
 

 Orfeus  
(strax innan)  
 
Det är så enkelt. 
Bara några steg. 
Hon är bakom mig. 
Inte se sig om. 
 
Inte se sig om. 
Hon är bakom mig. 
Det är så enkelt. 
Bara några steg. 
 
Bara några steg. 
Det är så enkelt. 
Inte se sig om. 
Hon är bakom mig. 
 
Hon är bakom mig. 
Bara några steg. 
Inte se sig om. 
Det är så enkelt. 

 

 Pinocchios slutsats 
 
Världen är av trä. 
Det finns ingen gud. 
 
Världen är av trä. 
Det finns ingen nåd. 
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Klaus Hagerup 
Markus és Diana 

 
Tomán Monika fordítása 

Részlet a Napkút Kiadónál 2006-ban megjelent ifjúsági regényből,  
 
Senki nem volt olyan gyáva, mint Markus. Markus Simonsennek tériszonya volt 
és félt a sötétben. Markus Simonsen teljesen biztos volt benne, hogy belecsap a 
villám, ha rálép egy csíkra a járdán, és a világ minden kincséért be nem szállt vol-
na egy liftbe. Félt a pókoktól és a kutyáktól, és az égvilágon szinte mindentől, 
amitől egyáltalán félni lehet. De leginkább a lányoktól félt. Halálra rémült és el-
vörösödött, ha csak ránéztek. És ezt gyakran tették, pedig nem volt valami szép 
látvány. Markus volt a Ruud községi iskola hatodik B osztályában a legkisebb. 
Homokszínű haja és vastag lencseüvegű, barna keretes szemüvege volt, amitől 
majdhogy nem úgy nézett ki, mint egy öregember, pedig csak tizenhárom éves 
volt. Egyébként nem csak a szemüvege öregítette, hanem az a rengeteg aggódás 
is, ami állandóan eltöltötte. Amikor Sigmunddal fel-alá sétált az iskolaudvaron, 
azt mindig lassú léptekkel és lehorgasztott fejjel tette. „Mint egy vén törpe“ - 
mondta Reidar, aki 8,3 másodperc alatt futotta a hatvan métert, és akinek több 
ezer koronás terepjáró biciklije volt. Markusnak egyáltalán nem volt kerékpárja. 
Már a gondolatára is, hogy kerekeken guruló állványon dülöngéljen, émelyegni 
kezdett. Akkor már inkább gyalog megy iskolába. Még az sem teljesen veszélyte-
len - gondolta. Kóbor kutyák, színvak autóvezetők, akik nem tudják a pirosat a 
zöldtől megkülönböztetni. Az ember sosem tudhatja. Jobb biztosra menni. De van 
egyáltalán valami, ami biztos? Markus kételkedett benne. Az élet olyan, mint a 
kötéltánc. 
Furcsa módon az egyetlen, aki barátkozott vele, a legmagasabb és legokosabb fiú 
volt az osztályban. Sigmund apja matematikus volt, és egyszer az egész osztályt 
lenyűgözte dolgozatával, amit a világ keletkezéséről írt. Írt már a Nagy Bummról, 
a fekete lyukakról és a magába görbülő univerzumról is, de olyan természetesség-
gel, mintha a Kanári-szigetekről írt volna naplót. Ezenkívül angolul olvasott 
könyveket. Az osztályból nem kevesebb, mint négy lány volt titokban szerelmes 
Sigmundba, amit ő a legnagyobb közönnyel viselt. 
- Nézd, Mona téged bámul - suttogta neki Markus egy napon, amikor együtt sétál-
gattak a szünetben, merthogy Sigmund és Markus soha nem csak úgy mentek, 
hanem sétálgattak: ide-oda az iskolaudvaron. 
- Nem - mondta Sigmund lassan, - téged néz. 
Erre Markus elvörösödött és még mélyebben lehorgasztotta a fejét. 
- Ettől féltem - suttogta. 
- Amikor egy lány bámul, nyugodtan bámulj vissza - mondta Sigmund. - Akkor 
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villámgyorsan abbahagyja a bámulást. 
- Te könnyen beszélsz, amikor százhetven centi felett vagy. Én meg csak százöt-
ven. 
- Igen - mondta Sigmund komolyan, - valószínűleg meg sem állok, míg el nem 
hagyom a három métert. 
- Akkor bekerülsz a Guiness-rekordok könyvébe - mondta Markus. 
- Nem akarok a Guiness-rekordok könyvébe kerülni. Asztrofizikus akarok lenni. 
Markusnak fogalma sem volt róla, mi az az asztrofizikus, de nem értette, miért 
lenne ez az akadálya, hogy bekerüljön a Guiness-rekordok könyvébe, és ezt meg 
is mondta Sigmundnak. 
- Mit gondolsz, hány asztrofizikus van a Guiness-rekordok könyvében? - kérdezte 
erre Sigmund. 
-Nem t’om. 
- Egyetlen egy sem. 
- Akkor te leszel az első. 
- Ha három méter magas leszek, nem lesz időm arra, hogy asztrofizikus legyek. 
Túl nagy lesz a felhajtás körülöttem. - Szia, Mona! - rikkantott. 
Mona feléjük nézett. Sigmund pillantásába ütközve elvörösödött. 
- Sok dolgod van, Mona? 
- He? 
- Alaposan felkészültél a történelemdolgozatra? 
- Ne… nem t’om. Mér’ kérded? 
- Mert ha nem készültél fel alaposan, akkor nem értem, hogy van időd arra pocsé-
kolni, hogy így bámulsz Markukacra. 
Mona még sötétebb vörössé vált, kinyitotta a könyvet, amit a kezében tartott, és 
úgy tett, mintha minden erejével olvasna. 
- Így bánsz el a tolakodó lányokkal - mondta Sigmund. 
- Én nem. Hanem te. Muszáj Markukacnak hívnod? 
- De hisz’ mindenki Markukacnak hív. 
- Igen, de te azért még hívhatnál engem Markusnak. 
- A barátod vagyok, nem igaz? 
- De. 
- Éppen azért hívlak Markukacnak. - mondta Sigmund komolyan. - A többiek így 
is, úgy is annak hívnak. De ha én is annak hívlak, akkor már nem gúnynév. És 
akkor hozzászoksz. 
- Nem szokom hozzá. 
- Honnan tudod? Hiszen épp most kezdtelek el annak hívni. 
Ilyesféle társalgásokat Markus és Sigmund akár órák hosszat tudott folytatni. A 
legfurcsább érvelésekbe tudtak belebonyolódni, amelyekből a legelképesztőbb 
eredmények származtak. Senki nem értette - még saját maguk sem -, miért lettek 
barátok. Olyan különbözőek voltak, mint az ég és a föld, de talán éppen ezért. 
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 Molnár István 

Versek 

Dansskoleföreståndarens ramsa 
 
Drömmen om en slutgiltig etikett. 
 
Som aldrig någonsin ifrågasättas. 
Som aldrig någonsin förnekas. 
 
Steg utan alternativ. 

Konversation utan frågor. 
 
Öga mot öga. 
Panna mot panna. 
 
Lycka. Evig lycka. 

 
 
A tánciskolafőnök mondókája  
 
Álom a végérvényes erkölcsön belül 
 
Mint sohasem javasolt 
Mint sohasem tagadott 
 
Választásnélküli lépés 
Kérdések nélküli párbeszéd. 
 
Szemtől szembe. 
Homlokon homlok. 
 
Öröm. Örök öröm. 
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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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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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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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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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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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