
jó tanácsot is kaptam. Mit hagyjak ki, mit magyarázzak meg bővebben, stb. Igye-
keztem, ahogy csak tőlem tellett, annál is inkább mert szerettem volna, hogy egy-
szerű és olvasmányos legyek. De hiába, elsodortak az események, amelyek azon a 
réges-régi 1943-1957 közötti Magyarországon történtek velem, másokkal, az or-
szággal. Igyekeztem semmit sem szépíteni vagy éppen rontani amikor a nagyon 
bátor és nagyon jó vagy a nagyon rossz és nagyon gyávákról írok. 
Így hát csupán azt a tanácsot adhatom a mindenre elszánt olvasónak: ugorjon át 
néhány oldalt vagy éppen fejezetet, ha halmozódni kezdenek az ismeretlen nehe-
zen kiejthető nevek, szaporodni az érthetetlennek látszó, szétágazó események, az 
esztelen, kockázatos kezdeményezések és vállalkozások....  
HA meg kedvük és idejük engedi írjanak és kérdezzenek meg, hogy ki volt ez 
vagy az? Mi volt ekkor és akkor ezekben az években és mi lett belőlük? Szívesen 
állok rendelkezésükre. Mindazonáltal, szíves engedelmükkel, ajánlanám e sorokat 
azok emlékének, - élőknek, halottaknak egyaránt - , akik a sötét korszakokban 
meg-megpróbálkoztak - akárcsak Mátyás király hajdúja, amikor beledugta ujját a 
király szekeréből kiesett kerékszeg helyébe, hogy a szekér fel ne boruljon. Aztán 
ha felborult a szekér, odafutottak nekivetették a vállukat a sárba fordult szekérnek 
miközben sárossá váltak maguk is, akárcsak azok akik a történet kezdetén jók és 
bátrak voltak, majd az évek során rosszakká és gyávákká váltak, hogy újabb évek 
elmúltával újra és újra megkíséreljék a lehetetlent.... 
De ez már egy másik könyvhöz tartozik 1957-79-ről, amely még áttekinthetetle-
nebb lesz, ígérem... 
 

LIBIK GYÖRGY 
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Koppenhága művészei 
 

Sokak számára a legnagyobb meglepetést Koppenhágában a mintaszerűen 
berendezett, gazdag múzeumok, s a dán festők, szobrászok  remekei jelentik. 
Mert amennyire köztudott Dániáról, hogy építészete az évszázadok során igen 
magas színvonalú volt - s ma is az -, annyira kevéssé ismertek a képzőművészet 
dán mesterei. Aki Koppenhágába utazik, nemcsak IV. Keresztély vagy V. Fri-
gyes idején  épült palotákban gyönyörködhet, hanem gazdag gyűjteményeket tar-
talmazó múzeumokat is talál. 

Ennek az a magyarázata, hogy a dán királyok és a gazdag családok nagy 
műpártolók voltak, akik a saját művészeik remekeit megvásárolták, s ezek közül 
viszonylag kevés került külföldi képtárakba. Éppen ezért a festészet, a szobrászat 
iránt érdeklődők sok újat találnak Koppenhága múzeumaiban. 

 
Festészet 
 
Bár a külföldi - francia, olasz, holland - irányzatok hatással voltak a dán fes-

tészetre is, annak mindig megvolt a maga egyéni jellege. A dán családi élet inti-
mitása, akár a városban, akár vidéken, az északi természeti sajátosságok - a külö-
nös fény, a hideg éghajlat - csakúgy,  mint például az egyszerűség, az idegenke-
dés a pátosztól, hősiességtől rányomta bélyegét a festészetre. Talán kissé  

„irodalmias” jellemvonása van, amelyben az érzelmi, néha szentimentális tarta-
lomhoz az  esztétikai érték mellett formai biztonság párosul. A portréfestészet  - 
tekintettel a „mecénások” fontos szerepére a művészet fejlődésében - nagyrészt 
arisztokratikus jellegű volt, gondoljunk csak a királyok és családtagjaik számtalan 
ábrázolásira. Ugyanakkor a politikai tárgyú vagy éppenséggel propagandisztikus 
jellegű festészet idegen maradt Dániában. 

Világhírnévre a dán festők nem tettek szert, a festészettörténeti  munkákban 
keveset olvashatunk róluk, bár sikerrel szerepeltek sok külföldi kiállításon és szá-
mos világhírű - főként impresszionista - művész, mint Gauguin, Renoir és mások 
tartotta igen sokra a dán festészetet. Századunkban pedig a modernek nem egy 
európai iskola tevékenységében játszottak jelentős szerepet. 

A középkori dán festőművészet legjelentősebb fejezete a templomi falfesté-
szet, amely európai - elsősorban olasz reneszánsz - hagyományokon nyugszik. Az 
ország mintegy 2000 középkori temploma közül sokat borítanak művészi fres-
kók; alkotóik nevét azonban nem ismerjük. A XVII. század kiemelkedő művészei 

Észak hírnökei                                              2275 



a holland származású ifj. Karel van Mander (1609-1670) és Abraham Wuchters 
(1613 körül - 1682). 

A XVIII. századi rokokó festészet Legkiválóbb képviselője a Svédországból 
származó Carl Gustaf Pilo (1711-1793). 

1754-ben alakult meg a koppenhágai Művészeti Akadémia. Ezt az esztendőt 
sokan a dán képzőművészetek kezdetének tekintik. A Királyi Szépművészeti 
Akadémiában - ahogyan 1814-ig nevezték „nagy” iskolát teremtettek meg, 
amelynek kiemelkedő képviselői Jens Juel (1745-1802) és Nikolai Ahraham 
Abildgård (1743-1809). Juel igen jelentős portréfestő volt. Míg az ö művészeté-
ben a rokokó tradíciók élnek, Abildgård klasszicista eszméket valósított meg. 
Művei  közül soknak témáját a klasszikus irodalomból merítette. 

A következő generációk úttörő festője. Christoffer Wilhelm Eckersberg 
(1783-1853) volt, akit sokan a dán festészet atyjának neveznek. Útja a klassziciz-
mustól a naturalizmusig vezetett, amelynek előfutára volt. Két évig tanult Párizs-
ban J. L. Davidnál, s az ő alapelveire támaszkodott, életképeinek témáját azonban 
inkább a szegényebb néprétegek életéből merítette, és ezzel a dán nemzeti festé-
szet elindítója lett. Portrékat, tájképeket is festett. 1818-tól tanított a Művészeti 
Akadémián. Műveinek kidolgozását a technikai perfekció, a rendkívüli rajzkész-
ség jellemzi. Színei - főként Abildgårdboz és kortársaihoz hasonlítva - élénkek, 
de hidegek, mintha zománccal festett volna vászonra. Legjelentősebb tanítványai 
Christen Kobke (I810-1848), Jørgen Roed (I808-1888), Constantin Hansen 
(1804-1880) és Wilhelm Marstrand (1810-1873) voltak. Művészetük gyökere-
ami érzelemvilágukat illeti - az Eckersberg-féle naturalizmus, de már  távol van-
nak e stílus pedantériájától. Kétségkívül Kobke a legnagyobb tehetség közülük, 
költői kifejezésmódjával, finomságával. Kisméretű képeiben a dán festészet talán 
legkiválóbb koloristájának bizonyul. Hansen szárazabb és akadémikusabb nála, 
ugyanakkor monumentálisat is alkot, például klasszikus témájú freskókat. Mar-
strand kitűnő jellemábrázolásról és dús fantáziáról tanúskodik képein, amint azt 
szellemes grafikái is mutatják. 

E kor egyetlen kiemelkedő dán művésze, akinek képei nem mutatják 
Eckersberg közvetlen hatását, C. A. Jensen (1792-1870), aki főképpen portrékat 
festett, virtuóz technikával. Eszményképe Frans Hals volt. 

