mészáros Márta filmekből láthattunk részleteket. Ebben az 
időszakban készült a három NAPLÓ-film: Napló gyermekeimnek (1984), Napló 
szerelmeimnek (1987), Napló apámnak, anyámnak (1990). S mint ahogy azt már  
Mészáros Mártánál megszokhattuk, a trilógiákra mindig ad egy ráadást. Ezúttal 
ugyan jóval később, 2000-ben elkészítette a Kisvilma - Az utolsó napló című 
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Dánia területe az őskorban az európai kultúrák egyik virágzó központja volt. A ré-

gészek az újkőkorból származó hatalmas kőtömbökből álló sírokat találtak (megalith-
kultúrák). 

Jelentős Dánia bronzkorból származó leletanyaga is. A vaskortól kezdődően meg-
jelenik a feltárt sírokban az  itáliai majd a kelta eredetű művészeti leletanyag. A dán 
építészet első emlékeit a vikingek hozták léire. 1000 körül épült erődítéseik (Själland, 
Fyrkat, Aggersborg)  maradványait a régészek hozták felszínre. Az egyházi  építészet 
első alkotásai fából készültek. A középkori (XII.  század) román templomok legszebb 
példái a jelenleg  Svédországhoz (Skåne) tartozó lundi dóm, Viborg és Ribe dómjai. 
A téglaépítkezés 1160 körül jelentkezett  Dániában (Søro és Ringsted templomai). Az 
ugyancsak 1160 körül elkezdett Roskilde-i katedrálist, több dán  király temetkezési 
helyét már gót stílusban fejezték be. A lübecki Mariankirche hatását viseli magán a 
dán gótika legjelentősebb műve az Odense-i Szt. Knud téglatemplom (1300 körül 
épült). A XVI. század nemesi várépítkezéseinél megjelent Dániában a reneszánsz stí-
lus is. A királyi  építkezések a Kronborg kastéllyal indultak meg (1577),  majd a 
XVII. század első felében, IV. Kristian uralkodása  idején Koppenhágában meg-
élénkült az építészeti tevékenység. A XVII. század legjelentősebb építésze L. van Ha-
ven (1630-1695). A XVIII. század két kiváló dán építésze N. Eigtved /1701-1754) és 
L. de Thura (1706-1759). Utóbbi tervezte a XVIII. századi dán építészet főművét, az 
Amalienborg-kastélyt (1749-1760), amely azóta is a dán királyi család rezidenciája. 
A XVIII. század második felére és a  XIX. század elejére a klasszicista építészeti stí-
lus elterjedése jellemző. A múlt század végén a historizmus uralkodott, majd a szá-
zadfordulón a  nemzeti romantika hódított  teret. A historizmus és a romantika végül 
az újklasszicista irányzatban ötvöződött. A 20-as, 30-as években  a polgári kislakó-
ház-építés  lendült fel, majd a funkcionalista építészeti törekvések kaptak teret. Mind-
végig  megmarad az épület és környezete harmóniájára való törekvés. 

A dán szobrászat korai formai elemei a viking korban alakultak ki. A kereszténység 
elterjedése után az egyházi  szobrászat virágzott. Mintegy 1500 homokkő reliefekkel 
díszített román stílusú keresztelő medence maradt fenn. A gótika idején a kő-
szobrászatot faszobrászat váltotta fel. A reformáció elterjedése után a szobrászat  
jóformán csak a síremlékplasztikában jelentkezett. A dán szobrászat máig is leg-
jelentősebb, iskolateremtő mestere, B. Thorvaldsen  (1770-1844) a klasszicizmus  
idején jelentkezett. Életműve legjavát a koppenhágai Thorvaldsen Múzeum őrzi, 
amelyet még a művész életében kezdtek építeni. A XIX. század második felének dán 
szobrászai Párizsban tanultak. A festő J. F. Willumsen  (1863-1958) szobrászatban  is 
a szimbolizmus úttörői közé számít. A jelenlegi dán szobrászat alkotóinak egy részét 
a természeti látvány foglalkoztatja, de megtalálhatók az absztrakt művészet hívei is. 

