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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-



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 