Az 1835-ös évek táján Eckersberg és iskolája naturalizmusának reakciója-
ként fejlődött ki a romantikus irányzat, amelynek fő képviselői Jorgen Sonne 
(1801-1890), John Thomas Lundbye (1818-1848), Dankvart Dreyer (1816-1852) 
és P. C. Skovgård (1817-1875) voltak. Új festészeti kifejezésmódot kerestek nagy 
hatások elérésére-például történelmi jelenetekben -, a színezés egyszerűbb eszkö-
zeivel. Sonne főműve hatalmas freskója, amely Thorvaldsen visszatérését ábrá-
zolja  Koppenhágába 1838-ban. Festett jeleneteket a Schleswig-Holsteinért vívott 
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1956 Októberéig Magyaror-
szágon. 
Megrázó leírását kapjuk a 
magyarok problémáinak és 
csalódásának a szovjet segít-
séggel hatalomra jutott kom-
munisták kormányalakítása 
után. 
Ellenállásból eredő kapcsola-
tai segítségével, mint főmér-
nök a Közlekedési Miniszté-
riumban a háború után lehe-
tősége volt a kulisszák mö-
gött is követni az eseménye-
ket. Leírja találkozásait Gerő 
közlekedési miniszterrel, Rá-
kosival, valamint  titkos 
rendőrség akkori mindenható 
főnökével Péter Gáborral, és 
másokkal. Olvashatunk az 
elbocsátásokról, kizárásokról, 
kitelepítésekről, amelyek ba-
rátait, ismerőseit érik. Ő ma-
ga megmenekül ettől a sors-
tól. Talán azért, mert műsza-
ki szakemberként és kiemel-
kedő  sportemberként kevés-
bé volt  lekeveredve a pozí-
cióharcokba. 1956 októbere 

Nagy Imre és barátai  körében találja, ahol aktívan dolgozik a Forradalom sikeré-
ért. 1956 november 4-én a szovjet beavatkozás véget vetett a szabad Magyaror-
szágról szőtt álmainak. A szerzőnek végül drámai körülmények között sikerült 
Lengyelországon át családjával együtt Svédországba menekülnie. 
 

PER ANGER 
 
BEVEZETES 
 
Elnézését kell kérjem az olvasónak, mert nem lesz valami könnyű dolga e könyv-
vel, amelynek tréfás munkacíme a Dicsekvő és Rendezetlen Adathalmaz volt. 
Mint ebből is kiderül, ráfért volna egy kis átszerkesztés és erre vonatkozóan sok 
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Libik György 
 
Negyedévszázaddal ezelőtt még a boråsi Bevándorlók Intézetének keretében mű-
ködő Bevándorlók Kiadó kétnyelvű könyveket is megjelentetett. Ezek között ta-
láljuk Georg Libik (Libik György) Üzenet a lesiklásról – besked från störloppet 
című magyar és svéd nyelvű naplóját, amelyben életéről ír olvasmányosan, egé-
szen 1957-ig, Svédországba érkezéséig. 
Libik György 1919 október 18-án született Budapesten, ahol műszaki tanulmá-
nyait végezve mérnöki oklevelet szerzett. Diákként megismerkedett és 1944-
1945-ben kapcsolatba került Raoul Wallenberggel. 1951-1952-ben a Tájékoztatási 
Minisztériumban dolgozott. 
Svédországban, a Királyi Műszaki Főiskola kutatójaként számos dolgozatot kö-
zölt különféle műszaki témában, 1970-től  tíz éven át a  stockholmi Karolinska 
Intézet munkatársa volt. 1991-ben visszatért Budapestre, ahol 1995-ben elhunyt. 
Könyvének előszavában emlékiratainak folytatását ígérte.  
Kéziratának felkutatása az Ághegy munkatársaira maradt.  
Meggyőződésünk, hogy az 1957 utáni Svédországban eltöltött éveiről is, az első 
könyvéhez hasonlóan élvezetes, a svéd-magyarok életének szemléletes leírásával 
gazdagította volna olvasóit.   
 
Az alábbiakban Libik György könyvének Per Anger által írott előszavát és a szer-
ző bevezetőjét közöljük. 
 
 
ELŐSZÓ 
 
1942-45 között a Budapesti Svéd Követségen - szolgálati helyemen - ismerked-
tem meg Libik Györggyel. Közös munkánk Szent-Györgyi Albert Nobel díjas 
magyar professzor megmentése a náci megszállás előtt hozott minket össze. 
Libik, az idő tájt műegyetemi hallgatóként tevékeny volt a nácik ellen és többször 
tevékenyen segítségére volt Követségünknek Raoul Wallenberg munkájával kap-
csolatban is az üldözöttek megmentésében. Különösen Budapest ostroma alatt 
1944-45 idején fejlődött ki intim együttműködésünk. Ez idő tájt gyakran  
„követségi sofőrként” álcázva nyilvánvaló  életveszélyt vállalva volt úgy Raoul 
Wallenbergnek mint nekem segítségére amikor Követségünk svéd védlevéllel el-
látott  üldözötteket mentett meg a deportálásból. Azoknak a svédeknek is segítsé-
gére volt aki az ostrom alatt Budapesten maradtak. Mindezekért a tevékenysége-
kért svéd részről rendkívüli köszönettel tartoznak. 
Libik könyve izgalmas leírása ezeknek az eseményeknek és  egyúttal szakszerű és 
történet hű leírása annak, hogy mi történt az orosz hatalomátvétel után egészen 
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háborúból és falusi életképeket is. Lundbye és Dreyer a vidéki  élet festői. 
Skovgård is elsősorban természeti képeivel tűnik ki. A mindennapi élet romanti-
kus színekben történő ecsetelése ugyancsak kedvelt téma az 1850 körüli években. 
Christen Dalsgård (1824-1907) műveiből - akár a polgári, akár a paraszti életből 
meríti témáit mély emberséget érezni. 

A 19. század 60-as éveiben a dán festészetben némi visszaesés következett 
be. A romantika lassan a háttérbe szorult, szinte iskolás formát öltött. 

A fiatalabb művészgenerációból megemlítjük Hans Smidt (1839-1917) ne-
vét, aki távol tartotta magát a koppenhágai művésztársaságoktól, s a vidéki élet-
ből merítette témáit. Carl Bloch (1834-1890) történeti tablóival tűnt ki. Kristian 
Zahrtmann (1843-1917) szintén  történelmi témákat festett. Fantáziáját megra-
gadta például IV. Keresztély szerencsétlen sorsú leányának, Leonóra Krisztiná-
nak sorsa. Színei néha a Kelet bujaságát idézik. Zahrtmann jelentős oktatói mun-
kásságot is kifejtett az akadémián. 

A dániai impresszionizmus első kimagasló képviselője Theodor Philipsen 
(1840-1920). 1874-ben, Párizsban ismerkedett meg ezzel a stílusirányzattal. Meg-
barátkozott Gauguinnel, aki - dán feleségével - a 80-as években Koppenhágában 
élt. 

Dániában azonban az impresszionizmus - a franciákkal szemben eleinte fő-
ként vidéki művészcsoportokban hódított, mint például az ún. „Skagen iskolá-
ban”, az ország legészakibb részében. Közülük való P. S. Krøyer (1851-1909), 
Michael Ancher (1849-1927) és felesége, Anna Ancher (1359-1935). A történel-
mi hagyományokat ápoló, koppenhágai impresszionisták jelentős képviselője 
Lauritz Tuxen (1835-1927), aki - egyebek között - Viktória királynő udvarát jele-
nítette meg több művében. 

A század végén az impresszionisták természetábrázolásának reakciójaként 
ismét előtérbe kerülnek a mindennapi élet témái, befelé forduló, szimbolikus lá-
tásmóddal. Ennek az iskolának vezéregyénisége Vilhelm Hammershei (1864-
1916), aki az ország határain túl is elsősorban Angliában - nagy megbecsülésnek 
örvend. Az impresszionisták színgazdagságát monumentális, stilizált formákon 
juttatta érvényre; a materiális elemek nála mintha elvontabb, magasabb szférák-
ban oldódnának fel. Enteriőrjei a koppenhágai polgári otthonok kulturált légkörét 
is kifejezésre juttatják. Ejnar Nielsennek (1872-1956) témavilága elvontabb, az 
élet és halál problémái foglalkoztatják. A dán szimbolisták legdinamikusabb 
egyénisége J. F. Willumsen (1863-1958), a dán művészet egyik legtöbbet vita-
tott - magasztalt és bírált -alakja. Művészetének alapja a naturalizmus, de naturá-
lis benyomásait átformálja, dramatizálja; sokszor szenvedélyes vízióként  hatnak. 
A természet erejét s - vele szemben - az ember gyengeségét igyekszik kifejezésre 
juttatni. Willumsen mintegy három évtizeden át  központi figurája volt a dán mű-
vészeti életnek, de követői - talán némileg extravagáns egyénisége miatt - alig 
akadtak; a realistáktól elszakadó szimbolizmus idegen a dán gondolkodástól. 
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Willumsen műveinek jelentős része Frederikssundban létesített emlékmúzeumá-
ban található. 