A XVI. századig csak a középkori templomok freskóképei képviselik Dánia festé-
szetét. A reneszánsz és barokk jelentős alkotásai főként külföldi (németalföldi) 
mesterektől származnak. A dán festészet fellendülése a  XVIII. század közepére tehe-
tő, amikor a Művészeti Akadémiát megalapították. A múlt század harmincas éveiben 
a naturalista ábrázolásmóddal szemben romantikus áramlat bontakozott ki. A XIX. 
század második felében a francia festészet, különösen az impresszionizmus és 



Gauguin hatása jelentkezett Dániában. Ugyanakkor a Dánia északi részén működő  
ún. Skagen iskola festőinek működésével a dán nemzeti festészet kialakulása is meg-
kezdődött. A századforduló körül a dán szimbolizmus kiemelkedő mestere, a már 
szobrászként is említett, J. F. Willumsen. Ugyancsak ez idő körül fejlesztette tovább 
egy Fyn-szigeten dolgozó  festőcsoport az impresszionizmus eredményeit. 1915-ben 
megalakul az ún. Grønningen festőcsoport, akik  ugyancsak szorosan kapcsolódnak 
az impresszionizmushoz. A kubizmus és konstruktivizmus rövid ideig hatott 
Dániában. Napjainkban hagyomány és modern irányzatok sokfélesége egyszerre 
jellemző a dán festészetre. 

Svédország területe  már a bronzkorban a sziklarajz-művészet egyik legjelentősebb 
központja. A keresztény művészet legkorábbi alkotásai fatemplomok, amelyek a XI. 
század végéről maradtak fenn (Gotland, Lund). Ma is ép állapotban lévő fatemplom 
csak a XIII. századból ismeretes (hedaredi kápolna). A korai kereszténység vallási 
központja Sigtuna volt, ahol három nagyméretű templom romjai (Per, Olav és Lars) 
maradtak fenn. Ezekhez hasonló stílusjegyek maradtak fenn az ó-uppsalai korai ka-
tedrálison is, amely az előbbiekhez hasonlóan ugyancsak a román építészet jegyeit 
viselte. Nyugat-Svédország építészete ugyanakkor inkább angol-normann, majd ké-
sőbb német mintákat követett. A XII, században a lundi katedrális építőműhelye lett 
az ország művészeti központja. A XII-XIII. század élénk templomépítészeti tevé-
kenységéből kimagaslik a gazdag Gotland-sziget építészete (Visby-i dóm). A svéd 
gótika kezdeteit a cisztercita rend burgund stílusban emelt templomai határozták meg 
(Közép-Svédország). A XIV. század végétől az 1600-as évek elejéig a német építé-
szet hatott legerősebben Svédországban. A késő gótika szép csarnoktemplomai - 
Örebro, Strängnäs, Westerås, Säderköping  - találhatók meg. A XIV. századvégi svéd 
egyházi építészet monumentális alkotása a vadstenai Szt. Brigitta-rend kolostora. A 
világi építészet korai példája, a ma is álló Visby-i városfal. Az erődítmények egyik 
típusa a kerek vagy négyszögletes hadicélokat szolgáló kőtorony (Kalmar, Borgholm, 
Helsingborg). Ezt olykor várárokkal is megerősítik (stockholmi torony). A másik ős-
típus a késő középkori vár őse, az  esetenként védőművekkel megerősített kő vagy fa 
lakótorony. I. (Vasa) Gusztáv és a reformáció idején, az egyházi birtokok elkobzása 
után a király lesz a legfőbb mecénás. A század közepe felé terjedni kezd a reneszánsz 
stílus. Az első jelentős alkotás Gusztáv négy-saroktornyos, megerősített gripshomi 
kastélya. A XVII. század során, Svédország hatalmának növekedésével együtt az épí-
tészeti tevékenység is megélénkül. A főúri építkezések  legkeresettebb tervezője J. de  
La Vallée (1620-1696). Közéleti teendői miatt művei jelentős részét id. N. Tessin  
(1615-1681) fejezi be, akinek fő művei a drottningholmi kastély és a stockholmi álla-
mi bank (1676). A XVIII. század legjelentősebb építészei C. Hårlemann és K. 
Adelkrantz  voltak. A XIX. században  Stockholm nagyszámú új építészeti alkotással 
gyarapodott. Divatos történelmi stílusokban építkeztek. Az ezt felváltó sajátos svéd 
nemzeti stílusirányzat legfontosabb képviselői I. G. Clason, C. Westman, és R. 
Oestberg. Utóbbi dekoratív tervező munkássága Stockholm egész városképére rá-
nyomja bélyegét (a Mälar-tó partján fekvő városháza). Ezt követően a klasszicizmus 
(stockholmi Zenepalota, 1923-1926) majd a funkcionalizmus alkotásai jelentősek. 

