
A találó cím aranyat ér…
Nézzük sorjában! Oslo, a csodálatosan szép

norvég főváros: 454 km2 (ebből kb. 75% erdő!),
félmillió lakos, a 100 km hosszú fjord északi
végében lévő öböl és a hegyek védelmező
karéjában fekszik. Klímája jó, az évi átlaghő-
mérséklet +8 °C! A kertvárosokban sok helyen
láttam virágzó, termő fügebokrokat… Te: a
mai norvég nyelvhasználatban teljesen ural-
kodik a tegezés, korra, nemre való tekintet nél-
kül. Drága: példák sokaságával lehetne illuszt-
rálni, de csak a valóságban igazán mellbevágó.
Vásárlás előtt tanácsos egy-két szem nyugtatót
bekapni. Ez azért is jól jöhet, mert itt a vásár-
lás, sorban állás kapcsán szembesülhetünk az
egyik legjellemzőbb norvég tulajdonsággal, a
tempós lassúsággal, ennek tudomásul vétele
egy közép-európaitól kötélidegeket kíván.

Egy ország megértésének ezernyi kulcsa
van, ezekből egyet említek. Norvégia, ez a
rendkívül szimpatikus, valamikor szegény,
mára azonban dúsgazdag ország (kőolaj!) pol-
gárainak szociális biztonságot és (de) kimon-
dottan puritán jólétet kínál, semmi feltűnő
luxus, rongyrázás. Az olajjövedelem döntő
részét tartalékalapok őrzik a jövő nemzedéke-
inek. A gazdag kapitalista országok között a
legnivelláltabbak a keresetek, ahol pedig nem
tudják a kirívóan gazdag jövedelmeket regu-
lálni, ott adóval egyszerűen lekaszálják.

Többhetes kirándulásom fő célpontja az új
oslói operaház. Először indokolt néhány ada-
tot sorolni: bruttó terület 38 500 m2, hossza 207
m, magassága 54 m, mélysége a tengerszintje
alatt 16 m, a nagyterem 1364 férőhelyes. Terve -
zője a norvég Snøhetta építészstúdió, vezető-
építész Kjetil T. Thorsen. Építése 2004–2008-ig
változóan 8000 szakember munkáját dicséri.

Az épületegyütteshez legegyszerűbben a
főpályaudvartól gyaloghídon érkezhetünk a
Bjørvika tengeröböl partjára, ami már maga az
operaház területe. Ez a térség valóságosan és
jelképesen is a vízből emelkedik ki, és folyta-
tódik magában az épületben úgy, hogy az
emelkedő lejtős tér egyben az épületegyüttes

teteje is. Többféle szimbolika kínálkozik: egy-
részt a tenger és a földszoros kapcsolata és
egymásrautaltsága, másrészt a teljes háztető
sétányként való alkalmazása a kultúrának és a
népnek egybefonódását, mindennapos szim-
biózisát kívánja – sikeresen – megjeleníteni.

Szóval a ház kívülről egy ferde kőprome-
nád. Rafináltan egyszerű, speciálisan és művé-
szien megmunkált kőburkolat; árnyalatokban
eltérő világosszürke norvég gránit- és már-
ványlapokkal (ezek felülete más- és máskép-
pen a biztonságos közlekedés igényeinek
megfelelően megmunkálva), néha lépcsőkkel,
vízelvezető vápákkal. A ház ferde tetősíkjából
kiemelkedő acél-üveg kocka teteje az előző
tető hátsó oldaláról ugyancsak e kőburkolatú
sétányban folytatódik. Ha felérünk, a tengerö-
böl kisebb-nagyobb hajóival szinte eltörpül
előttünk. Nagyszerű. A tető naphosszat tele
van sétáló, nézelődő, napfürdőző emberekkel.
Kíváncsi vagyok, hogy a hosszú norvég tél-
ben, esős, jeges, havas időben hogyan műkö-
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dik mindez. Az általánosan alkalmazott rejtett
fűtőszálas melegítés biztosan segít…

A színházépület tulajdonképpeni bejáratá-
hoz visszasétálva tapasztaljuk, hogy az üve-
gajtók és falak belső oldalán ugyanez a kőbur-
kolat (más felületi megmunkálással) folytató-
dik a külső és a belső egységét és elegáns egy-
szerűséget sugározva.

A kőburkolat J. Sannes, K.
Grude és K. Blystod norvég
művészek munkája a
Snøhetta építészirodával
együtt. Egyelőre a külső
felületeknél maradva, a
nem kő- vagy üvegfelületek
burkolata ragad meg.
Fehérre fújt alumínium lap-
burkolat, nagyméretű ele-
mek rendszere, a felületük
dombornyomott, megté-
vesztően a Braille-írásra
emlékeztet. A valóságban
kilenc faktúra, kiemelkedő
és mélyített korongok játé-
kos variációja összesen 6000
m2 felületen – Løvaas és
Wagle, egyébként főleg textilben utazó női
művészpáros munkája.

