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Számos múzeumot, kiállítóhelyet, szabadtéri régészeti és nemzeti parkot, régészeti lelőhelyet és feltárást 
tekintettem meg Norvégiában a koronavírus okozta korlátozások mellett is a 2020-as évben. Észak-Eu-
rópa társadalmi, kulturális, nyelvi, infrastrukturális, oktatási és intézményi szempontból is nagyon külön-
bözik Közép-Kelet-Európa országaitól. A szakmai körút során tapasztalt muzeális impulzusokat kívá-
nom bemutatni, amelyben igyekszem nem csak a puszta tények, leletek és adatok tömkelegét közvetíteni, 
hanem az általam megélt eseményeken keresztül próbálom átadni a kortárs észak-európai kulturális élet 
egy kis szeletét. Öt nagy egyetemen (University of Oslo, Stavanger, Bergen, Tromsø, Trondheim) folyik 
régészeti képzés és mindegyik esetben a múzeumok az egyetemekhez tartoznak, így garantálva a mú-
zeumi kutatás és az egyetemi oktatás szerves kapcsolódását és egyensúlyát Norvégia egész területén. A 
Viking Hajó Múzeum és Munch Múzeum 2019 óta részlegesen zárva tartanak, ugyanis teljesen új, a mű-
tárgyaknak megfelelő környezetet biztosító múzeumi épületeket alakítanak ki, hogy Norvégia világhírű 
kulturális örökségét méltó módon tudják bemutatni.

Bevezetés
A cikk a Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében tudományos felolvasóülés 2020. december 10-én tartott 
előadás egy részének írott változata. A 2020–2021-es őszi szemeszterben lehetőségem nyílt posztdoktori 
kutatást folytatni Norvégia fővárosában, Osloban, ahol az Egyetem (University of Oslo, Faculty of Humanities, 
Department of Archaeology, Conservation and History) Régészeti, Műtárgyvédelemi és Történelem 
Tanszékén kutathattam és oktathattam. Mint Európa- és világszerte mindenhol, így Norvégiában is komoly 
megszorításokkal és korlátozásokkal próbálták a koronavírus terjedését megállítani, amelyek többek között a 
kulturális intézmények részleges bezárását eredményezték. Ennek következtében az ösztöndíjas időszakomban 
csak korlátozottan sikerült muzeális intézményeket megtekintenem, így a cikkben azokat a helyszíneket 
mutatom be, amelyek a muzeológia különböző területit fedik le, egyfajta kulturális keresztmetszet kialakításának 
reményében.

Oslo, Skandinávia egyik kulturális fővárosa
Oslo, Norvégia fővárosa és egyben Skandinávia egyik központja, sokan a Viking Hajó Múzeumról, Vigeland 
parkról (szoborcsoport), a színházi életről és a béke Nobel-díjról ismerik a nevezetes várost. Henrik Ibsen 
(Skien, 1828–Oslo, 1906) mellett tagadhatatlanul az egyik legismertebb személy Edvard Munch (Løten, 1896–
Oslo, 1944) expresszionista norvég festőművész, aki életének jelentős részét Osloban töltötte. Leghíresebb 
alkotása A sikoly (Párizs, 1893), amelyet 1899-ben a (Norvég) Nemzeti Galéria megvásárolt, s azóta is Osloban 
található (Ustvedt 2019, 13–50). A világhírű festmény és alkotója munkásságának bemutatását egy önálló 
Munch Múzeum teszi lehetővé, amely egy teljesen új múzeumi épületbe fog költözni 2021 tavaszán (1. 
kép). A modern épület Oslo belvárosában (Bjørvika) helyezkedik el, amely a modern építészeti-művészeti 
irányvonalat képviselve a Barcode-oknak nevezett épületek szomszédságában található, s együttesen egy új 
városképet alkotnak (2. kép) (munchmuseet.no, 2021; Ljunggren 2017, 13–29). Az új múzeumi létesítményt 
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Munch művészete ihlette, ez egy 60 méter magas, toronyalakú épület, amelynek felülete – ahogyan a Barcode 
épületeknek is – változó és váltakozó arányban áttetsző, újrahasznosított védőburkolattal perforált alumínium 
panelekkel borított. Az épület felső része jellegzetesen elhajlik, ami minden oldalról jól látható, és mivel az Oslo-
fjord közepén helyezkedik el az épület, így a környező magaslati kilátóhelyekről (pl. Ekeberg, Holmenkollen) 
is kiválóan megfigyelhető (3. kép). Az építészek a következőképpen foglalták össze elképzelésüket és céljukat 
a Munch Múzeum épületéről: „MUNCH transforms Oslo’s skyline, yet bows respectfully towards the city that 
surrounds it” vagyis „Munch átalakította Oslo várossziluettjét, mégis tisztelettel hajol az azt körülölelő város 
felé” (en.wikipedia.org, 2021) (4. kép).