A svéd szobrászatban a  nyugatabbra fekvő skandináv országoknál tovább maradtak 
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Öt éven keresztül a Kirkens Nødhjelp segélyszervezet titkára, tíz évig a Norvég 
Evangélikus Missziói Tanács elnöke, négy évig pedig a Norvég Egyházi Tanulmá-
nyi Tanács vezetője volt.  

1957-től, azaz kezdettől fogva részt vett a Külföldön Élő Magyar Evangélikus 
Lelkigondozók Munkaközösségének (KÉMELM) munkájában, évekig, mint ügy-
vezető elnök, ill. mint az Útitárs és a Koinónia című folyóirat szerkesztője. Lelké-
szi szolgálatot végzett a nyugat-norvégiai Smöla szigetén, ahol 1963-ban rádióstú-
diót rendezett be a parókián, és elindította a Norea Radio magyar nyelvű adásait. 
A hetente kétszer 15 percben Monte Carlóból rövidhullámon sugárzott, s így a 
kommunista Magyarországon fogható műsort még ma is sokan emlegetik hálás 
szívvel.  

1967-81 között a Norvég Egyházi Misszió (Den Norske Israelsmisjon) főtitkára-
ként tevékenykedett. Számtalanszor járt Izraelben és Erdélyben, s útjait felhasznál-
ta arra, hogy segítse a magyar evangélikus gyülekezeteket.  

1981-tól 1991-ben történt nyugdíjba vonulásáig az Osló közelében lévő Råde 
lelkésze volt. 1983-ban megalapította a – húsz éven keresztül működött – Nemzet-
közi Ordass Alapítványt, hogy ápolja Ordass Lajos magyar evangélikus püspök 
szellemi örökségét, és Magyarországon kívül biztonságos helyen őrizzen meg fon-
tos egyháztörténeti dokumentumokat. Az alapítvány 72 doboznyi levéltári anyagát 
a Magyar Országos Levéltárba szállította. 

Széleskörű tudományos munkásságot folytatott, több nemzetközi konferenciát 
szervezett. Cikkei magyar, norvég, angol, német, izlandi és finn nyelven olvasha-
tók. Munkatársa volt több nemzetközi teológiai lexikonnak és folyóiratnak. Megír-
ta Ordass püspök hiteles életrajzát, ami először norvégül jelent meg 1983-ban, 
majd magyar (Nem tehetett mást), német és angol fordításban is. Legjelentősebb-
nek tartott missziós tárgyú munkái a Küldetésben, az Izrael és az evangélium, va-
lamint a közelmúltban kiadott – a két világháború között Budapesten szolgált – 
Gisle Johnsson norvég missziói lelkész életéről szóló könyv (Et liv i Grenseland).  

1992-ben a kolozsvári Protestáns Teológiai Fakultás díszdoktorává avatta. 
Széles körű egyháztörténeti, egyházismeretei és missziótudományi munkásságá-

nak elismeréseként 2001-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 
Károli Gáspár-díjat kapott. 

2005-ben a norvég király a királyi érdemérem arany fokozatával tüntette ki. 
  