Az épület tágas előterében a bejárattal átel-
lenes oldalon (a ferde tető alatt) végigfutó
üvegfal a tengerre nyitott, tovább növelve a
teret. A belsők szépségét az egyszerűség és a
terek nagyvonalúsága biztosítja. A nagy mére-
tek ellenére a funkcionális tagoltság, az íves
közlekedők, terek egymásba fonódó szövedé-
ke biztosítja az emberi léptéket. A belső függő-
leges burkolatok kiemelkedő motívuma az
emeleti részek, folyosók és a terembelsők min-
den részletében tökéletesen kidolgozott fabur-
kolata; érdekes, hogy kevés fafajtát és bevona-
ti (pácolási) színárnyalatot alkalmaztak.

Az előtér attrakciója a „ház a házban” típu-
sú ruhatári és mosdóblokk, ugyanis külső fala
körben egyfajta porcelán (műanyag) rács,
amelyet intenzív és változó fények világítanak
meg hátulról. Olafur Eliasson munkája.

A nagyterem monumentális színpadi függö-
nye 23×11 m. Egy gyűrt fényérzékeny fóliáról
készített fotó lett átvive és a fenti méretre fel-
nagyítva digitális eszközökkel. A számítógép-
pel programozott óriási szövőszékkel úgy
készítették el a függönyt, hogy az a beleszőtt

színek révén az eredeti anyag tükröződések-
kel és formákkal teli illúzióját kelti. Közelről
gazdag mintázata, távolról egy térbeli, fémes
kompozíció látszik, a neve Metafoil, alkotója
az amerikai Pat White. Engem egy óriási gyűrt
alufóliára emlékeztet, valamint Papp Oszkár -
ra és Pauer Gyulára, akik a 70-es évek óta

kísérleteznek az ún. „psze-
udo”-gyűrt képek festői
megvalósításával.

Összegezve: a kiemelke-
dő építészeti teljesítmény-
hez – azzal szimbiózisban –
örömtelien felzárkózott a
kortárs képzőművészet is.
Tudom, hogy sokan most
összevonják szemöldökü-
ket, de itt mindenképpen
egy hatalmas előrelépés
történt, mert a festészet
tárgykörében Oslóban szin-
te mostanáig a hatalmas és
szörnyűséges szocreál falf-
reskók, kárpitok és egyéb
munkák domináltak.

A ház három színpadán
évente 300 előadást terveznek: operákat, balet-
telőadásokat, továbbá komoly- és könnyűze-
nei koncerteket.

Ottlétem idején mindennap – telt házzal –
ingyenes kamarakoncertet tartottak kiváló elő-
adókkal. Július 30-án Ida Bryhn szólóbrácsa-
koncertjét hallgathattam, zongora-, illetve éne-
kes kísérettel. A műsorban Henri Vieux temps,
Penderecki, Atar Arad, Ligeti György és Max
Reger művei szerepeltek. Jó koncert volt.
Elmenőben visszanéztem az épületre, és össze-
gezve gondolataimat megállapítottam, hogy a
ház nagy méretei ellenére nem irritálja környe-
zetét, hanem alkalmas arra, hogy a kiépülőben
lévő öböl egyéb részeihez integrálódjon.

Oslóban ennek az ún. maritim építészetnek
máshol is nívós képviselői vannak, ilyen pl. az
Aker Brygge épületcsoport a Pipernika-öböl
mentén, egy valamikori hajógyár, ma üzletcso-
portok, hivatalok, szállodák, éttermek stb. hal-
maza.

Az új operán kívül is nagyszerű a kulturális,
múzeumi kínálat a városban. A kortárs művé-
szetekre koncentrálva: Astrup Fearnley Muse -
um: naprakész amerikai és európai képzőmű-
vészet; csak a teljesen nyitott elméknek ajánla-
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nám, olyanoknak, akik nem
könnyen rökönyödnek meg
napjaink „művészi” furcsasága-
in. Nationalmuseum – Art: kor-
társ képzőművészet a 20. század
elejétől napjainkig remek
művekkel (a bejáratnál R. Serra
amerikai képzőművész lenyű-
göző kortenacél szobra áll).
Nationalmuseum –Architekture:
az előbbivel átellenben nemrég
költözött erre az új helyre, és
Sverre Fehn kiemelkedő norvég
építésszel mutatkozik be.
Szívből ajánlható nem csak épí-
tészeknek, makettek, fotók, filmek is láthatók
benne. Henie Onstad Art centre: Oslo mellett
az E18 úton Drams man felé kb. 15 perc.
Nagyszerű (és fogyasztható) 20. századi nor-
vég és nemzetközi művészet. Gyönyörű ten-
ger menti park szoborgalériával, ideális kirán-
dulóhely is egyben. A múzeum (egyik) alapí-
tója Sonja Henie az 50-es évek sztár műkorcso-
lyázónője volt.