A másik hatalmas változás a város kulturális életében – hiszen jelenleg aktív városrendezési projekt zajlik, 
amelyben a múzeumok és színházak prioritással bírnak –, a Viking Hajó Múzeum teljes átépítése. A patinás 
intézmény Bygdøy szigetén helyezkedik el, amely jól megközelíthető a kicsit távolabbi városközpontból is. Fontos 
rendezési szempont lehetett, hogy az erdővel gazdagon borított félszigeten kiváló kikapcsolódási lehetőséget 
jelent, az itt található Fram Múzeum, Kon-Tiki és a Norvég Néprajzi Múzeum (Norsk Folkemuseum) mellett. 
A Hajó Múzeum leghíresebb műtárgyai a három, szinte teljes épségben megmaradt, fából készült, 9. századi 
viking hajó, valamint a sírkamrákból származó műtárgyak (5. kép). Az épülethez egy félköríves, komplex 
múzeumi szárnyat építenek, ahol a teljes viking időszakot fogják bemutatni a legszebb leletanyagokkal (khm.
uio.no, 2021). A látványtervek alapján a vizuális effektusok és egy speciális fényfestés is meghatározó elemei 
lesznek a kiállításnak, amelyek a viking hajók „élettörténetét” mutatják majd be (6. kép). Kárpát-medencei 
szempontból különösen érdekes élményt jelent a gazdag fafaragványok páratlanul kitűnő állapota (ti. csak 
nagyon kivételes esetekben marad meg famaradvány a Kárpát-medencei talajban).

Bergen, az egykori Hanza-kikötőváros
A famaradványok kapcsán érdekes példát jelent a nyugati, atlanti partvidék menti város, Bergen, amely híres 
Hanza-kikötőváros volt, és ma is az, nem csupán Norvégia, hanem Európa legnagyobb személykikötőjét 
jelenti. A települést a 11. században alapították (1070), a középkorban pedig Skandinávia legfontosabb 
városaként tartották számon, ahol 1163-ban V. Magnus királlyá (Etne, 1156– Fimreite, 1184) koronázása is 
történt. A 13. század végétől a Hanza-szövetség egyik legfontosabb telepe működött Bergenben, főként az 
északi partokról érkező szárított tőkehal miatt, részben a délről szállított gabona kereskedelme révén került 
kulcspozícióba. A német kereskedők külön városrészben éltek, a Hanza-hivatalnokok és kereskedők pedig a 
német középosztályból kerültek ki (Piotrowski 1988; Pósán 2012). A norvég utazási magazinok és weblapok 
mindegyike Bryggen (vagy Tyskebryggen, magyar jelentése: rakpart vagy német rakpart) a Hanza-szövetség 
virágkorából származó kereskedelmi épületek kikötő melletti sorát mutatják be, mint az egyik legfontosabb 
turista célpontot. Nem ok nélkül, hiszen a jellegzetes skandináv faépítészet fantasztikus állapotban megmaradt 
házai szemet gyönyörködtetőek, s mind régészeti, mind építészeti szempontból felbecsülhetetlen értéket 
jelentenek. Ebből fakadóan a Hanza-házakat 1979-ben nyilvánította az UNESCO a Világörökség részévé (7. 
kép) (whc.unesco.org, 2021). Közvetlenül Bryggen mellett található a város múzeuma, ahol Bergen középkori 
történetét mutatják be; a helyszín autentikus, hiszen egy egykoron állt ház maradványait megőrizve és azt 
bemutatva, gyakorlatilag annak maradványai fölé építették a múzeumot. Norvégiában gyakori eljárás, hogy 
mindent az eredeti helyén igyekeznek bemutatni, egy-egy muzeális intézményt építeni köré, ennek egyik 
példájaként tekinthetünk Bergenre (8 kép).