A magyarországi Evangélikus Élet c. hetilap Terray László életét és munkásságát méltató cikkei, a 

Misszió evangélikus magazinban és a Dunántúli harangszóban megjelent interjúk, a Koinónia (A Kül-
földön Élő Magyar Evangélikus Lelki gondozók Munkaközösségének teológiai folyóirata) a 80 éves 
Terray László köszöntésére kiadott 61. számának felhasználásával, valamint a személyes egyeztetés 
alapján összeállította:                                                                                                     

Hulej Enikő 
 
Fotó: balról: Krausz György nagykövet, Terray László kitüntetett, fia Karl Martin, unokája  Maria 

Terray Brantenberg. készítette Irén Terray 



1956-os emlékérem Terray Lászlónak 
 
2006. október 23-án az oslói Magyar Nagykövetségen Krausz György nagykövet 

három norvég kitüntetettnek – köztük D. Terray László norvégiai magyar evangéli-
kus lelkésznek – 1956-os emlékérmet adott át. Az érem tulajdonosa „1956 októbe-
rében, majd a megtorlás sötét korszakában a szabadság, az emberi méltóság és a 
nemzeti összefogás mellett kiállásával példát adott hazaszeretetből” – áll az emlék-
lapon. 

TERRAY LÁSZLÓ 1924. január 22-én született Miskolcon. Teológiai tanulmá-
nyait Sopronban végezte, 1946-ban Ordass Lajos püspök avatta lelkésszé. 1948-tól 
az Egyházak Világtanácsa és a Lutheránus Világszövetség ösztöndíjasaként Svájc-
ban, majd Norvégiában tanult. Súlyos betegsége után leromlott egészségével koc-
kázatos lett volna a hazatérés, ezért Norvégiában telepedett le. Teológiai stúdiumo-
kat folytatott az oslói Det teologiske Menighetsfakulteten, vizsgázott lapp nyelvből, 
s 1953-tól szolgálatot vállalt a lapp misszióban.  

1956-ban norvég állami felkérésre ausztriai és jugoszláviai menekülttáborokban 
tartózkodó magyarok között végzett szolgálatot. A Norvégiába kivándorolni szán-
dékozók segítésére létrehozott Áttelepítő Bizottság tagjaként, majd elnökeként kö-
zel ezerötszáz honfitársunk letelepedését segítette. 
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mesterek körében jelentek meg az első keresztény-román kori motívumok. A gótika 
kőszobrászatára francia és német, a faszobrászatra a kora gótikától kezdve német 
mesterek hatottak. A késő gótika szobrászatán Párizs és Reims közvetlen hatása érez-
hető. A XV. század  minden jelentős szobrászati műve, elsősorban a szárnyas oltárok, 
lübecki mesterek művei. A korszak legjelentősebb alkotása, a lübecki  B. Notke nevé-
hez fűződő stockholmi Szt. György-szobor. A síremlék-készítés központja, a XVI. 
század folyamán, a vadstenai kolostor műhelye lett. A kor legjelentősebb építész-
szobrásza, a  flamand W. Boy (1520-1592)  dolgozott itt. Legfontosabb műve Vasa 
Gusztáv vörösmárványból és alabástromból faragott pompás síremléke, az uppsalai 
katedrálisban. A XVII-XVIII. század folyamán is külföldről jött művészek dominál-
nak a svéd szobrászatban. A hosszú itáliai és párizsi tartózkodás után hazatért J. T. 
Sergel  (1740-1814) a klasszicizmus témáit dolgozza fel, de rendkívüli invenciókkal. 
A XIX. század nem hozott rendkívüli tehetséget a svéd szobrászatban. A század má-
sodik  felének kitűnő naturalista zsáner- és portrészobrásza P. Hasselberg (1850-
1894) neve azonban mindenképpen említést érdemel. A XX.  század elejének C. 
Milles  (1875-1955) és C. J. Eldh  (1873-1954) voltak a legjelentősebb szobrászegyé-
niségei, akik az egész svéd szobrászatra hatást gyakoroltak. Jelenleg megtalálható a 
svéd szobrászatban a modernizmus minden árnyalata. 

Csak a XV. századtól, a falfestészetben beszélhetünk sajátos svéd karakterről. E 
vidám dekorációs törekvés  központja a század végén Uppland, és legjelentősebb 
mestere a valószínűleg német származású Albertus festő (1473-1509). Elsősorban 
Biblia Pauperumot ábrázoló falfestményeket alkotott. A reneszánsz behatolásával az 
udvar vált az első számú megrendelővé. A későbbiekben kevés hazai tehetség 
jelentkezett a svéd  festészetben. A legjelentősebb alkotók (németalföldiek, németek, 
franciák) külföldről jönnek. A XIX. század végén bukkan fel néhány eredeti tehetség. 
Közülük A. Zorn (1860-1920) emelkedik ki, az intenzív lokálszínek realista mestere. 
A. Strindberg, a svéd modern irodalom legnagyobb egyénisége is felhívta magára a 
figyelmet, dilettáns, de erőteljes hatású expresszionista műveivel. Az avantgardista 
törekvések közül főként Fauves és Matisse művészete hatott a hazai modern irány-
zatokra. A 20-as, 30-as évek termékeny expresszionizmusa erőteljes német hatásokat 
mutat. Napjaink festészetében, amely a konkretizmus jegyében alakul, a legtisztább 
kifejezési formát 0. Baertling hozza. 