Joakim Skovgård (1856-1933) műveiben a nagy méretek mellett is az egy-
szerűség és az intenzív kifejezésmód ötvözetét érezzük. N. F. S. Grundtvig püs-
pök hatására korai keresztény és bizánci biblikus témákhoz nyúlt, szinte gyermeki 
látásmóddal. Stílusát Niels Larsen Stevns (1864-1941) fejlesztette tovább, inten-
zív drámaisággal. 

A századforduló táján működött késő impresszionista „Fynboer” festőcso-
port ismét a természet felé fordult. Legjelesebb tagjai: Peter Hansen (1868-1928), 
akinek művei között megtaláljuk a kialakuló  koppenhágai munkáskerületek ábrá-
zolását is; Fritz Syberg (1862-1939); Johannes Larsen (1867-1961) - Dánia egyik 
legkiválóbb grafikusművésze -; valamint Poul S. Christiansen (1855-1933) nagy-
szabású tájfestményeivel. 

Mindezek a művészek különböző módokon, egymással mintegy  párhuzamo-
san fordultak el az 1850-1880 közötti évek akadémikus  hagyományőrzésétől. 
Igyekezetük szervezett művészeti mozgalommá vált, a Den Frie Udstilling 
(Szabad Kiállítás) 1891-ben történt megalakulásával. A kezdeményező Johan 
Rohde (1850-1935) volt, kiállítási épületüket Willumsen tervezte. A mozgalom 
jelentősége megnőtt, amikor 1905-1910 táján kezdtek megszületni a különféle 
modern irányzatok, a francia késő impresszionisták és a fauvisták hatására. A 
festmények díszítőelemei mintegy önállósultak, utat engedve egy absztrakt kifeje-
zésmódnak. 

Az ún. „Grenningen” csoport nagy népszerűségre tett szert, nem utolsósor-
ban azzal, hogy bárkit szabadon felvett tagjai közé. Utána sorra alakultak a 20-as, 
30-as években a Szabad Kiállítás zászlaja alatt a legkülönfélébb, általuk egészen 
újnak, a szerényebbek által kísérletinek mondott stílusirányzatokat követő csopor-
tok („Decembristerne”, „Koloristerne”, „Corner” stb.). Tradicionálissá váltak 
az  őszi kiállítások, amikor mindig valami újjal jelentkeztek. 

A középső generációt képviselő „Grønningen” tagjai főként a tájképfestésze-
tet kultiválták, a fiatalabbak egy része alakokat, életképeket festett, másik része 
nonfiguratív kompozíciókat. Ezek az irányzatok ellentétesnek tűnnek; közös gyö-
kerük, dán sajátosságuk a díszítőelemek hangsúlyozásában, a legkülönfélébb for-
mákban történő megjelenítésükben rejlik. 

A „Gronningen” generáció tagjai közé tartozott Sigurd Swane (1879-1973), 
P. Rostrup Bøyesen (1882-1952), Axel P. Jensen (1885-1972), Kraemer Iversen 
(1886-1955), Kund Agger (1885-1972), Poul  Sørensen (1896-1959) stb.. A kö-
rükhöz tartozó Herald Giersing (7881-1927) és követői, Lauritz Hartz (szül. 
1903-1987) és Erik Hoppe (1897-1968), a „modern koloristák” különleges színér-
zékenységükkel tűntek ki, egyszerű és mégis rendkívül kifejező ecsetkezelésük 
titkait sok fiatal művész behatóan tanulmányozta. Közöttük Edvard Weie (1879-
1943) és a Svédországból 1902-ben Dániába költözött Karl Isakson (1878-1922). 
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múltja, határozott jelleme, kiismerhetetlen és eredeti személyisége. Hirtelen tör-
tént. Amikor már nem tudott másra gondolni, nap-nap után, óráról-órára, sokáig 
együtt élt ezzel a ténnyel, feszülten, gyötrõdve és visszafogottan. Aztán kirobbant 
belõle. Kilépett énjébõl, és P., aki önmaga maradt, amilyen hirtelen besétált az 
életébe, olyan hirtelen el is tûnt. Az ezt követõ hetek során lassan megértette, 
hogy ezúttal nem P. valósként megélt illúziói voltak számára az élet sava-borsa. 
P. maga volt az élet. Eltûnése úgy érte, mint egy hirtelen haláleset. Nem szerepel 
a listán. Nem szerepel azon a listán. Egy másikat kezdett írni. És elhatározta, ki 
fogja húzni az életet, amíg tart. Most már tudta, honnan jön a gondolat. Van mire 
várnia. 
 
 
 

 
Tomán Monika önmagáról: 
 

Budapesten születtem és eltekintve 
három, a Földközi-tengernél töltött 
évtől, huszonöt éven át az otthonom 
volt. Nagyszüleim és szüleim is buda-
pestiek, városszerető, várost járó em-
berek. Úgy érzem, Budapest nagyon 
meghatározta neveltetésemet, tudato-
mat.  

A külkereskedelmi diploma meg-
szerzése után az Oslói Egyetemen vé-
geztem olasz nyelv és irodalom sza-
kot. Fordításelméletre szakosodtam. 

Újabban középiskolai kedvtelésem-
mel, szépirodalmi fordítással próbál-
kozom.  

Klaus Hagerup Markus és Diana cí-
mű ifjúsági regényének fordítása 
2006. decemberében jelent meg Buda-
pesten a Napkút kiadónál.  
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nem a férfi illúziói, a munkája által okozott kielégülésbe vetett hite, a távol-keleti 
gasztronómiába és a posztmodern versek írásába és terjesztésébe terelt rengeteg 
energiája, és a barátai szórakoztatására fordított temérdek ideje? És mi lett volna õ 
R. számára, ha nem a látszólagos lelki nyugalom, a macskatermészete, a szarkasz-
tikus beszédmodor, az új iránti kiváncsiság? 
Miután anya lett, kétszer-háromszor beszélt R-rel telefonon, de többé nem talál-
koztak. Nem tudta, azért történt-e, mert semmi más nem volt többé fontos, csak a 
gyermek, és ezt R-nek félreérthetetlenül tudtára adta. Vagy talán azért, mert illúzi-
ói rövid idõre nyomtalanul elillantak és R. nem ismert rá, nem ismert az illúziók-
tól végletekig letisztult emberre. A listáján szerepel. Éli fiktív életét. 
 
*** 
 
Évekkel késõbb történt, és pontosan hat hónapig tartott. Észre sem vette, amikor 
az illúziók valóságossá váltak. Felkapták, szárnyalt felettük. Csak amikor földet 
ért, eszmélt rá, milyen boldog volt. Ennek az idõszaknak a közepén bukkant fel P. 
is. Természetesen illeszkedett bele az újonnan meglelt földi Paradicsomba. Ha-
sonló humoruk és közeli kultúrájuk kapocsként mûködött. Szokása ellenére nem 
töprengett P. nem mindennapi feltûnésén. Naiv gondtalansággal vette tudomásul 
az utoljára gyerekkorában megtapasztalt dolgot: valaki egyszerûen a barátjának 
fogadja. Frissítõ volt P. szemével látni a megszokott, de mindig is idegenként 
megélt környezetet. P. lelkesedése az új ország iránt eleinte csak mulattatta, mint-
ha gyerekkel lenne dolga. Ám nemsokára megértette, hogy P. látásmódja néhány 
hét után kezdi kiirtani belõle a hosszú évek alatt belégyökeresedett elõítéleteket. 
Hálás volt neki ezért. De fárasztották a P. által javasolt rövid, de gyakori találko-
zások, nehezen zsúfolta be ezeket a munkával, családdal terhes hétköznapokba. 
Sietett, mindent el akart érni; jó volt összefutni P-vel itt-ott munka után, de ott-
hagyni is, továbbindulni a dolga felé. A hétvégéken kifejezetten pihentette P. hiá-
nya, megnyugtatta a családjának nyújtott osztatlan figyelem. P. nem erõltette a 
találkozásokat, elõzékeny és alkalmazkodó volt. De mindig javasolt valami újat és 
õ nem tudta kihagyni. Nem is a javaslat – gyakran unalomig ismert – tárgya von-
zotta, hanem az a mód, ahogy azt P. átélte: ez mindig valami újat, váratlant nyúj-
tott. P. más volt, mint a többiek. Az a vonás a kapcsolatukban, hogy az érzékiség 
benne meg-megnyilvánuló jelei P-t láthatóan szórakoztatták, de hidegen hagyták, 
biztonságot adott és az újdonság varázsával hatott. P. könnyen bánt a szavakkal, 
bármirõl tudott beszélni, mindenrõl tudott valami újat mondani. De a múltjára és 
az érzéseire vonatkozó kérdéseit ellentmondást nem tûrõen elhárította. Enyhe za-
varral észlelte, hogy a P-vel való találkozások életformájává váltak. Sietett hozzá, 
nehezen szakadt el tõle. Néha már nem volt szükség a beszédre, együttlétük oly-
kor percekre meghitt színt vett fel; pillantásokkal válaszoltak egymásnak. Tehetet-
lenül figyelte, ahogy lassan minden másnál jobban foglalkoztatja P. titokzatos 
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Módszerüket „polikrómnak” nevezték, a fauvistákat vallották mintaképüknek. 
Hozzájuk csatlakozott - a többi között Holger J. Jensen (1900-1966] és Povl 
Schrøder (1894-1957). 