Heddal és a norvég dongatemplomok
A skandináv faépítészet másik ikonikus példáját a fa vagy dongatemplomok (norvég nyelven: stavkirke) 
jelentik. A donga szó (jelentése oszlop/rúd) az épületre jellemző oszlop- és gerendaszerkezetre utal, amely 
egyedi építészeti megoldást és északi stílust képvisel. Ezek a templomok a fából készült keresztény épületek 
magasan fejlett hagyományát testesítik meg, amelyek a középkorban (1050–1500) a mai Norvégia területén 
voltak a legelterjedtebbek. Számukat 750–1300 közé lehet becsülni, az elmúlt 200 évben azonban arányuk 
drámaian lecsökkent, napjainkban mindösszesen 28 templom látható. Egyediek és pótolhatatlanok, így az 
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Urnes-i dongatemplom 1979-ben felkerült az UNESCO Világörökségi listájára is, hiszen tökéletes példája 
annak, hogyan keveredik a kelta művészet, a viking hagyományok és a román stílus különféle művészi elemei 
(whc.unesco.org, 2021). Társadalmi szempontból a középkor folyamán a fatemplomok számítottak gyülekező 
helyeknek, ahol a vallásgyakorlás történt és az ismétlődő rituális tevékenységek pedig az épületek sajátos 
jelentéskészletét alakították ki (Svanberg 2003, 124–151). A temetési szertartás folyamatosan formálódott, 
majd állandósult a helye a templom körül, azonkívül tartós köteléket teremtett és alkot ma is a közösségek és 
az adott táj között (Hauglid 1970; Anker 1997, 2005; Falkenburg 2019). Urnesben és Heddalban továbbra 
is a fatemplomokat használják a temetési szertartás helyszíneként. Sőt, a heddali fatemplom napjainkban is 
működő plébániatemplom, amely szertartások, keresztelések, konfirmációk és esküvők helyszínét jelenti. Nem 
csak a múlt és a jelen vegyül össze Heddalban, hanem jó példaként szolgál az építőanyagok keveredésére 
is, amely megőrizte a különböző korszakok lenyomatait, ezen a folyamatosan használatban lévő helyen. A 
templomot kőkerítés veszi körbe, amely ugyanúgy helyi kőzetből készült, mint a temető összes sírköve (9. kép). 

Az északi vallás elemei számos dongatemplom díszítésében megjelennek, mivel a templomok többsége az 
ónorvég vallásról a kereszténységre való átmenet időszakában épült. A gazdag faragványokon látható istenségek, 
emberek és tárgyak az északi mitológiából származnak. A bejárati ajtókon, kapukon, oszlopokon és bútorokon 
található faragványok védelmező varázslattal, bajelhárító funkcióval rendelkeztek, ezeken szintén az északi 
mitológia számos részlete tűnik fel. Például a jól ismert heddali püspöki szék egy jelenetet mutat be Sigurd, 
a sárkányölő legendájából. A fatemplom a 19. században megsemmisült, ám kapuját sikerült megmenteni, 
amelyet ma az osloi Kultúrtörténeti Múzeumban (Museum of Cultural History, University of Oslo) őríznek 
(10. kép). A kapuk magas szintű művészi minősége és kitűnő kivitelezése rendkívüli szakértelmet és munkát 
követelt meg (Hohler 1999a; Hohler 1999b).

