
 
Ambrus Lajos, Ajtony Imre (1932), Ács István (1959), Bartha Magda (1955), 

Belik Ferenc, Benczédi Ilona (1948), Birincsik József, Bodoni János, Boros Kata-
lin (Catlin K. Schlosser), (1952), Boros Kálmán, Citrom Zoltán,  Csanádi Ibolya 
(1953), Csíki Levente (1954), Csikós Tibor (1957), Csíkzsögödi Szabó Zoltán, 
Dániel Éva (1952), Dániel Lajos, Dávid Aladár, Demeter Zsuzsa, Dohi 
Alexandru, Drab Károly (1944), Farkas Ildikó, Farkas Kinga, Fazakas Ildikó, Fa-
zekas Marianne, Garami Éva, Gilice Zsuzsánna, Gulyás Balázs, Gyulai Farkas 
Sándor (1945), Halász Szabó Sándor (1920 -       ), Hont Robert, Horváth István, 
Jiglund Krisztina, Kasza András, Kasza Ildikó, Kasza Imre (1952), Kertész Gá-
bor, Kiss Pál László (1922-2007), Kormos László, Kovács Anna Mária, Kovács 
Emese, Kovács Gyula, Kovács Ferenc, Kuk László, Láposi Eszter, Láposi Sylvia, 
Lénárt István,  Liknvist Mária, Lisztes István (1942), Löffler Ervin, Mayer Hella 
(1976), Mihály Ferenc, Mikudin István, Mikola Nándor (1911-2005), Miski Tö-
rök Ágnes, Molnár Attila, Mocanu Elena Dorina, Mokos Imola, Móritz Livia, 
Nagy Klára, Nemes Endre (1909- 1985), Némethy Sándor (1955), Olasz József, 
Patachich Csilla, Pogány Gábor, Poeschl Mari, Popovics Zoltán, Rébner-
Widengard Krisztina, Rothman Lenke (1929), Rozsnyay Béla, Solymosi Ágnes, 
Söshl Mária, Szabó Klára, Szabó Magdolna (1958), Szántó Kinga, Szakács Krisz-
tina, Szalay Katalin, Szilágyi László, Szinnyei Kiss Ildikó, Szirányi László, Tom-
pa Anna, Tóth Albert, Tóth Attila, Tóth Tímea (1981), Urbán Attila (1977), 
Várkonyi Erika (1975), Venczel Árpád, Venczel Gyöngyi, Vető János, Vincefi 
Sándor, Wagner Nándor (1922-1997). 
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Magyar színművek a skandináv színpadokon a XX. 
század első évtizedeiben* 

 
         Dánia 

Csiky Gergely A proletárok című színművének bemutatása után több mint 
tizenöt évet kellett várni, míg a következő magyar színmű színpadra került. Az 
első világháborúig összesen négy magyar színművet mutattak be Dániában. Mol-
nár Ferenc és Lengyel Menyhért színműveinek fordítóiról azonban nem található 
semmilyen információ. 

A proletárok pozitív és negatív értékelést egyaránt kapott, Molnár Ferenc 
Az ördög (Djævelen) és Lengyel Menyhért Tájfun (Tajfun) című színművei meg-
semmisítő kritikában részesültek, a bemutatók egyértelműen bukást jelentettek. 
Kivétel Molnár Ferenc A testőr (Garderofficeren) című komédiája, amelyet a kri-
tikusok viszonylag kedvezően értékeltek. 

Molnár Ferenc Az ördög (Djævelen) című komédiáját 1909. január 31-én 
mutatták be a koppenhágai Királyi Színházban (Det Kongelige Teater). A kritiku-
sok egyöntetűen negatív véleményt fogalmaztak meg. A Politiken tömör vélemé-
nye szerint például a komédia teljesen értéktelen. (1) Ehhez képest csupán csekély 
félreértésnek tűnik, hogy a kritikus szerint Molnár Ferenc osztrák nemzetiségű. A 
kritikus azonban még tovább megy, és morális alapon akarja elítélni és megsem-
misíteni Molnárt, élősködőnek nevezve őt: „Men Sandheden er, at disse Stykker i 
dybeste Forstand er umoralske, fordi de snylter paa Frisindets Arbejde i 
Literaturen og fordi de er i Stand til at kompromittere det.” (2) 

A Berlingske Tidende már nagyobb terjedelemben foglalkozott az előadás-
sal, a kritikus azonban nem talált a komédiában egyetlen említésre méltó pozitívu-
mot sem: „I Betragtning af, at denne Skuespilnyhed først var den tredje i 
Sæsonen, maa Resultatet kaldes lidt magert. (...) I sig selv er Komedien nemlig 
idefattig. (...) Man maa da snart haabe paa en Afløser af denne temmelig 
interesseløse Forestilling.” (3) 

A Dagens Nyheder már próbált tárgyilagosabb lenni, de végeredményben 
szintén elmarasztalta az előadást: „Tilsidst hørtes der Hyssen ind imellem 
Bifaldet. Snarere dog fordi Folk følte sig forargede, end fordi de egentlig havde 
kedet sig.” (4) 

A kritikák Az ördög koppenhágai bemutatóját több esetben a Királyi Szín-
ház igazgatójának, Karl Mantziusnak az esendőségére vezették vissza. Mantzius 
egyszerre színész és fordító is volt, a darabot ő fordította dánra. A kritikusok véle-
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ménye szerint nem tudott ellenállni az ördög csábító szerepének. 
Ahogy már említettem, a három színpadi mű közül A testőr 

(Garderofficeren) úszta meg a legjobban a koppenhágai kalandot. A Politiken 
szerint Molnár színművével rendkívül érdekes és hálás színházi szerepet alkotott 
meg. A közönség remekül szórakozott a pikáns előadáson. (5) 

A legnagyobb bukást Lengyel Menyhért Tájfun című műve könyvelhette 
el. Úgy tűnik, a kritikusok egymást próbálták túllicitálni a bírálatban, s szinte ver-
senyre keltek egymással, hogy ki tud a leginkább negatív értelemben nyilatkozni 
az előadásról. 