Weie és Isakson a kubisták előfutárainak is tekinthetők, erre vallanak struk-
turális jellegű kompozícióik. Dániában ez az irányzat nem hódított nagy teret, de 
hozzájárult a kompozíciók fegyelmezett formáinak betartásához. Ennek tekintet-
bevételével alkotott Olaf Rude (1886-1957), William Scharff (1886-1959) és 
Vilhelm Lundstrem (1893-1950) is. Scharff különösen nagy befolyást gyakorolt a 
fiatalabb  generáció néhány kiemelkedő tagjára. 

Említést érdemel még az autodidakta John Christensen (1896-1940), aki 
Koppenhága egy szegényebb negyedében levű borbélyüzletéből figyelte az utca 
életét és örökítette azt meg. Ugyancsak a koppenhágai mindennapi élet árnyékos 
oldalainak festője Folmer Berndtsen (szül. 1907-1993). Mogens Zieler (szül. 
1905) humoros ábrázolásaival, Hans Scherfig (szül. 1905-1993) a koppenhágai 
botanikus kerti virágok  és növények színeinek, rajzolatainak egyéni illusztrálásá-
val tűnt ki. 

Külön csoportot alkotnak a nonfiguratív, absztrakt képek festői. Vezéralak-
juk Richard Mortensen (szül. 1931), közéjük sorolható többek között Asger Jorn 
(1914-1973), Carl-Henning Pedersen (szül. 1913-1993), Else Afelt (szül. 1910-
1914), Ejler Bille Født (szül. 1910-2004), Agill Jacobsen (szül. 1910-1997), 
Morgens Andersen (szül. 1916-2003). Bár - amint említettük e generáció tevé-
kenysége erősen nemzetközi jellegű, számosan közülük - például mint az 1948-
ban alakult, ismert COBRA művészcsoport aktív tagjai (az egyik alapító Asger 
Jorn volt) - e minőségben is a dán festészet hírnevét öregbítik. 

A fiatal dán festőművészek anyagi lehetőségei a legutóbbi években jelentő-
sen javultak. A századforduló óta legfőbb patrónusuk az új Carlsberg-alapítvány 
volt, de ehhez újabbak csatalakoztak, mindenekelőtt az Állami Művészeti Alap, 
amelynek tevékenységét nagyban  alátámasztja az a széles körű érdeklődés, 
amely Dániában a képzőművészetek iránt napjainkban megnyilvánul. 

 
Szobrászat 
 
A legrégebbi ismert dán szobrokat 10 000 évvel ezelőtt borostyánból  készí-

tették vadászok és halászok, amikor a mai Dánia területe a  szárazföldhöz tarto-
zott. A művészet továbbéléséről számos lelet tanúskodik az ország különböző ré-
szeiből. Az elmúlt évezred első századaiban  mégis nehéz kifejezetten dán szobrá-
szatról beszélni, hiszen a ma is  meglevő akkori alkotások jelentős része biztos, 
hogy nem az országban készült; nagyrészt a vikingek zsákmányolták vagy keres-
kedők  hozták őket. Eredeti dán művészetnek e korból legfeljebb a templomépíté-
szethez kapcsolódó szobrászatot tekinthetjük. 
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Csak 1500 után tudunk önálló dán kő- és fafaragó művészekről; a legelsők 
Claus Berg (kb. 1470-1532) és Has Brüggemann (kb. 1480-1540). Németor-
szágból jött Adam von Düren (7-1532 után); 1487-ből származik a legkorábban 
ismert alkotása, részt vett a koppenhágai kastély szobrainak készítésében. Mar-
tin: Bussert (?-1553)  kőfaragó műhelye II. Keresztély, I. Frigyes és III. 
Keresztély megrendeléseire dolgozott. II. Frigyes alatt - sok külföldi, főként 
német  és németalföldi mester mellett-id. Abel Schrader (?-1602 körül) volt  
kiemelkedő dán fafaragó művész. IV. Keresztély korának kastélyépítészetében 
már több hazai mester működött közre, mint Lorenz (1585-1639) és Hans 
Steenwinckel (1587-1619), az ifj. Abel Schrøder (1601 körül-1676); a királyt 
római császárként ábrázoló szobor a vallon Francois Dieussart alkotása, s az 
első lovas szobor, amely dán uralkodóról, V. Keresztélyről készült, César 
1'Amoureux francia mesteré. 

Ismét a németalföldi befolyás jutott érvényre a dán szobrászatban,  amikor 
a kiváló barokk művész, Thomas Quellinus (1661-1709) 1689-ben Koppenhá-
gába költözött. Az ő hatása alatt tevékenykedett I. C. Sturmberg (?-1722) és 
Diderik Gercken (1692-1748). Ugyancsak  külföldi mesterek készítették az 
első faragványokat magánpaloták részére, például a francia L. A. le Clerc vagy 
a német L. A. Petzold; mindkettő barokk művész. Angol származású koppenhá-
gai szobrász volt S. C. Stanley (1703-1761), számos kerti szobrot faragott. 

A dán szobrászatban - akárcsak a festőművészetben -, a Művészeti Akadé-
mia 1754-ben történt megalapítása jelentette a fordulópontot. E kor kiemelkedő 
művésze francia volt ugyan: J. F. J. Saly (1717-1776) - ő készítette V. Frigyes 
nagyszerű lovas szobrát -, de tanítványai már jelentős hazai szobrászgenerációt 
alkottak; ide tartozott  Hartman Beeken (1743-1781) és Nicolai Dajon (1748-
7823). Párizsban  végezte tanulmányait Johannes Wiedewelt (1731-1802), 
majd Rómában klasszicista befolyás alá került. Ő alkotta V. Frigyes síremlékét  
Roskildében. 

Bertel Thorvaldsen (1770-1844) klasszikus ideálokat valósított meg  és - a 
művészettörténet ítélete szerint - kora legnagyobb szobrásza volt. A Művészeti 
Akadémia ösztöndíjával Rómában végezte tanulmányait, 1838-ban tért haza 
Koppenhágába. Itt hercegként fogadták,  múzeumot építettek művei számára, 
amelynek megnyitását azonban már nem érte meg. Thorvaldsen klasszicizmusa 
nem drámai, az ideális szépség megvalósítására törekedett, ami megfelelt kora 
nosztalgikus érzelmeinek egy jobb világ iránt, amely talán letűnt az ókor elmú-
lásával ... Művei legjavát a Thorvaldsen Múzeumban őrzik, de sok helyen 
megtaláljuk alkotásait Koppenhága templomaiban és palotáiban, Luzernben és 
Varsóban, Mainzban és Cambridge-ben és - természetesen - Rómában. 

Thorvaldsen működése erőteljesen hatott a dán szobrászatra. Tanítványai 
közé tartozott H. E. Freund (1786-1840), aki - egyebek  között - a dán mitoló-
giából merített, valamint H. W. Bissen (1798-1868), akinek műveit szerte az 
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*** 
 
Mielõtt újjászületett az öntudata, csak gondolatban foglalkozott az érzékiséggel. 
Ez más volt, mint a gyakorlatban megtapasztalt erotika és úgy tûnt neki, hogy az 
egyik kizárja a másikat. Nem volt elõjele, minden átmenet nélkül elárasztotta az 
érzékiség. Olyan volt, mint belülrõl fakadó, melegvizû forrás, gondosan kiöblítet-
te teste minden kis zugát, elöntötte a mozgását, a pillantását, a testtartását, egész 
megjelenését. Ez az ár elsodorta személyiségjegyeinek nagy részét, de nem tûnt el 
nyomtalanul: meglepetésére tartós melegséggel töltötte fel. Ugyanakkor fegyel-
mezett munkával felépített belsõ biztonsága, az életrõl alkotott racionális felfogá-
sa is elhagyta. Mintha az is elsodródott volna az árral. 
Az életet addig, mint törvényektõl irányított játékot szemlélte. Megérzésekkel fel-
fogható törvények voltak ezek, amelyeket nem kellett érteni, elég volt bizalommal 
és szabadon hagyni, hogy néha megérintsenek, néha látszólag elhagyjanak min-
ket. Addig soha, egy pillanatra sem érezte úgy, hogy ezek a törvények végérvé-
nyesen elhagyhatnák. Csak amikor az érzékiség önkényesen és megállíthatatlanul 
elöntötte, értette meg, hogy nincsenek többé törvények. 
 