Haugesund, a viking királyok otthona
Norvégia délnyugati parvidékén, Vestlandet földrajzi régiójában, Rogaland megyében található Haugesund. 
A város egy védett szoroson keresztülfutó, stratégiailag fontos tengeri útvonal közelében fekszik. Bár maga 
Haugesund viszonylag új, a vidék történelmi, ugyanis Széphajú Harald király (kb. 850–933), a mai városhoz 
közeli Avaldsnes szigeten élt. Ennek okán a Viking királyok földjének is nevezik a területet, ugyanis 872-ben 
Széphajú Harald király egyesítette a norvég törzseket egy egységes királysággá, őt pedig Norvégia első királyává 
koronázták. Ennek emlékét őrzi Haraldshaugen, magyarul Harald udvara, amelyet 1872-ben a hafrsfjordi 
csata millenniumi évfordulóján avattak fel, ünnepelve az egységes Norvégiát. Az emlékmű Haugesund 
városközpontjától északra található, azon a helyen, ahol Harald Hårfagre-ot temették el (visitnorway.com, 
2021; no.wikipedia.org, 2021). Avaldsnes lenyűgöző szigetén lévő Norvég Történelmi (Látogató)Központ 
határozottan gyerek- és látogatóbarát kiállítóhely. A tárlat hiteles régészeti másolatokra épít, amelyet rendkívül 
igényes, megszólalásig élethű viaszfigurák (köztük királyok is) és látványos vizuális installációk – amelyek a 
könnyebb megértést segítik – tesznek izgalmas kiállítássá (11. kép). Külön érdekessége, hogy a Történelmi 
Központ a föld alatt helyezkedik el, és csak egy kör alakú épületrész jelzi a bejáratot, amely ismét egy jó példa 
arra, hogyan vették figyelembe a táj adottságait és nem alakították át azt mesterségesen (12. kép). A Történelmi 
Központtól körülbelül 15 perc sétára egy másik szigeten (Bukkøy), egy gyönyörűen rekonstruált viking farmot 
alakítottak ki, ahol a vikingekről és életmódjukról lehet többlet információhoz jutni. Hasonlóan a magyarországi 
skanzenekhez, vagy éppen az Ópusztaszeri Történelmi Emlékparkhoz, itt is hiteles másolatokként felépített, 
különböző viking épületek segítenek aktív módon történelmi tudásunkat feleleveníteni, vagy éppen főzési, 
gyógy- és fűszernövénykert gondozási ismeretekre szert tenni a kardforgatás és íjászat mellett (13. kép).

Zárszó
A néhány bemutatott példát követően, összegzésként fontos kiemelnem a Norvégiára és a norvég kulturális 
intézményekre általánosan jellemző természetközelséget és környezettudatosságot. Az általam látogatott 
intézmények, helyszínek mindegyike a lehető legkevesebb környezetátalakítással jött létre, az épületek és a 
benne található berendezések legtöbbjét fából és más természetes anyagokból alakítottak ki. Egyrészt helyben 
bőséges faanyag áll rendelkezésre, másrészt a fa az északi építészeti stílus hagyományos építő anyaga, amelyet 
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modern kialakítással tesznek még érdekesebbé (pl. az osloi Operaház – kilátóhely is egyben – tengerbe nyúló 
fehér külső kőburkolata, a színháztér belső díszítése teljes egészében fa, amely egy végtelenül megnyugtató 
atmoszférát nyújt). Úgy vélem, hogy a természet közelségének érzésével egy nyugodt, kellemes, néha már 
szinte az otthon érzetét keltő légkört sikerül ezáltal kialakítani, így a kulturális kikapcsolódás és feltöltődés 
fesztelensége a fiatalabb korosztályokat is könnyebben be tudja csalogatni a muzeális és más kulturális 
intézményekbe. A kiállítások közel mindegyike egy-egy nagyobb projekthez kapcsolódik, amelynek szerves 
részét képezi az oktatás. Már a forgatókönyvírás időszakában megtervezik, hogyan épül majd be egy-egy 
mesterszakos dolgozat vagy doktori disszertáció kapcsolódó témája és azoknak gyakorlati hasznosítása a 
tárlatba. Ez a gyömölcsöző kapcsolat egyrészt aktív eszmecsere és információáramlást jelent a múzeum és 
az egyetem munkatársai között, másrészt az egyéni szempontból is érdekelt dolgozatírók, kutatók maguk is 
szervezik a kiállításhoz illeszkedő konferenciákat, rendezvényeket és oktatási tevékenységet. A kiállítások sok 
szinten működnek aktívan és a résztvevők változatossága növeli a kiállítás oktatásba történő visszacsatornázását 
és társadalmi hasznosulását.