A Tájfunt is a koppenhágai Királyi Színházban mutatták be. A premier 
1911. október 28-án volt. Leginkább L. C. Nielsen ragadtatta el magát a 
Tilskueren hasábjain, nehéz magyarázatot találni szélsőséges megnyilvánulására. 
Nielsen véleménye szerint Lengyel Menyhért egyszerűen dilettáns volt, és bárdo-
latlan, amikor a darabot írta. „Det har gået sejrende over flere af Europas anden – 
tredie Rangs Scener og maatte følgelig være det kgl. Teater værdigt. (…) Stykkets 
Valg og Stykkets Udførelse er lige langt fra det, der før har været og stadig burde 
være det kgl. Teaters Maal; saa lavt ligger det, at det er beskæmmende at bukke 
sig efter det.” (7) 

A számos elmarasztaló kritika mellett azonban található két érdekes hozzá-
szólás is. A Politiken a bemutató másnapján a következőket írta: „Det kgl. Teater 
fik iaftes Held til ved en morderisk Behandling ganske og aldeles at undlive Hr. 
Melinchor Lengyels Komedie »Taifun«. (8) 

Az Ugens Tilskuer véleménye is az, hogy a Tájfun önmagában teljesen ér-
téktelen, vonzerejét kizárólag a japánokról bennünk élő romantikus képnek kö-
szönheti. A kritikus részletes elemzésben mutatja be a rendezés alapvető hibáit, 
amelyekkel apró darabokra törték a japánokról bennünk élő képet (például kulcs-
fontosságú jelenetekben a szereplők kimonó helyett európai ruházatban jelentek 
meg). A szerencsétlen rendezéssel sikerült a főhős lelki vívódását vulgáris, gör-
csös érzésekké változtatni, a drámai összeütközés jelenetei pedig csendes párbe-
szédek langyos állóvizévé alakultak. „Det er blevet telegraferet rundt, at denne 
Europasukces faldt til Jorden hos os, og høflige Røster baade her og ude har ment, 
at det skulde være paa Grund af vore gode Smag. Det lyder pænt, men Sandheden 
er en helt anden: »Tajfun« faldt virkningsløs ud, fordi dansk Skuespilkunst ikke 
var i Stand til klart og simpelt at fatte Stykkets Bygning og til i Pligtfølelse mod 
Opgaven at løfte den.”(9)  

Nem áll rendelkezésre semmilyen információ arra vonatkozóan, hogy volt-
e szándékosság a dologban, vagy csupán a rendező hozzá nem értéséről volt szó. 
A Tájfun stockholmi bemutatója előtt például japánok és a japán kultúráról mé-
lyebb ismeretekkel rendelkező emberek véleményét kérték ki a darab sikere érde-
kében.  

2368                                                  Páholy Thurman Zoltán, Tompa Anna, Tóth Ildikó Irma (1941), Tóth Ilona, Tóth Károly 
Antal, Újvári Tünde, Veress Biborka, Veress Zoltán (1936), Vető János, Vető 
Jenő, Vincefi Sándor, Vincze Iván, Vörös Márton (1900-1993), V. Telegdi Mag-
da, Zichy Aladár (1925), Zsigmond Gyula, Zsurbej Magda (1935)   

 
Zeneművészek  
(zeneszerzők, zenei előadóművészek, könnyűzenészek) 

 
Bercelly Montág Mária, Bogányi Bence, Bogányi Bernadett, Bogányi Gergely 
(1974) Bogányi Mária, Bogányi Tibor, Bukovinszky Dávid, Bukovinszky Mari-
anna, Bukovinszky Valéria, Citron Zsuzsa, Csatószegi Judit, Deák Dénes, Deák 
Csaba (1932), Dénes Elemér, Gaál Zoltán, Grigoricza Olesen Panna,  Gulyás 
Georg, Hentz Helga, Hibay Éva, Hirtling Béla, Jónás András, Juhász Gyula, Ká-
dár György, Kerényi János, Kovács Erika, Marina Cristian, Maros Ilona, Maros 
Miklós, Mokos Imre, Molnár Dávid, Molnár Tibor, Pallay Gizella, Práda Kinga, 
Rózmann Ákos (1929—2005), Sinai Pál, Sólyom János, Stuber György, Szilvay 
Csaba, Szilvay Géza, Szilvay Réka,  Szirányi László, Szirányi Mária, Szokolay 
Sándor, Tamás Gábor, Ungváry Tamás, Urbán Imre, Vas Tamás, Vásárhelyi Me-
linda, Vető János, Vincze Iván. 

 
Előadóművészek  
(rendezők, színészek, énekművészek, mozgásművészek) 
 

Balázs Beatrix, Benczédi Zsuzsa, Benyő (Fülöp) Krisztina, Bíró János, Bokány  
Ferenc, Bödös Krisztina, Dálnoki Dániel, Deák Dénes,  Domonkos István, Dusa 
Ödön, Garlati Lajos, Fábián Mihály, Eszterhás Péter, Fodor Béla, Hibay Éva, 
Horváti Eszter, Kis Ildikó, Magyari Melinda, Misurák János, Molavi Mária, 
Mulvai Márta, Orbán Csaba, Páll Zsolt, Pető Tünde, Pintyi család, Práda Sagvik 
Kinga, Publik Antal, Rajta Erzsébet, Schapira Zoltán, Sólyom János, Stuber 
György, Székely Ágnes, Székely Zoltán, Szokolay Sándor, Szolnoki Zoltán, Ta-
más Gábor, Tálas Ernő, Wolf Judit, Urbán Csaba, Zsurbej Magda (1935). 
 