*** 
 
R. korunkra jellemzõ ember volt. Nem ismerte régóta, de nyílt természetével a 
férfi többet tárt fel önmagáról, mint a legtöbb ismerõse. A maga mindent analizáló 
módján R. volt a legmulatságosabb férfi, akit valaha ismert. Megvolt benne az az 
egyszerûnek tûnõ könnyedség, ami a letisztult gondolkodású emberekben és az 
entellektüel egyszerre óvatos és radikális látásmódja. Mindazzal a feloldhatatlan 
konfliktussal, amibe végletekig egyszerû családi háttere, hatalmas intellektuális 
fejlõdése és látványos karrierje belesodorta, képes volt a világot és önmagát derûs 
iróniával szemlélni. 
R. három kontinens sajátságos keverékét személyesítette meg, amiben kozmopoli-
ta lénye olyan nyugalommal mozgott, mint a tanyasi ember a saját háza táján. 
 
*** 
 
Soha nem esett közöttük szó nagy eszmékrõl, de a férfivel átélt rövid barátság so-
kat csiszolt a világnézetén. Továbbra sem vetette el alapvetõ felfogását az életrõl, 
mint unalmas folyamatok összességérõl, amelyekbõl ki-ki a maga illúzióját ková-
csolja, több-kevesebb sikerrel. Az illúziókat létfontosságúnak tartotta, a túlélés 
legjobb változatának. Régóta ügyesen használta õket, és gyakorlottan túllépett 
rajtuk, ha jobbat talált. R-rel való ismeretsége azzal az új tanulsággal szolgált, 
hogy illúzióink nem is saját magunk, hanem a körülöttünk élõk számára fontosak; 
mások illúziói adják nekünk az élet savát-borsát. Mi más lett volna R. neki, ha 
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Egy este elhatározta, hogy akárhogyan is, de kihúzza az életet, amíg tart, még ha 
öregen és betegen is fog meghalni. A gondolat olyan váratlanul bukkant fel benne, 
hogy önkéntelen mozdulattal felkapta a fejét, mintha keresné, honnan jöhet. 
Huszonkilencéves volt, viszonylag szabadon irányította az életét, és szerencsecsil-
laga eddig mindenhova követte. 
 
*** 
 
A júniusi nap már kora reggel óta melegítette a gyepet. Ettõl olyan kerek lett a 
kedve, hogy szokása ellenére nem sietett a munkába, megivott egy csésze teát. Ült 
a konyhaasztal mellett, nézte a vidáman zöldellõ gyepet az ablakon át, élvezte az 
arcát bearanyozó napfényt. A zöld marokkói tea belülrõl, a napsugarak kívülrõl 
melegítették. Bosszankodott is, mulatott is rajta, amikor üres merengését félbesza-
kította a szokásos gondolat: mennyi melegséget kapott másoktól egész életében, 
anélkül, hogy viszonoznia kellett volna. Kíváncsi volt, szinte betegesen és gyó-
gyíthatatlanul kíváncsi a világra. De az embereket csak tanulmányozni tudta, sze-
retni nem igazán. Ez a gondolat eleinte könnyen elkergethetõen, de kitartóan visz-
sza-visszatért az utóbbi években. Most már beleivódott a tudatába, nem hagyta 
nyugodni.  
Arra gondolt, hogy milyen életkedvvel teli ember volt elsõ huszonöt évében, ami-
kor senki és semmi iránt nem érzett kötelezettséget... Élete homokos strand volt, 
ahol pogány istenként mozgott, és a végtelen számú homokszembõl bármit fel-
építhetett volna. Nem akart abba belegondolni, hogy valójában mi változott meg 
benne. Csak azt tudta, hogy soha semmit nem volt kedve felépíteni.  
 
*** 
 
A valaha ismert embereket gyakran kedve lett volna felsorakoztatni egy listán. 
Mint a drámaíró, aki a mû elején ismerteti a szereplõket, egy-két szóval tömören 
jellemezve õket. Minél hosszabb idõ telt el az utolsó találkozás óta, annál tisztáb-
ban körvonalazódva állt elõtte, akire gondolt. Nem tudta, miért foglalkoztatják 
jobban az életébõl már eltûnt emberek, mint akikkel többé-kevésbé rendszeresen 
találkozik. Talán, mert az egykori ismerõsök életét tovább fonta. Ez a játék azt a 
benyomást keltette benne, hogy befolyásolhatja az életüket. Azokét, akik valóban 
körülötte voltak, nem tudta. És ha belegondolt, nem is akarta. Pedig idõnként ész-
revette, hogy némelyikük életére nagyobb hatással van, mint gondolja, és ezt nem 
irányítja, bár talán képes lenne rá. A gondolat megrémítette, ezért elhessegette. 
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országban megtaláljuk. J. A. Jerichau  (1816-1883) már szakított Thorvaldsen 
klasszicizmusával és drámaibb koncepciókat valósított meg. 

A XIX. század második felének dán szobrászai művészi ideáljukat Róma 
helyett Párizsban találták meg, műveik naturalista jellegűek. Vilhelm Bissen 
(1836-1913) - többek között - Absalon püspök híres  lovas szobrának alkotója; 
Theobald Stein (1829-1901), August Såbye (1823-1916), Stephan Sinding (1846-
1922) alkotásai is díszei Koppenhága és más dán városok tereinek és parkjainak. 

1880 körül a festészet befolyása alatt új irányzat bontakozott ki a  szobrász-
művészetben is, részben a naturalizmus reakciójaként: a szimbolizmus. Ennek 
kiemelkedő képviselője a festő és szobrász J. F. Willumsen (1863-1958) és Niels 
Skovgård (1858-1938). De náluk  is erőteljesebb megújulást jelentett Kai Nielsen 
(1882-1924) fellépése, aki új, monumentális stílust honosított meg a koppenhágai 
Blågårds Plads teljes dekorációjával, s új eszközökkel fejezte ki a női szépséget. 
Nielsennek fiatal korában követője volt Einar Utzon-Frank (1888-1955) és 
Johannes Bjerg (1886-1955), de mindketten más  irányban fejlődtek: Utzon-
Frank késő reneszánsz remniszcenciákat ébreszt, Bjerg művészetét a modern 
franciák befolyásolták. A svéd  születésű Gerhard Henning (1880-1967) ifjan kis-
plasztikákat készített, később nagyobb női alakokat, amelyeket a dán szobrászat 
remekei  között tartanak számon. 

A két világháború között is kitűnő alkotások születtek Svand Rathsak (1885-
1941), Adam Fischer (1888-1968), Astrid Noah (1889-1954) és Jørgen 
Gudmundsen-Holmgreen (1886-1966) vésője alatt. 

A mai dán szobrászok egy része a természethez kötődik: Mogens Boggild 
(szül. 1901-1987), Gottfred Eikhoff (szül. 1902-1982), Knud Nellemose (szül. 
1906-1997). 

Az absztrakt művészet híve Henrik Starcke (1899-1973), Henry Heerup 
(szül. 19071993), Sonja Ferlov Mancoba (szül. 1911-1984), Robert Jacobsen 
(szül. 1917-1993), Erik Thommesen (szül. 1916), Søren Georg Jensen (szül. 
1917-1982), Willy Ørskov (szül. 1920-1990), Bent Sørensen (szül. 1923). 

Új realista irányzat is született; követője Gunnar Westmann (szül. 1915-
1985) és Svend Viig Hansen (szül. 1922-1997). A fiatalabbak közül Jørgen  
Haugen Sørensen (szül. 1934) és Egon Fischer (szül. 1935) gyakran  használnak 
fel szobraikhoz nem tradicionális anyagokat, így a mindennapi élet tárgyait, és 
arra törekszenek, hogy lebontsák a válaszfalakat  a szobrászat, a festészet és az 
építészet között. 

 
Építészet 
 
Koppenhága alapítása idején Dániának már építészeti hagyományai voltak. 

