
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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