Film-, videó- és fotóművészek 
Balogh Sándor (1931-2006), Bánhegyi László, Bánovits András, Bárány Ti-

bor (1955), Borbás István, Boros Kálmán, Buday Károly, Dombi László, Dusa 
Ödön, Fagyos István, Farkas István, Farkas Jenő, Herskó Anna, Herskó János 
(1926), Kemecsi Ferenc, Körmendi Dalma, Lulich Georg (Lulicih György) 
(1953), Márton Zoltán (1962), Mihala Éva, Nádasi Róbert,  Nagy Erika, Páhi Ist-
ván (1950), Szirányi László, Tiglezan József (1964), Ungváry Ildikó, Vető János. 

 
Képzőművészek  
(festőművészek, grafikusok, szobrászok, formatervező, textilművészek, épí-

tész, restaurátorok, művészettörténészek, műkedvelő képzőművészek)  



A skandináviai országokban élő magyar alkotók  
névsora 

 
Írók  
(prózaírók, költők, fordítók, tanulmányírók, kritikusok, közírók) 
 

Antal Imre, Arvidson Sára, Balogh Beáta (1973), Bánáti Gabriella, Bartal Klári, 
(1940),Bartha István, Békássy N. Albert (1942), Bendes Rita, Benedekné Szőke 
Amália, Berg (Böti) Olga, Bíró István, Bitay Zsolt (1973), Blénessy Zoltán, 
Bodoni-Lindh Anikó (1950), Bodor Attila, Borka László (1932), Boross Katalin, 
Boross Kálmán, Bozsodi László, Bruckner Zoltán, Burányi Gyula, Csák János, 
Csatlós János (1920-1993), Csíkzsögödi Szabó Zoltán (1957), Csillag János 
(1952), Czibik Gábor (1975), Deák Csaba (1932), Dobos Éva, Dohi Alexandru, 
Domonkos István (1940), Dőri Tibor (1936), Dusa Ödön (1943), Eggens Magda 
(1924), Faludi Iván (1895-1978), Farkas Jenő, Fáskerti Mária, Fazakas Marianne 
(1956), Fodor Béla, Fodor Imre, Fonyó István (1942), Földesi Katalin, Fülöp Éva, 
Fülöp Géza, Gaál Zoltán, Garam Katalin, Gellért Tamás, Gergely Edit Edo (1978), 
Gergely Tamás, Gilice Zsuzsanna (1970), Gleichmann Gabi (1954),  
Göndör Ferenc (1928), Grünfeld Benny (1928), Gulbransen Weche, Gulyás Mik-
lós (1938), Gyóni István (Stefan Westlund, 1938), Hámori László (1911-1984), 
Harrer Gábor (1951), Havasi-Krasznai Erzsébet (1954), Hegedűs Zsolt, Hont Gá-
bor (1953), Horváth Attila, Homoki Mária, Hunyadi Viktória, Inczédi Gombos 
András (1940), Janáky Réka (1963), Járai János,  Kató János (1948), Kemény Fe-
renc (1917), Kesselbauer Gyöngyvér, Klein Éva, Klein György (Georg Klein, 
1925), Kovács Ferenc (1949), Kozák Katalin, Kulich Károly, Ladó József (1911), 
Lahováry Pál, Lakatos Júlia, Langer (Jo) Sophie (1912-1990), László Patricia 
(1971), Lázár Ervin Járkáló (1953), Lázár Oszkár, Libik György (1919-1995), 
Lipcsey Andersson Emőke, Lőrinczi Borg Ágnes (1974), Lukács Zoltán, Márky 
Ildikó (1940), Martinovits Katalin, Mervel Ferenc (1936-2004), Mészáros 
Gabriela, Mihály Ferenc, Molnár Attila, Molnár-Broander Éva, Molnár István 
(1950), Móritz László, M. Veress Mária, Molnár Veress Pál, Müller Mária, Müller 
Teréz (1925), Nádasdy-Farkas Irén, Nalberg Zoltán (1941), Neufeld Róbert 
(1937), Ortman Mária (1939), Pál Zsolt, Palotai Mária, Pándy Kálmán (1908-
1988), Perger Dénes, Poeschl Mari, Publik Tony (1970), Røkenes K. Erzsébet, 
Rosenberg Ervin (1935), Roth Imre (1924), Rozsnyay Béla, Sall László (1961), 
Sánta Judit, Sára Erzsébet (Sara Elisabeth, 1952), Schapira Székely Zoltán (1955), 
Sebestyén Éva, Solymossy Olivér (1914-1986 ),  Solymossy Péter, Straszer Bog-
lárka, Strassburger Ferenc (1941), Szalontai Éva, Sulyok Vince (1932), Svéd 
Frans (1923), Szabó Petra (1951), Szalay Sándor, Szarka István (1966), Szeles Ju-
dit (1969), Szende Stefana (1901- ), Szente Imre (1922), Szilágyi László, Szöllösi 
Antal, Szűcs András, Szűts Gábor (1928), Tamás Gellért (1963), Tanító Béla, Ta-
nító Béláné, Tar Károly (1935), Tatár Mária Magdolna, Thinsz Géza (1934-1990),  

Véleményem szerint azonban a Tájfun bemutatója jó példa arra, hogy mi-
lyen módon befolyásolhatják egy színpadi mű befogadását olyan tényezők, ame-
lyek kívül állnak a mű, a színészek és a közönség kapcsolatán.  