A legkorábbi időkből megmaradt finn templomok a  XIII. századból származnak. A 
finn kőtemplomok egyszerű épületek, általában hatalmas gránittömbökből épülnek, 
magas, meredek tetejük  is fokozza monumentalitásukat. Téglatemplom már a XIV. 
század végén is épült (Pernaja temploma, kb.  1390). A világi építészet első emlékei 
várak (Turku, Hämeenlinna, Olavinlinna). A reformáció tanainak terjedése visszave-
tette a művészeteket, a népművészet jut erősen érvényre. A XVII-XVIII.  században 
fatemplomokat  építettek. Finnországban  nagyszabású építőtevékenység csak a Svéd-
országtól való elszakadás után indult. E kor vezető építésze C. L. Engel (1778-1840) 
volt. Helsinki városképén erőteljes nyoma mutatkozik Engel munkásságának pl. az 
Egyetem épülete, (1818-1832). A  múlt század első felének  klasszicizmusa után a 
század második felére az eklekticizmus válik uralkodóvá. Különféle, külföldről át-



vett, hivalkodó stílusirányzatok határozták meg Helsinki belvárosának képét. A hu-
szadik század elején a nemzeti romantika terjedt el. E stílusirányzat legfőbb ideológu-
sa A. Gallen-Kallela festőművész volt. Katedrális (Tampere), bankház, a Hitelszövet-
kezet székháza (Helsinki) épült ebben a stílusban. A XX. század első évtizedében 
megjelenik a funkcionalizmus irányzata is. Az új építőanyagok (beton, vas, üveg) 
jobban  megfelelnek a modern építészet követelményeinek. Az  akadémikus klasszi-
cizmus csúcspontja és utolsó akkordja a helsinki Parlament épülete (J. S. Sirén, 
1931). A  húszas évek kísérletezői között megemlítendő E. Bryggman neve, és erre az 
időre esik Alvar Aalto fellépése is.  Az általa teremtett új irányzat első jelentős alkotá-
sa Paimio Tbc-szanatóriuma (1933). Aalto és követői és velük a finn építészet világ-
szerte elismerést váltottak ki. A finn szobrászat önálló  fejlődése, festészethez ha-
sonlóan, csak a XIX. században indult meg. Az első nemzetközileg is elismert finn 
szobrász W. Aaltonen XX. századunk tízes éveiben kezdett el alkotni. Gránitszobrai-
val sajátos, a szép mozgást jól kifejező technikát alakított ki. A festészetben a közép-
kori mesterek csak helyi jelentőségre tettek szert. A XIX. században a Finn Művésze-
ti Egyesület majd a Finnországi Művésztársulat megalakulásával, az Ateneum ki-
állítások céljára való megnyitásával a portré- és a holland és itáliai mesterek ihlette 
zsánerfestészet indult fejlődésnek. A század közepe felé a tájképfestészet indul fejlő-
désnek (W. Holmberg és a köré csoportosult, Düsseldorfban tanult festők). 

A finn festészetnek A.Edefelt (1854-1905) szerzett  nemzetközi hírnevet, aki tör-
téneti festményein Finnország történelmének nagy  eseményeit ábrázolta. Ő közvetíti 
Finnországba a francia modern festészet eredményeit is. E. Järnefelt (1863-1937) ki-
váló portréiról és népi életképeiről híres. A finn festészet legkiemelkedőbb alakja A. 
Gallen-Kallela  (1865-1931). A francia modern stílusirányzatokon nevelkedik. Szá-
mos kompozíciójának a Kalevala az ihletője - és ehhez alakította ki szimbolikus stílu-
sát. A múlt század hetvenes éveitől a  finn iparművészet is fejlődésnek indul. 1875-
ben megalakul a Finn Iparművészeti Szövetség. A századforduló  iparművészetére 
legjobban  az angol szecesszió (J. Ruskin, W. Morris) hat. A finn művészet egyes 
nagy mesterei az iparművészet területén is nagyot alkottak: A. Gallen-Kallela 
(faliszőnyeg), Finch (művészi kerámia), A.  Aalto (modern bútortervek). 
 