A legrégebbi fennmaradt, lakóépületnek nevezhető emlékek a vikingek korából, 
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az 1000 körüli évekből valók. A román korból egyszerű templomok maradtak 
ránk, Roskilde katedrálisát is ebben a korban kezdték építeni, de már az e1ső épít-
mény is átmenetet mutatott a gótikába. Koppenhága két első templomát, a XIII. 
század elején, a St. Petri és a Vor Frue Kirkét is ez a stílus jellemezte.  A világi 
építészetet sokáig csak Absalon vára jelképezte. 

Koppenhága építészetének első és mindmáig legjelentősebb időszaka IV. 
Keresztély korára, a XVI-XVII. századra esik. Ő volt az első király, aki a fővárost 
királyi székhelyhez méltóvá akarta tenni. A Koppenhága történelméről szóló feje-
zetben szóltunk azokról a templomokról, palotákról, világi épületekről, városré-
szekről, amelyeknek építése IV. Keresztély nevéhez fűződik, aki az ország és 
Koppenhága történetétek kétségkívül legnagyobb építkezéseit hajtotta végre. 
Uralkodása idején már volt néhány reneszánsz stílusú kastély az országban, ame-
lyet még apja, II. Frigyes építtetett. Míg akkor a reneszánsz építészetben főként a 
flamand, IV. Keresztély idején a holland befolyás érvényesült. A Rosenborg-
kastély Koppenhágában egyedüli reprezentánsa a főúri holland reneszánsz rezi-
denciáknak, amelyekből az országban több is akad. A tőzsde épülete viszont nem-
csak országos, de világviszonylatban is egyedülálló remeke a reneszánsz művé-
szetnek. Építőként Lorenz és Hans Steenvinckel nevét jegyezték fel, akik azonban 
kőfaragómesterei voltak - előző  fejezetünkben emlékeztünk meg róluk -, s való-
színű, hogy a díszítéseket végezték az épületen. De épp ennyire „egyéni” a híres 
Kerektorony, amely templomhoz csatlakozik ugyan, de obszervatóriumként hasz-
nálták. Igen jellegzetes és ma is művészi hatást keltő épület  ebből a korból az 
egykori serfőzde, a Slotsholmen sarkában. 

Az abszolút monarchia idején a barokk és csakhamar a rokokó vált uralkodó 
építészeti stílussá az országban. A középosztály számos privilégiumot kapott, s ez 
építkezésre serkentette. Eleinte itt is a  németalföldi befolyás érvényesült, amint 
azt, például az 1683-ban  épült Charlottenborg-palota mutatja. Az első valóban 
képzett dán építész, akinek nevét feljegyezték, Lambert van Haven (1630-1695), 
akinek művészetét Koppenhágában a Vor Frelsers Kirke egyéni kialakítása dicsé-
ri. E kor uralkodója, V. Keresztély azonban nem végeztetett nagyobb építkezése-
ket. Annál többet IV. Frigyes, aki kibővíttette a korszerűtlenné vált Absalon-várat. 
Nagy rajongója volt Itáliának  (több olasz festményt is vásárolt), s a 
Frederiksberg-palotát az eredetileg itáliai villák stílusában építtette fel. A főépí-
tész J. C. Krieger (1683-1755) volt, s a palota végső kialakításában közreműkö-
dött J. C. Ernst (I666-1750) is. Krieger francia-olasz minták alapján a parképíté-
szet terén is jeleskedett. 

VI. Keresztély 1730-ban lebonttatta az Absalon-várat és a XVIII. századi 
Dánia legnagyobb építészeti vállalkozásába fogott. 1733-ban a bécsi barokk mes-
tert, E. D. Häusslert bízta meg a Christiansborg-palota felépítésével, de V. Fri-
gyes elbocsátotta és a munkálatok irányításával a kiváló Niels Eigtvedet (1701-
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régesrég átláttak egymáson, és az, hogy ezt mindketten tudták, csak még jobban 
összekötötte őket. 
Mons felsegítette a zsákot Markus hátára. 
- Nem nehéz? 
Markus ide-oda sasszézott, mire végül egyensúlyát nyerte. 
- Kicsit. Esetleg kivehetnéd a lázmérőt. 
Mons nevetett. 
- Esetleg veled mehetnék hordárnak. 
Vicces hangsúllyal mondta, de Markus tudta, komolyan gondolja. Érezte, hogy 
kicsit zsibbadni kezd a teste. 
- Ugyan, papa. Már kamasz vagyok, ha nem tudnád. 
- De, tudom. 
- Cicivel és menstruációval. 
- Mit mondtál? 
- Úgy értem, alul is, felül is szőrrel. 
- Mi van? 
Markus egyenesen állt, mint a cövek. Úgy érezte, a hátizsák legalább egy tonnát 
nyom. Apjára mosolygott. 
- Egyszer majd elmondom. És egyszer elmehetnénk együtt egy hegyi túrára. 
- Csak mi ketten? 
- Igen, csak te meg én, papa, méghozzá megmásznánk egy hegy csúcsát! 
Mons Simonsen visszamosolygott a fiára. Valójában mindketten szomorúak vol-
tak, de egyikük sem merte kimondani, amire gondolt. 
- Rendben - mondta Mons, és megint barátságosan mellbe lökte Markust. A háti-
zsák súlyától kibillenve Markus nagy robajjal a padlóra zuhant. Mons lehajolt 
hozzá: 
- Markus! Megütötted magad? 
Markus az apjára mosolygott. 
- No problem, fater, de esetleg segítenél kivinni a hátizsákot a kocsihoz? 
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is kirándultak a hegyekben, nem másztak fel együtt magas tornyokba. Mindketten 
gondosan leplezték a maguk szorongásait, és mivel ugyanolyan szorongósak vol-
tak, a hegymászás soha nem is jött szóba köztük.  
Mons segített Markusnak becsomagolni, amitől a hátizsákja akkora lett, mint egy 
jóllakott elefántbébi. Mons megtörölte verejtékező homlokát. 
- Na, azt hiszem, a legszükségesebbek megvannak. 
Markus lenézett a pukkadásig tömött hátizsákra. 
- Úgy tűnik. 
- Nézzük át még egyszer a listát - mondta Mons. Gyapjúharisnya, jégeralsó, alsó-
nadrág, pólók, pulóverek, sál, kesztyű, kezeslábas, melegítő, edzőcipő, gumicsiz-
ma, esőkabát, fürdőnadrág, törülköző, fogkefe, fogkrém, fájdalomcsillapító, sebta-
pasz, lázmérő, kötszer, csukamájolaj-tabletta, szúnyogháló, fényképezőgép, koc-
kajáték... Mert, ahogy téged ismerlek, lesz néhány parti Yatzy a fiúkkal? 
Markus bólintott. 
- Egy-két parti nincs kizárva. 
- Iránytű, pizsama, napszemüveg, tartalék szemüveg, 10-es faktorú napkrém, kö-
tél... 
- Kötél? 
- Igen, az ember sohasem tudhatja, mikor lehet szüksége egy kötélre a hegyekben. 
Tejpor, gyufa... 
- Nem dohányzom, papa. 
- Tudom, Markus. Csak a biztonság kedvéért. 
- Hátha mégis kedvem támadna egy cigire? 
- Hátha úgy alakul, hogy tüzet kell raknod. 
- Áá, értem. 
- Zsebkendő, orrcsepp, tejpor, kakaópor, távcső, hálózsák, ásó... 
- Arra nincs szükségem. 
- Nem valószínű. De azért vidd el. 
- De miért? 
- Jól jön, ha kedved támad beásni magad. 
Markus komolyan nézett az apjára. 
- Teljesen biztos vagyok benne, hogy nem lesz kedvem beásni magam. 
- Ha esetleg hóviharba kerülnétek. 
- Nem fogunk hóviharba kerülni. A tanár úr mondta, hogy ott nincs hó. 
- Hát akkor nincs szükséged lapátra - mondta Mons megkönnyebbülve, és haveri-
lag mellbe lökte Markust. - Tarzan-fiam. 
Markus visszalökött. 
- Kedvenc faterom. 
Bár nem szokták kimondani, hogy legbelül mit éreznek egymás iránt, Markus és 
Mons igazi jóbarátok voltak. Ha Markus titkolta is szorongásait Mons elöl, csak 
azért tette, nehogy ráragadjon az apjára. És Mons ugyanígy tett. Valójában már 
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1754) bízta meg. A belső kiképzés koncepciója a barokk és a rokokó másik ki-
emelkedő dán  építészétől, Lauritz Thurától (1706-1759) származik. Bekapcsoló-
dott  a munkába a Franciaországból meghívott, alapvetően klasszicista  irányzatot 
képviselő Nicolas Henri Jardin (1720-1799) is. 