A magyar színművek távolinak, idegennek tűntek a dán kritikusok szemé-
ben, ezt példázza A testőr (Garderofficeren) bemutatójáról született kritika: „Hans 
komedie (...), som har gjort Lykke i Wien og i Berlin, morede ogsaa 
Dagmartheatrets Publikum, skønt dens bidende Spot og hidsige Lidenskab 
forekom (...) Tilskuerne meget fremmedartet.”(10) 

Nem lehet csodálkozni azon, hogy ilyen kezdetek után több mint húsz év 
telt el, mire egy dán színház újra magyar színmű bemutatásával próbálkozott. 
1933 szeptemberéig kellett várni, mire ismét magyar műveket köszönthettünk a 
koppenhágai színházak műsorán. Ekkor egyszerre két magyar színművet mutattak 
be, és végre bekövetkezett, amire oly sokáig kellett várni: magyar műveket siker-
rel játszottak dán színpadokon. 1933. szeptember 1-jén volt a premierje Molnár 
Ferenc Egy, kettő, három (En to tre) című darabjának a koppenhágai dán Királyi 
Színházban, szeptember 29-én pedig Zilahy Lajos A tizenkettedik óra (Natten til 
den 17de April) című komédiáját mutatták be a Dagmar Színházban 
(Dagmarteatret).  

Az Egy, kettő, három sikerének jelentőségét növeli, hogy ez volt 1933–
1934-ben a szezonnyitó előadás. Két egyfelvonásos komédiát játszottak, Molnár 
darabja mellett Arthur Schnitzler Der Schleier der Pierette című pantomimját ad-
ták elő. Hozzá kell azonban tenni, hogy az egyfelvonásos komédia alapján nehéz 
felismerni Molnár dramaturgiájának nagyságát. 

A Politiken kritikusa tájékozódott Molnár darabjainak korábbi dániai be-
mutatójáról, és értetlenül áll a tény előtt, hogy ezek mindegyike megbukott:  
„Svend Gade beviste i Aftes, at Molnár kan spilles paa Dansk. Det har altid undret 
mig, at denne elegante og vittige Pariser fra Budapest, der Verden over spilles 
med Held, aldrig rigtigt har haft Lykken med sig i København.” (11) 2 

A Dagens Nyheder két egész hasábon foglalkozott a darabbal: „Bifaldet 
efter Molnar –Stykket var stærkt og begejstret. Det var Teater for et moderne 
Storbypublikum, perfekt leveret af Det kongelige Teater.” (12)  

Zilahy Lajos A tizenkettedik óra című darabja viszonylag jó kritikát ka-
pott: „(Stykket) tilfredstiller alle Fordringer til en hyggelig-uhyggelig Teateraften. 
[...] Men det var altsaa en Teateraften, der fangede Tilskuerens 
Opmærksomhed.” (13)  

Összehasonlítva a magyar színművek fogadtatását Dániában, Svédországban 
és Norvégiában, azt tapasztaljuk, hogy Dániában került színpadra a legkevesebb 
magyar színmű, s fogadtatásuk is egyértelműen itt volt a legrosszabb. A kezdeti 
próbálkozásokat követően több mint húsz évig nem játszottak magyar színműve-
ket dán színpadokon. Molnár egyfelvonásos komédiájának és Zilahy Lajos 
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krimikomédiájának viszonylag pozitív fogadtatása az 1930-as évek elején pedig 
alig javít valamit ezen az összképen.  

 

Svédország 
A magyar színművek svédországi fogadtatásának vizsgálatát több külső 

körülmény miatt Stockholmra, a stockholmi színházakra szűkítettem. A Svédor-
szágban színre vitt magyar műveket kivétel nélkül játszották valamelyik stockhol-
mi színházban. A premier néhány kivételtől eltekintve szintén Stockholmban volt, 
s csak később mutatták be a darabot Göteborgban, Hälsingborgban vagy más svéd 
városban. Több olyan színdarab is van, amelyet csak Stockholmban játszottak. 
További kutatás tárgya lehetne a göteborgi, illetve helsingborgi előadások fogad-
tatásának vizsgálata, hiszen néhány előadáshoz kapcsolódó kritikából arra lehet 
következtetni, hogy Svédországon belül is adódott különbség az egyes színművek 
fogadtatása között. Például a korabeli tudósítások szerint Lengyel Menyhért Táj-
fun című drámájának göteborgi bemutatója bukás volt, ugyanakkor a darabot 
Stockholmban sikerrel játszották.  

A magyar színművek svédországi fogadtatását részletesen tárgyalta Leffler 
Béla Magyar szerzők svéd színpadon (14) című tanulmányában. A tanulmány az 
1914-ig bemutatott művek svéd visszhangját mutatja be a kritikák alapján. 

A három skandináv ország összehasonlításából megállapítható, hogy Svéd-
országban mutatták be a legtöbb magyar színművet. A sikeresebb darabok eseté-
ben a stockholmi premiert követte a göteborgi és helsingborgi bemutató is. Vala-
mennyi előadás részletes vizsgálata szétfeszítené a disszertáció kereteit, ezért a 
magyar színművek svédországi fogadtatásával kapcsolatban elsősorban azokra a 
darabokra koncentráltam, amelyeket Dániában és Norvégiában is bemutattak. Kü-
lönösen az 1930-as években a magyar színművek svédországi fogadtatásának 
vizsgálata igényel további kutatásokat. 

Svédországhoz köthető a magyar színművek skandináv premierje, ugyanis 
Stockholmban, az Új Színházban (Nya Teatern) 1883. március 7-én mutatták be a 
magyar újromantikus dráma egyik megteremtőjének, Dóczi Lajosnak legsikere-
sebb verses vígjátékát, A csókot (Kyssen). Ez volt az első magyar színmű, amelyet 
skandináv országban játszottak. 