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönöm Dr. Vörös Gabriellának a szöveg gondozását és az értékes megjegyzéseket. Szilágyi Kata 
norvégiai kutatása a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj „Nyersanyag és információáramlás társadalomrégészeti 
szempontú kutatása Közép és Észak-Európa területén a Kr.e. 7–3. évezredben” (MAEÖ 2020-2021/159019) 
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5. sz. kép: A Viking Hajó Múzeum egyik hajója jelenleg és a látványterv egyik grafikája a tervezett vizuális hatással. 
Forrás: https://www.khm.uio.no/english/visit-us/viking-ship-museum/ Letöltés időpontja: 2021. január 15.

6. sz. kép: A komplex Viking kort is bemutató új Hajó Múzeum látványterve. Forrás: https://www.lonelyplanet.com/
articles/museum-oslo-oldest-viking-ships Letöltés időpontja: 2021. január 15.
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7. sz. kép: A bergeni Brygge, három ház a Hanza-szövetség világkorából származó kereskedelmi épületek közül. 2020. 
Szilágyi Kata felvétele.

8. sz. kép: A bergeni múzeum, valamint a helyükön megőrzött és bemutatott faépület maradványok. 2020. Szilágyi Kata 
felvétele.
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9. sz. kép: A heddali dongatemplom. 2020. Szilágyi Kata felvétele.

10. sz. kép: A heddali dongatemplom faragott fakapuja északi mitológiai jelenetekkel. 2020. Szilágyi Kata felvétele.
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11. sz. kép: A Norvég Történelmi Központ installációs elemei és az egyik élethű figura. 2020. Szilágyi Kata felvétele.

12. sz. kép: A festői norvég táj és a Norvég Történelmi Központ bejárata a földalatti kiállítóhelyhez. 2020. Szilágyi Kata 
felvétele.
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13. sz. kép: Jellegzetes viking faépület és egy rúnakő másolata Bukkøy szigetén. 2020. Szilágyi Kata felvétele.
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Museological experience in Norway
Kata Szilágyi 

Despite the restrictions caused by the coronavirus in 2020, I visited several museums, exhibitions, open-air 
archaeological and national parks, archaeological sites and excavations in Norway. Northern Europe is very 
different from the countries of Central and Eastern Europe from social, cultural, linguistic, infrastructural, 
educational and institutional perspectives. I would like to present the museological impulses that I have gotten 
during my travels. Instead of trying to convey a mass of facts, artifacts and data, I will focus on the events I have 
experienced with the aim to pass on a small glimpse into contemporary cultural life in Northern Europe. The 
archeological education in Norway is provided by five main universities (University of Oslo, Stavanger, Bergen, 
Tromsø, Trondheim), and in each case the museums belong to the universities, thus guaranteeing the direct 
connection and balance between museum research and university education throughout Norway. The Viking 
Ship Museum and the Munch Museum have been partially closed since 2019, because of the construction of 
a completely new museum buildings, which will provide a suitable environment for the archaeological objects 
and art items from a conservation perspective, thus presenting Norways world-famous cultural heritage in a 
worthy manner.