A XVIII. század számos koppenhágai épülete fémjelzi Eigtved és Thura ki-
váló képességeit. Eigtved rokokó stílusa pompásan érvényesül az Amalienborg-
palotákban, s számos művészi lakóépületben,  kis kastélyban az V. Frigyes által 
Amalienborg körül felszabadított területen létesülő új városrészben, 
Frederiksstadban. Érezhető rajtuk Szászország kiváló építészének, C. F. 
Pöppelmann-nak hatása, aki Eigtved tanítómestere volt. A Prinsens Palae építésé-
ben már inkább  a francia barokk irányzatához igazodott, stílusa az „Hotel”-eket  
idézi. A Thura tervezte barokk stílusú paloták közül a legszebb az  Eremitagen-
vadászkastély, s a Frederiks Hospital, amely most az Iparművészeti Múzeum 
székháza. Eredeti, Eigtved-féle terveit  Thura átdolgozta, pavilonok helyett négy-
szárnyú, alacsony, de nagy  kiterjedésű épületkomplexumot emelt. 

Jardin készítette a Marmorkirke terveit, amelynek építése a magas  költségek 
miatt félbemaradt, s csak másfél évszázaddal később fejezték be. Jardin a Művé-
szeti Akadémia tanára volt, tevékenységéhez fűződik - Christiansborgon végzett 
munkálatai mellett - a többi között  a Bernstorff-palota tervezése. Tanítványai kö-
zé tartozott C. F. Harsdorff (1735-1799), akinek palotája a Kongens Nytorvon 
építészettörténeti jelentőségű, mert Koppenhága számos klasszicista stílusú palo-
tája, lakóháza számára mintaképül szolgált. Harsdorff alakította át -- V. Frigyes 
megrendelésére - Roskilde katedrálisát is. 

Christiansborg 1794-ben leégett, s újjáépítésére Christian Frederik Hansen 
(1756-1845) kapott 1803-ban megbízást. Ezzel csaknem egy időben a Városháza 
építésével is megbízták. (Ebben van most a Városi Bíróság.) C. F. Hansen klasszi-
cista stílusa egyéni jellegű; inspirációit a román építészetből, s ugyanakkor a rene-
szánszból is - elsősorban a palazzók stílusából - merítette. (Ennek teoretikusai  G. 
V. Vignola és A. Palladi voltak, ezért is beszélnek „palladiánus” iskoláról.) A Vá-
rosháza udvara romantikus befolyásra is vall. Hansent a Művészeti Akadémia 
igazgatójává nevezték ki. 

A múlt század első felében kevés nemzetközi hírű dán építész volt, s az épí-
tési kedv is visszaesett. Kiemelkedik ebből az időszakból  G. Bindesbell tevé-
kenysége (1800-1856), aki a Thorvaldsen Múzeumot  tervezte. Ez az épület a ma-
ga tiszta vonalvezetésével erősen eltér attól a stílustól, amely a dán építészetben 
addig uralkodott. Nagyban közrejátszik ebben uralkodó sárga és kék színe, és az a 
nagyszerű freskó, amelyről a festészetről szóló fejezetben említést tettünk. 

A következő évtizedekben különböző historizáló irányzatok váltak  uralko-
dóvá. Johan Daniel Herholdf (1818-1902) volt ennek a hullámnak egyik kiemel-
kedő képviselője; az ő műve a neogótikus egyetemi könyvtár (1861) és számos 
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olasz építészeti hatást mutató villa. Christian Hansen (1803-1883) a Városi Kór-
ház nagyhatású neobarokk épületkomplexumát (1863) tervezte. Ferdinand 
Mehldahl (1827-1908) elsősorban a Marmorkirke befejezésével örökítette meg 
nevét. Tartotta magát az eredeti barokk stílushoz, de ahhoz számos klasszicizáló 
elemet vegyített, s olyan monumentális, eklektikus alkotást  hozott létre, amely 
ritka a dán építészetben. Mehldahl igen nagy befolyást gyakorolt kora építészeté-
re. Hansen után a Művészeti Akadémia igazgatója volt, s a városfalak lebontása 
után a kibővült  nyugati városrészt ő tervezte meg. Fő művei közé tartozik az 
1865-ben elkészült Tengerészeti Iskola. A múlt század második felének jelentős 
építésze, Vilhelm Dahlerup (1836-1907) tervezte a Királyi Színház  épületét 
(1874, Ove Petersennel közösen), az Állami Művészeti Múzeumot (1896) és a 
Glyptotek monumentális palotáját (1897). 

Századunk fordulóján a nemzeti-romantikus irány vált uralkodóvá  a dán épí-
tészetben. Hermann Bågøe Storck (1839-1922) tervezte az Abel Cathrines 
Stiftelse épületét (1886), amely a barokk újjáéledését  jelezte a dán építészetben. 
Ez az irányzat erősödött Martin Nyrop (1849-1921) tevékenységével. Nyrop meg-
nyerte a Koppenhága új városházára kiírt tervpályázatot, s festői külsejű, részlete-
iben is igen  finoman kidolgozott, romantikus-eklektikus várkastélyt épített. U1rik 
Plesner (1861-1933) a Storck-Nyrop-féle irányzatot tartotta  szem előtt több, mű-
vészi oromzattal, kapuzattal ellátott lakóépület  tervezésénél. 

A historizáló irányzatot újabb monumentális, neoklasszikus épületek emelése 
is jellemezte. Hack Kampmann (1856-1930) alkotása a Rendőrkapitányság hatal-
mas palotája (1924). E stílusirányzat újabb képviselői: Åge Rafn (1890-1953), aki 
1919-1924 között emelt több épületet Koppenhágában és Kay Fisker (1893-1965), 
aki lakóépületeiben - például a Borpus Allén - ablakkeretezéseivel és színeivel a 
barokk és neoklasszikus tradíciókat idézi. Ugyanakkor teljesen egyéni utakat kö-
vetett Peder Vilhelm Jensen Klint (1853-1930). 1912-ben  megnyerte az N. F. S. 
Grundtvig püspök emlékét megörökítendő  toronyra kürt tervpályázatot. Ez 1921-
ben épült fel, s utóbb határozták el templommá bővítését. Építését fia, Kåre Klint 
(1888-1954) fejezte be, s 1940-ben szentelték fel. Ez az építmény a maga nemé-
ben egyedülálló Koppenhágában, érdekes ötvözete a dán falusi és a gótikus városi 
templomoknak. Joggal tartják a romantikus-historizáló építészeti irányzat betető-
zésének Koppenhágában. Kaare Klint tervezte a Betlehem-templomot is. 

A húszas-harmincas évek kiváló építésze volt Ivar Bentsen (1876-1943), aki 
Koppenhága első bolygóvárosában, Bellahøjben kialakította a teraszházak típusát. 
A funkcionalizmus nagy, nemzetközi irányzata az 1930-ban Stockholmban rende-
zett kiállítás után Dániban is tért hódított. Első megnyilvánulásai kereskedelmi és 
ipari célokat szolgáló építmények voltak, mint az Állandó Kiállítási Csarnok 
Vesterportnál, Ole Falkentorp (1886-1948) és Povl Baumann (1878-1963) alkotá-
sa, vagy a húscsarnok, amelyet Poul Holsee (1883-1966) tervezett. 
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- Ezzel a serdülők soraiba léptek, ahol majd a fiúk férfivá, a lányok nővé érnek. 
- Cicivel és menstruációval - mondta Reidar halkan, ám Skog tanár úr úgy tett, 
mintha nem hallotta volna, mert békés természetű ember lévén, ahol csak tudta, 
kerülte a viszályt. 
- A lányok hamarabb érnek, mint a fiúk - mondta Ellen Christine. 
- Nem éppen - mondta Per Espen nagy hévvel. Reidarnak alul is, felül is van sző-
re, nektek meg egyiktőknek sincs sehol. 
Markus és a lányok közül egynéhány elpirult, ám Ellen Christine felvette a harcot. 
Fensőbbségesen nézve Per Espenre így szólt: 
- Na ne beszélj! 
- Ugye igaz, tanár úr, - mondta Per Espen - hogy a fiúk a jobbak? 
- Mindennek eljön egyszer az ideje - mondta Skog tanár úr óvatosan. 
- Reidarnak már nem! - mondta Per Espen. - Auu! 
Közvetlenül az alul-felül szőrös fiatalember előtt ült és szinte felugrott ültében, 
amint a ceruza hegye a hátába hatolt. 
 