Az egyéb kulturális kínálatot még számba
venni sem könnyű. A Bygdøy-félsziget múze-
umai talán a legnépszerűbbek: Tengerészeti
Múzeum, Fram (Nansen, Amundsen) Múze -
um, Kon Tiki (Heyerdahl) Múzeum, Viking
hajók Múzeuma, Skanzen.

Városháza: ez a hatalmas épület a funkcio-
nalista építészet szép példája, belülről minden
szabad falfelület irtózatos méretű és benyo-
mást keltő szocreál freskófestészettel taglóz le.
Itt adják át minden év decemberében a Nobel-
békedíjat.

Edvard Munch Múzeum: kötelező program,
ennek ellenére csodálatos.

A kulturális kínálat szerves része a rengeteg
városi, köztéri szobor. Nem túlzás kijelenteni,
hogy Oslo a szobrok városa. Ezernyi jobbnál
jobb szobor városszerte, a klasszikustól a rea-
listán át a modernig, csak gyönyörködni és
irigykedni tudtam. Egy szubjektív kiemelés a
sok közül: Venche Gudbransen norvég szob-
rászművésznő: IV. Christian, a város újraalapí-
tójának emlékműve azon a helyen, ahol állító-
lag azt kijelölte, egy kéz és mutatóujj a
Radhausgatén. Az alkotó a budapesti Képző -
mű  vészeti Főiskolán tanult a 60-as években.

A szobroknál maradva a végére hagytam a
csattanót: Vigeland-park. Gustav Vigeland

(1869–1943) szobrászművész
szinte teljes életműve itt a 32 hek-
táros szoborparkban van bemu-
tatva. 192 szoborcsoport, a fő
helyén az ún. monolit, egy 17
méter magas gránitoszlop, 121
egymásba fonódó emberalakkal.
Grandiózus.

Búcsúzva, Vigeland szavait
kölcsönvéve: ha Európa látni
akarja munkáimat, jöjjön el ide,
nézze meg őket itt… Mit tehet-
nék ehhez hozzá? Hát azt, hogy
igen, Oslo vár mindenkit sok sze-
retettel, kiváló és érdekes művé-

szetével, építészetével és az egyedülállóan
gyönyörű természeti szépségeivel.

PS: A távolság miatt a norvégiai kirándulá-
sok egyik külön is érdekes attrakciója maga az
utazás. Repülő: verhetetlen alternatíva. Gyors,
viszonylag olcsó. Ferihegy elérése és az ottani
vegzatúra tovább tart, mint maga az út, bár-
melyik Oslo környéki reptérről a városba szá-
guldó kulturált vonatúttal együtt. Tanulságos
és megdöbbentő egy-két óra után egy teljesen
más civilizációs szituációba és szintre érkezni.
Autóút: hosszadalmas, költséges, fáradságos,
viszont sok apró előnnyel jár, valamint rendkí-
vül sok útközbeni érdekesség, élmény, látniva-
ló kínálkozik. Hajóút: szárazföldi patkányként
erre vállalkoztam – az előbbi módok után –
kalandvágyból. Megérte! Óriási hajó a Color
Magic: 75 100 brt, 224 m hosszú, 15 szintű
fedélzet, 42 400 lóerő, 22,3 csomó sebesség,
utasszám 2700! 1016 kabin, a belső fő sétány
(promenád) 163 m hosszú, 550 autó, kamion
stb… Üzletek, éttermek, kaszinó, uszoda –
egyszóval minden! Ez a monstrum teljesen
stabilan uralkodott a vízen, mígnem egy vihar
mindezt zárójelbe nem tette – ugyanis embe -
restül, autóstul, kaszinóstul, bevásárlóköz-
pontostul, luxuséttermestül stb. hirtelen nem
volt(unk) több, mint egy vacak szappantartó a
háborgó végtelen tengeren. Az addig szelíd
hullámok megvadultak, szinte dobálták a
hajót. Minden fizikai és lelki stabilitásom meg-
rendült. Nem részletezem – Petőfi Sándor és
az általa „tisztelt” hegyek jutottak eszembe.
Jóval később, Oslóban informáltak arról, hogy
valóban és „szerencsésen” az év legnagyobb
északi-tengeri viharát fogtam ki…

MATZON ÁKOS
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