1883 után azonban huszonhét évet kellett várni a következő magyar szín-
mű bemutatójára, a Drámai Színház (Dramatiska Teatern) 1910. november 22-én 
mutatta be Lengyel Menyhért Tájfun című drámáját, a skandináv országokban 
elsőként. A Tájfun premierje nagy jelentőségű eseménynek számíthatott, hiszen 
valamennyi jelentős svéd napilap, az Aftonbladet, a Dagens Nyheter, és a 
Stockholms Dagblad egész oldalas, rajzokkal, illetve fényképekkel illusztrált cik-
kekben számolt be róla. Az Aftonbladet kritikusa szerint a Tájfun premierje a Drá-
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hivatalos úton menne, talán nem tudtuk volna véghezvinni. 
Ez a munka a könyvtárosok egymás közötti könyvcseréjét jelenti csupán, 

vagy ennél sokrétűbb az együttműködés? 
Leginkább a könyvtárosokkal tartjuk a kapcsolatot, de ehhez kapcsolódnak iro-

dalmi és művészeti programok is. Például, amikor a nagy könyvprogram volt, ak-
kor nem felejtettük el a határon túliakat sem – költőkkel, színművészekkel jártuk 
a határon túli falvakat, és irodalmi esteket, rendhagyó irodalomórákat tartottunk 
több mint húsz településen. Rendszeresen vendégei a megyei könyvtárnak határon 
túli írók, Magyar irodalom határok nélkül címmel tartunk felolvasóestet, ill. az 
ünnepi könyvhétre – immár harmadik éve – két díszvendéget hívunk: egy anyaor-
szágit és egy határon túlit. 

A magyar irodalom egy kimeríthetetlen kincsesbánya. Mi indokolja egyes 
könyvek átsegítését? 

Nem szerzőkről van szó, hanem inkább kézikönyvekről, amik segítik a magyar 
oktatást – helyesírási szabályzat, idegen szavak szótára, idegen nevek kiejtési szó-
tára, lexikonok, enciklopédiák stb. Ha sikerül szépirodalmi műveket is átjuttatni, 
az már „hab a tortán”. 

Mennyire van fogékonyság Nyíregyházán a kultúra iránt? 
A negyven-ötven év fölöttiek érdeklődnek, de nincs utánpótlás a fiatalabb kor-

osztályból. Fellángolások azért vannak, amikor több művészeti ágat kapcsolunk 
össze, mert ha Haydn, Kányádi Sándor és Bartók együtt szerepelnek, az már sok-
kal érdekesebbnek ígérkezik. Csak sajnos a kultúra támogatottsága nem túl jelen-
tős, ezért sokszor nehéz előteremteni a forrásokat ahhoz, hogy színvonalas progra-
mokat szervezzünk; nem színvonalasakat pedig nem érdemes! 

Miben más a kultúrához való viszonyulása a lovaggá avatás előtt és után? 
Erőt ad, hogy folytassuk a munkát – azért beszélek többes számban, mert ez az 

érem annak a közösségnek a kitüntetése, akikkel együtt dolgozom, és természete-
sen a családomé is. Annyiban más, hogy eddig kevésbé voltam tudatos, inkább 
ösztönösen használtam ki az adódó lehetőségeket, hitből, szívből, szeretetből tet-
tem, de most már tervszerűen, tudatosan végzem. 

Hulej Enikő 
 
 
 

* Április végén Egy szobának két oldala címmel középerópai grafikai kiállítás 
nyilt a koppenhágai Dán Grafika Házában, ahol a cseh, lengyel és dán grafikusok 
mellett, Magyarországot Szíj Kamilla munkái képviselték. 
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NYÍREGYHÁZAI KÖNYVTÁROS NORVÉGIÁBAN 
 
DR. VRAUKÓNÉ LUKÁCS ILONA könyvtáros, a Magyar Kultúra Lovagja 

(Nyíregyháza) 
Indoklás: Dr. Vraukóné Lukács Ilona a Móricz Zsigmond Megyei és Városi 

Könyvtárban dolgozik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei ünnepi könyvhetek 
szervezője. A megyében a határon túli írók népszerűsítője, kapcsolataik gazdagí-
tója, bővítője. Rendhagyó irodalomórák szervezője. A megyéből elszármazott 
írók – Balázs Béla, Czine Mihály postumus a Magyar Kultúra Lovagja és Végh 
Antal – tiszteletére emlékhelyek kialakításának szervezője. A skandináv és a 
kárpát-medencei, valamint a hazai és a kárpátaljai könyvtárosok kapcsolatai-
nak fejlesztője. A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány létreho-
zásával az iskolák magyar nyelvű könyvállományának gyarapítója, az iskolai 
könyvtárosok képzésének szervezője. „Nemzetközi kulturális kapcsolatok fejlesz-
téséért” 

Ön többször járt Norvégiában, előadást is tartott Oslóban. Milyen kapcso-
lat fűzi Skandináviához? 

2000-ben, a megyei könyvtárban, mint az irodalomprogramok szervezője kap-
csolatba kerültem Kovács Ferenccel, az oslói egyetem munkatársával, s az ő köte-
tének szerveztem akkor egy nyíregyházi könyvbemutatót. Már az elején éreztük, 
hogy egy hullámhosszon vagyunk, és az irodalmi kapcsolatunk gyorsan kiszélese-
dett. Ferenc kezdettől fogva nagyon segítőkész a munkánk iránt: folyóiratokat 
küldött, amiket továbbítottunk Kárpátaljára. Például az első videokonferencia-
előadást ő tartotta Beregszászon, elsőként a régióban: „történelmi pillanat volt” – 
így fogalmazott az egyik kolléga. Mikor létrehoztuk az alapítványt, amelynek ő is 
alapító tagja, akkor egy nyíregyházi színművésszel meghívott Oslóba a nagykö-
vetség egyik kulturális estjére: beszéltem a munkánkról (már vihettem ezeket a 
szép képeslapokat), és jelentős támogatást kaptunk a jelenlévőktől, ami az indu-
láskor nagy segítséget nyújtott. 

2000-ben szerveztem először könyvtáros továbbképzést határon túli kollégák 
számára, mert úgy gondoltam, hogy három határ ölelésében elkerülhetetlen a kö-
zös munka. A kezdeményezés szíves fogadtatásra talált, és a pályázati források 
jobban megnyíltak. A támogatások egyenletesek lettek, s ez is azt bizonyította, 
hogy együttmunkálkodásunk valóban szükséges és fontos. 