- Mikor indulunk? - kérdezte Sigmund. 
Markus hálásan pislogott rá. Egy ideje lehajtott fejjel ült és szinte már várta, hogy 
valaki megkérdezze, neki hol is van szőre. 
- Május utolsó hetében - mondta Skog tanár úr. – Készítettem egy jelentkezési 
lapot, amit hazavihettek a szüleiteknek, remélem, mindenki jöhet. 
- Csak gyerek ne legyen belőle - mormolta Reidar, de akkor szerencsére kicsen-
gettek. 
  

* 
 Péntek délután volt, két órával a busz indulása előtt. Markus is, apja is előre félt a 
hegyi túrától. Mons tudta, hogy Markus távollétében a következő három napot 
állandó félelemben fogja tölteni, hol attól rettegve, hogy a fia belefullad a hegyi 
tóba, hol attól, hogy eltűnik a ködben vagy lezuhan a szakadékba. Markus nem 
igazán tudta, pontosan mitől is fél, de az, hogy valószínűleg tele lesz a lába vízhó-
lyagokkal még a legkisebb baja volt. Mindketten úgy tettek, mintha semmitől sem 
tartanának. Mindig is ezt tették. 
- Magasan lesztek? - kérdezte Mons papa. 
- Igen - mondta Markus. - Gondolom, igen. 
- A fahatár felett? 
- Igen, azt hiszem, elég magasan felette. 
- Előre sajnálom azokat a szegényeket, akiknek tériszonya van - mondta Mons 
nagy vidáman. 
- Igen - válaszolta Markus. - Szegények. 
Markus azelőtt soha nem említette az apjának, hogy retteg a magasban. Nem is 
volt rá szükség, mivel Mons szintén tériszonyban szenvedett, így aztán soha nem 
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rettem a legjobban, de most bizony Ön a kedvencem. Úgy áll a dolog, hogy a kis 
Markus gyűjti az autogramokat. Túlzás nélkül állíthatom, hogy kis unokám a vilá-
gon a legdrágább nekem. Kedves Olav Steingrimsson, ha el tudná neki küldeni az 
autogramját, azzal két szívet is megörvendeztetne: egy fiatalt és egy öreget. A 
nyugdíjamból vettem a bélyeget és a borítékot, ezért remélem, nem kell csalódnom 
Önben.  
Tisztelettel: Aud Simonsen (84 éves) 
U.i.: Drukkolok Önnek a Nobel-díjhoz, amit igazán megérdemel. 
 
És az egyik élsportolónak: 
 
Kedves Tormod Jonsen! 
Gratulálok a nemzeti bajnoki győzelméhez. Ahogy elnéztem, amint a gát fölött 
ugrott, mintha egy szökellő  párducot láttam volna. Elemi erőnek hívni lekicsinylő 
lenne! Úgy áll a dolog, hogy valamikor én is gátfutó akartam lenni. Ha Ön soha 
nem hallott rólam, az valószínűleg azért van, mert soha nem jutottam el a startvo-
nalig. Fogadni mernék, hogy szeretné tudni, miért. A válasz egyszerű: dopping! 
És mit gondol, ki doppingolt engem? A szüleim. Azt akarták, hogy olimpiai bajnok 
legyek. Ehelyett egy roncs lettem. Az életben többé nem fogok egy gátat se átugra-
ni. Az egyetlen, ami megmaradt nekem, az a régi sportoló barátaim autogramjai, 
és most ezért is írok Önnek. Ön, Tormod Jonsen, mindig is a példaképem volt. Ha 
el tudná nekem küldeni az autogramját, akkor lenne mivel vigasztalódnom, ami-
kor a sorsom feletti keserűség oly gyakran elönt. 
Sportolói üdvözlettel: Markus Simonsen (18 éves) 
U.i.: Kívánom, hogy olimpiai bajnok legyen, ha már belőlem sosem lehet az. 
Ilyen leveleket kilószámra tudott gyártani, és majdnem mindig kapott is választ. 
Szobája falai híres emberektől kapott képekkel voltak kitapétázva, a szekrényfiók-
jai tömve voltak autogramokkal és bátorító szavakkal teli válaszlevelekkel. Ezek-
nek nemcsak ő örült, hanem apja is, aki bélyeget gyűjtött, irodai alkalmazott volt 
és ugyanolyan aggodalmas, mint Markus. Valójában csak az életkorukban külön-
böztek, de egyébként egyformák voltak. Ugyanolyan színű volt a hajuk, ugyan-
olyan görnyedten jártak és ugyanolyan szemüvegük volt. Az egyetlen különbség 
közöttük az volt, hogy Markus sovány volt, Mons Simonsen meg kövér. A mun-
kahelyén Vakondnak hívták. Ezt Markus nem tudta, viszont az apja sem tudta, 
hogy őt meg Markukacnak hívják.  

 
* 

 
Az osztálykiránduláson kezdődött. A hegyi túrát mintegy az általános iskola kel-
lemes lezárásaként, az egyik norvégórán jelentette be Skog tanár úr a hatodik B-
nek, ilyeténképp: 
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A fiatal dán építészgeneráció sorra alkotta nemzetközi elismerést is joggal 
kiérdemelt alkotásait, amit a modem Koppenhága új városképe szemléletesen 
igazol. Nogens Lassen (szül. 1901) Klampenborgban és Ordrupban tervezett 
még a harmincas években feltűnést keltő, modern lakóépületeket, sokban Le 
Corbusier hatása alatt. Arne Jacobsen (1902-1971) tervezte - a többi között - a 
Royal-szálló épületét, a Jespersen irodaházat, és a Nemzetí Bank modern üveg-
palotáját, amelynek befejezését már nem érhette meg. 

Az építészek egy másik csoportját bizonyos fokú hagyománytisztelet jel-
lemzi. Ezek közé tartozik C. F. Møller (szül. 1898), aki-egyebek között - a híres 
aarhusi egyetemi komplexum tervezője, legjobb koppenhágai alkotása a 
Vestersohus. 

A legfiatalabb generáció tagjai közül többen jelentős szerepet töltenek be 
Koppenhága és az elővárosok új lakónegyedeinek építésében. Jørgen Bø (szül. 
1919) és Vilhelm Wohlert (szül. 1920) nevéhez fűződik a Louisiana Múzeum 
építése, Koppenhágától északra; és hadd fejezzük be a sort Jern Utzon (szül. 
1918) nevével, noha az ő tevékenységének Koppenhágában nincs sok nyoma. 
Akit építőművészete érdekel, megnézheti nyitott alaprajzú, saját lakóházát 
Hellebaskben, vagy hipermodern nyaralóját Heltében, Koppenhága mellett. Az 
alkotásai iránt megnyilvánuló nagy érdeklődés érthető: az ő műve a világ egyik 
legnevezetesebb s talán legtöbbet vitatott modern épülete, az Operaház Sidney-
ben. 1956-ban nyerte meg az Ausztráliában kiírt nemzetközi tervpályázatot, s az 
épület 1973-ban készült el. E sikereknek is köszönhető a modern dán építőmű-
vészet nagy nemzetközi elismerése. 

 
Lindner László 

* Panoráma, Budapest, 1983 
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Lisztes István munkája 

* 
Markus az iskolától két kilométerre, egy piros faházban lakott. Két éve költöztek 
ki a központból, amikor meghalt az édesanyja. Most ott lakott az apjával. Testvére 
nem volt. Volt viszont egy fantasztikus autogramgyűjteménye. Ugyanis Markus 
autogramgyűjtő volt. Igazi autogramgyűjtő. Ahhoz túl félénk volt, hogy híres em-
berekhez csak úgy egyszerűen odamenjen az utcán, és autogramot kérjen tőlük, 
ezért inkább levelet írt nekik. Százával írta a fantasztikusan jól fogalmazott, hazug 
csodáló leveleket. Amikor ceruzával a kezében a papír fölé hajolva ült, mintha 
minden aggodalmát elfújták volna, és furcsa módon, miközben csak úgy dőlt be-

lőle a hazugság, úgy beleélte magát ezekbe a levelekbe, hogy majdnem elhitte, 
amit írt. Pirulás nélkül tudott például az egyik ismert írónak ilyen levelet írni: 
 
Kedves Olav Steingrimsson! 
Itt ülök a tolókocsimban, könnyektől elvakulva. Nyolcvannégy éves özvegyasszony 
vagyok. Sajnos majdnem teljesen vak létemre nem tudom az Ön verseit egyedül 
olvasni. Unokámmal, a kis fürtös fejű Markus Simonsennel szoktam azokat felol-
vastatni. Meg kell, hogy mondjam, hogy irtó jó versek. Azelőtt Wergelandot sze-
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