  

Emlékünnepség az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadság-
harc 50. évfordulója alkalmából 

 
2006. október 23-án, az Oslói Egyetem Jogi karának aulájában közel félezer ün-
neplő gyűlt össze, hogy megemlékezzen a magyar nemzet kiemelkedő történelmi 
eseményének ötvenedik évfordulójáról. Az emlékünnepség a legjelentősebb oslói 
magyar-vonatkozású szervezetek (Norvég-Magyar Egyesület, Norvégiai Magya-
rok Baráti Köre, Magyar Nagykövetség) támogatásával került megrendezésre, a 
Norvég Királyság pedig, mind Magyarországon, mind Oslóban kiemelkedő figye-
lemmel kísérte az évfordulót. Így V. Harald király Magyarországon képviselte a 
Norvég Királyságot, az oslói emlékünnepségeken Őfelsége, Sonja királyné tisztel-
te meg jelenlétével az emlékünnepséget.  
Norvégia közel 1500 magyart fogadott be az 1956-os forradalom leverését követő-
en, azóta csaknem 3000 magyar származású él Norvégiában. Az évforduló alkal-
mából, a Stortinget részéről beszédet mondó Thorbjørn Jagland házelnök az öt-
ven évvel ezelőtti eseményekről és áldozatokról szólt. Az 56-os emigráció nevé-
ben Nagy Mária Lucia, a Norvég – Magyar Egyesület elnöke mondott köszöne-
tet, azon  segítőkészségért, melynek során az emigráció új hazára lelhetett Norvé-
giában. Krausz György, a Magyar Köztársaság Nagykövete méltatta Norvégia 
szerepét a magyar emigráció befogadásában nyújtott szerepvállalásért.  
A hivatalos beszédek után neves magyar és norvég művészek fellépésével kulturá-
lis műsor következett. A Debrecenből érkezett 16 tagú Canto Armonico énekkar 
előadásában Horváth-Bárdos, Bartók zeneműveket hallhattunk (Drøm i det Fjerne, 
Brev Hjem). Előadásuk szívbemarkoló pillanata volt a Gloria Victis című zene-
szám előadása, Berczelly Montág Mária, az Oslói Operaház nyugdíjas szólóhár-
fása kíséretében. A zeneművet Claes Gill drámai hangvételű verse ihlette, zenéjét 
W. Plagge szerezte amely sajátos visszhangja az 56-os magyar szabadságharcnak. 
A forradalomról 1956-ban New Yorkban, Márai Sándor Mennyből az angyal című 
verse csillogó gyémántként hangzott Morten Røhrt prózai előadásában az oslói 
emlékünnepségen. A Canto Armonico énekegyüttes mellett, a norvég zeneélet há-
rom neves művésze is ragyogó teljesítményt nyújtott az emlékünnepségen: 
Morten Carlsen (mélyhegedű) és Annar Follesø (hegedű) Wolfgang Plagge 
zongorakíséretében léptek a színpadra. A Canto Armonico mellett, az emlékün-
nepség legerőteljesebb előadását Trond Halstein Moe nyújtotta (a Norvég Opera-
ház szólistája). Bár Erkel Hazám, hazám áriája, talán Simándy József előadásában 
a legemlékezetesebb a magyar zenerajongók számára, Moe előadása mégis olyan 
lenyűgözően karakteres és fergeteges interpretációban hangzott fel, amely pozitív 
értelemben felkavaró hatást kelthetett a nemzetközi közönségben. Az emlékün-
nepség bájos pillanatát a Pintyi család táncelőadása és Sonja királyné számára 
átnyújtott magyar „hálakosár” átadása jelentette.  

József Anita 
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