Sok barátra tettünk szert Kárpátalján – vagy azért dolgoztunk együtt, mert ko-
rábban is barátság volt közöttünk, vagy azért alakult ki barátság, mert egy ügyet 
szolgáltunk. Több mint tízezer kötetet juttattunk már át Kárpátaljára, Felvidékre, 
szatmári területre, de egészen Hargita megyébe is, s ebben nagyon sokan segítet-
tek bennünket. Ezért minden fórumot megragadok, hogy köszönetet mondjak 
azoknak az ismeretleneknek, akik – hátizsákban, szatyorban – krumpli, cigaretta, 
mindennapi bevásárlás mellett ötösével, tízesével átvitték a könyveket. Ha mindez 
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mai Színház nagy sikere volt, különös tekintettel a rendezés magas színvonalára. 
Véleménye szerint a darab sikerét egyértelműen a rendezőnek, Gustaf Lindennek 
köszönheti. A kritikus hosszasan elemezi néhány színész játékát, de néhány sor-
ban méltatja a szerzőt is: „»Taifun« är ett japanskt-europeiskt drama – ett  
sensationsdrama (...). Men det är ingalunda, i likhet med det vanliga 
sensationsdramat, byggdt på knalleffekter blott. Spänningen framkallas af en jämn 
stegring, åstadkommen genom en förstklassig dramatisk teknik. Och dock kan 
ingen rättvist påstå, att författaren – ungarere Melchior Lengyel – saknar andra 
dramatikse förtjänster än rutinens. Han förstår ock konsten att spela på de 
sprödare hjärtesträngarna och det är uten tvifvel icke minst denna hjärte som 
gjort »Taifun« till et stor publiksucces i utlandet.”(15) 

A Dagens Nyheter kritikusa (16) megállapítja, hogy a darab sokkal jobb, 
mint amilyen a híre volt. A számos kritika közül egyedül a Dagens Nyheter tér ki 
arra, hogy a cselekményt két világnézet, két kultúra, két politikai rendszer össze-
ütközése hajtja előre. Az európai individualizmus áll szemben a japán felfogással, 
mely szerint az egyén a nagyobb egész, a társadalom része. A kritikus a kiváló 
rendezést emeli ki: „Dramatiska fortjänester saknas inganlunde (...), och hela 
pjäsen är, trots det starkt uttändja, i tekniskt afseende skickligt gjord och icke 
störande sensationell, hvartill kommer att det exotiska ämnet alltid har ett visst 
nyhetens behag. En god upsättning, en ovanlig omsorgsfull och lyklig regi och ett 
jämnt, på sina händer ypperligt spel hjälpte till att skaffa teatern en afgjord 
framgång.”(17) 

A Dagen recenziójából(18) azt is megtudjuk, hogy a rendező japánokat és 
a japán kultúrát ismerő személyeket keresett fel, és útmutatást kért tőlük az első 
felvonásban a „teaszertartás”, illetve az egész darab helyes értelmezéséhez.  

A Stockholms Dagblad (19) pedig Lengyel Menyhért drámáját – a Tájfun 
egész skandináv fogadtatásában egyedülálló módon – nemzetközi szintre emeli, 
és Hervieu(20), Brieux,(21) valamint a korában rendkívül népszerű Bernstein(22) 
drámáival állítja egy sorba. A svéd kritikusok által szenzációiskolának nevezett 
drámai irányzat lényege, hogy a cselekmény bonyolításával, hatásos nagyjelene-
tekben robbanó feszültséget teremtettek, így próbálván kiszolgálni a közönség 
igényét. Ugyanakkor a jellemek nemegyszer elnagyoltak maradtak, a konfliktusok 
külsőségekre szorítkoztak.  

A Stockholms Dagblad is hangsúlyozza, hogy a cselekmény 
előrehaladtával egyre inkább emelkedik a drámai feszültség, a realista ábrázolás 
pedig minden külső furcsaság ellenére meghatározó szerepet kap.  

Leffler Béla is részletesen ismerteti tanulmányában a Tájfun fogadtatását, 
és néhány további adalékkal szolgál a darab kirobbanó sikeréről: „Az eltérő kriti-
kák csak fokozták a svéd közönség érdeklődését, és így történt, hogy 88-szor ad-
ták egymás után, és a színháznak egy szezonban 130 ezer koronát jövedelmezett. 
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Stockholmban valóságos Tájfun-láz ütött ki, és még egy nagy álarcos bálon is a 
darab jelmezei uralkodtak. Sőt, egy paródiát is írtak Tokiga Taifun (A bolondos 
Tájfun) címen, amelyet nagy sikerrel adott elő a stockholmi Marionett 
Teater.”(23) 

A magyar színművek ezután sorozatban követték egymást a svéd színpad-
okon. Molnár Ferenc A testőr (Gardesofficeren) című komédiájával mutatkozott 
be a svéd közönségnek, melynek bemutatója 1911. szeptember 1-jén volt a stock-
holmi Svéd Színházban (Svenska Teatern). Növeli az esemény rangját, hogy ez 
volt a szezonnyitó előadás. A fontosabb lapok egész oldalas recenziókat jelentet-
tek meg azzal az egybehangzó véleménnyel, hogy a Svéd Színház jól sikerült elő-
adással kezdte a szezont. „Hr. Molnár är ungrare och för stockholmspubliken en 
ny författare samt af allt att döma en bekantskap att göra. Publiken mottog mycket 
väl hans stycke och var road åt dess ganska hänsynslösa satir öfver scenens 
folk.”(24)  

A következő évben Göteborgban Drégely Gábor A szerencse fia (Som man 
är klädd) című vígjátékát vitték színre, amelyet 1913-ban követett a darab stock-
holmi bemutatója.  

Drégely Gábor darabjának visszhangjáról részletesen beszámol Leffler Bé-
la már idézett tanulmányában. Ismerteti a Stockholms Dagblad, a Dagens Nyheter 
és a Svenska Dagbladet kritikáit, amelyek összességében pozitív képet közvetíte-
nek a darabról. Leffler nyomán feltétlenül érdemes idézni August Brunius,(25) az 
1900-as évek meghatározó svéd műkritikusának véleményét a bemutatott magyar 
színművekről: „A magyar vígjáték még ugyan meglehetősen ismeretlen előttünk, 
de Drégely darabjából és Molnár Ferenc egy korábban bemutatott bohózatából 
ítélve jellemzi a teljes nemtörődömség a szigorú, egységes cselekmény iránt. Fő-
dolog, hogy mulatságos legyen, a többi mellékes, gondolják Magyarországon. És 
Drégely darabja tényleg mulatságos.”(26) 

A következő premierre 1913 decemberében került sor, akkor a stockholmi 
Svéd Színházban (Svenska Teatern) mutatták be Bíró Lajos és Lengyel Menyhért 
közös komédiáját, A cárnőt (Katarina II af Ryssland). A darab összesen négy be-
mutatót élt meg Svédországban, 1915-ben Göteborgban, 1925-ben ismét Stock-
holmban, majd végül 1928-ban Helsingborgban vitték színre. 

A bemutatónak a Leffler-tanulmányban közölt igen részletes leírása alap-
ján feltételezhető, hogy a szerző talán személyesen is jelen volt az előadáson. 
Mindenesetre Leffler beszámolója szerint a premier igazi irodalmi esemény volt. 
Megjelent maga a svéd trónörökös is a családjával, és jelen voltak a svéd főváros 
ismert irodalmi és művészi alakjai. A Tájfun sikere még élt a stockholmi közön-
ség emlékezetében, és nagy várakozással tekintettek Lengyel Menyhért és Bíró 
Lajos közös darabja elé. Leffler részletesen ismerteti a darabról megjelent kritiká-
kat. August Brunius a Svenska Teater nagy és megérdemelt sikeréről cikkez, és 

2372                                                     Páholy 

 
Tiszteletbeli elnök: Tar Károly tar.karoly@gmail.com  
Elnök: Dániel Lajos, festőművész — erika@lajosdaniel.com 
Ügyvezető elnök és pénztáros: Lőrinczi Ágnes, politológus,agnesborg@yahoo.se  
Titkár: Tóth Tünde, egyetemi hallgató — tubi@hotmail.com  
Mivel, az ismert okok miatt, anyaországi segítségre nem számíthatunk, a Társaság 
arra kéri tagjait és barátait, hogy az eddigieknél hathatósabban támogassák  
kiadványunk megjelenését a következő módon: 

Új számlaszámunkra: PlusGirot 105 29 43-6 Ag.-Borg szíveskedjenek befi-
zetni 180 koronát. (Tagdíj: 80 kr + IV. kötet 100 kr) Adományokat is elfogadunk. 
A felajánlott képzőművészeti munkákat, és más tárgyi adományokat gyűjtemé-
nyes kiállítás keretében jótékonysági árverésen értékesítjük.  
Az eddigiekhez hasonlóan IV. kötetet is önköltségi áron kapja a tagság.  
 

Lőrinci Borg Ágnes 
 
 
A Duna Televízió II. Autonómia-csatorna műsorára tűzte 2007. március 21-én 
21.00-kor Farkas Jenő és Lázár Ervin Járkáló In Memóriám Hamvas Béla című 
filmjét, amit tavaly november elején a Duna Televízió már vetített. Az 
első részben Kemény Katalin - Hamvas Béla felesége, és mint a filmből is 
kiderült, méltó szellemi társa - vezette végig a nézőket életük helyszínein. 
 
KÖNYVEK KÖLCSÖNÖZHETŐK A KÖVETSÉGEN! 
  
2007. március 5-től a Magyar Köztársaság Nagykövetségén lehetővé válik  
magyar nyelvű könyvek kölcsönzése. A könyvtár minden hétfőn, 17.00 - 18.00 
között tart nyitva. Honlapunkon megtalálható a rendelkezésünkre álló könyvek 
listája <http://www.huembsto.se/hun/index.html> , valamint rövid ismertető a 
könyvről és szerzőjéről. Kérjük, hogy tanulmányozza a kölcsönzési feltételeket 
<http://www.huembsto.se/KOVIKONYVTAR/FELTETELEK.htm>  és nyitva 
tartásunkat. Amennyiben kérdése van  a könyvtár működésével kapcsolatban, kér-
jük az alábbi címen érdeklődjön: kovikonyvtar@yahoo.com 

György Tábori  
counsellor 

Embassy of the Republic of Hungary 
Dag Hammarskjölds väg 10 

115 27 Stockholm 
Phone: +46 8 782 97 51 

Mobile: +46 70 526 08 20 
E-mail: GyTabori@kum.hu 
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Az Ághegy-Liget Baráti Társaság  
 
vendégeként skandináviai körúton járt nálunk Komlós Attila, a Magyar Nyelv és 
Kultúra Nemzetközi Társasága sokáig ügyvezető elnöke, most elnökségi tagja, a 
Határon Túli Magyarok Hivatalának volt elnöke. Útja során a különféle magyar 
egyesületek vezetőivel és tagjaival találkozott Stockholmban, Lundban és Kop-
penhágában.  
Stockholmban előbb az Idős Magyarok - Palotai Mária által vezetett - Klubjában 
folytatott kötetlen eszmecserét, majd a Kalocsai Margit, a Magyar Ház Közössége 
elnökének vendégeként többek között Fil.mag. Straszer Boglárkával, az uppsalai 
egyetem tanárával is találkozott, majd az Ághegy című skandináviai magyar iro-
dalmi és művészeti lapfolyam  intézőjével és Hegedűs Zsolttal, a Magyar Liget 
munkatársával városnézésen vett részt.  
Lundban, a Magyar Kultúrfórum szervezésében, az érdeklődők a nyugati régió-
ban élő magyarok anyaországgal való kapcsolatáról, erkölcsi és anyagi támogatá-
sáról rendeztek vitát, a nemzeti identitás fogalmát körüljárva, és boncolgatva, a 
hagyományőrzés mikéntjének időszerű feladatait latolgatva. Ehhez kapcsolódva 
szó esett a Tar Károly alapította és szerkesztette Ághegy további megjelentetésé-
nek nehézségeiről és lehetőségeiről, a skandináviai magyaralkotók hídszerepének 
kiteljesítéséről. Az Ághegy kiadását eddig Komlós Attila közbenjárásával, nagy 
részben magyarországi anyagi támogatással sikerült megvalósítani, a jövőben az 
Ághegy-Liget Baráti Társaság, a IV. kötet kiadásához szükséges anyagiak előte-
remtésében magára marad. A Határon Túli Magyarok Hivatalának volt elnöke 
személyes feladatának tartja kivívni az anyaország a határokon túl élő magyarság-
nak a hatékonyabb erkölcsi támogatását. Komlós Attila hangsúlyozta, hogy ha 
anyagilag ugyan már nem -, de erkölcsileg továbbra is támogatja az Ághegy-Liget 
Baráti Társaságot  a magyar kultúra fenntartásának érdekében tett törekvéseiben.  
Koppenhágába, Tar Károly író és szerkesztő társaságában utazott Komlós Attila, 
ottani látogatásáról a következőket írta a házigazda szerepét magára vállaló Lázár 
(Járkáló) Ervin: „Ez a „magyar-magyar csúcs+ munkaséta-munkaebéd jellegű 
volt, amennyiben folyamatosan konzultáltunk a nyugati szórvány lehetséges jövő-
jéről. Elhangzott számtalan szebbnél szebb, és kevésbé szép gondolat. Ha valakit 
közelebbről érdekelne, szóljon, hívjon, írjon, kérdezzen. Erre szolgál a Hamvas 
Béka Klub honlapja: http://www.hamvasbela.org 
 
Új vezetőséggel 
indult az idén az Ághegy-Liget Baráti Társaság. Kitűzött legfontosabb célja az 
Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam 16-20. szá-
mát tartalmazó IV. kötete nyomtatási költségeinek előteremtése. 
 

párhuzamba állítja a Tájfunt és A cárnőt. Leffler beszámolójából az is kiderül, 
hogy a kritika A cárnőt a Tájfunhoz hasonlóan a már említett francia szenzációis-
kolához sorolta. Több kritikus kiemelte a darab szerkezeti virtuozitását, ugyanak-
kor megkérdőjelezte irodalmi értékét.(27) 

1915 magyar vonatkozásban különösen gazdag év volt, hiszen egy eszten-
dő alatt négy magyar darabot játszottak, például Göteborgban a Nagy Színház 
(Stora Teatern) egymás után játszotta A cárnőt és Földes Imre Halló! (Hallå!) cí-
mű vígjátékát. Miután a Svéd Színház 1914-ben műsorára tűzte Molnár Ferenc A 
farkas (Sagan om vargen) című komédiáját, 1915-ben újabb két Molnár-
vígjátékot mutattak be Stockholmban. Március 2-án az August Strinberg által ala-
pított kamaraszínház, az Intima Teatern mutatta be Az ördögöt (Djävulen). A da-
rabot a kritikusok ambivalens érzésekkel fogadták. A Stockholms Tidning arról ír, 
hogy Molnárnak korábban bemutatott darabjaival már sikerült megnyernie a 
stockholmi közönséget. Daniel Fallström Molnár Ferencet eredeti és változatlanul 
jelentős drámaíró tehetségnek tekinti. Az ördög azonban a kritikus véleménye sze-
rint semmi, és a semmiben is oldódik fel: „Man ibland kan hans egendomlighet 
bli så egendomlig, att det inte är värdt att söka hans förmenta djupsinne på allvar. 
Hans »Djävlen« hör till de slgas saker, som man helst vill rubricera under »
litterärt taskspeleri«. Det häle er ingenting och upplöser sig också i 
ingenting.”(28) 

A Dagens Nyheter lényegesen jobb kritikát tett közzé a darabról. Az újság 
szerint a közönség nagy figyelemmel követte a cselekményt, hogy minden fordu-
latot megértsen, és a végén tapssal jutalmazta az előadást. Egyedül a Dagens 
Nyheter ismerte fel, hogy Az ördögben megtalálható a szimbolista drámák egyik 
fontos jellemzője, a szimbolista motívumokhoz való vonzódás: „Molnárs komedi 
är ett rent tankeexperiment, fyndigt som uppslag skickligt gennemfört, men 
artificiellt från första till sista repliken. Det är inte konst, det er konstfärdighet, 
Mannen är fäsör, inte diktare. Det hela är en rad sceniske tricks kring en ide och 
en figur och denna figur skall uppträde halvt som symbol och halvt som 
salongstrollkarl.(...).”(29) 

Leffler Béla Az ördög fogadtatásával kapcsolatban hasonló következteté-
sekre jutott, és ezzel zárta tanulmányát: „Igazi nagy sikert csak a Tájfun, A Cárnő, 
és részben A szerencse fia aratott. A svéd kritika általában hűvösen fogadta a ma-
gyar exportot, mint ahogy a svédek többnyire bizalmatlanok minden keleti ide-
gennel szemben; de az tagadhatatlan, hogy e darabok erősen fölkeltették a svédek 
figyelmét a modern magyar irodalom iránt.”(30)  

Az ördög bemutatója után a Vasa Színház (Vasa Teatern) novemberben 
tűzte műsorára Molnár A doktor úr (Försvarsadvokaten) című művét. Daniel 
Fallström, aki néhány hónapja kritikájában még igencsak lehúzta Az ördögöt, 
most nem győzi dicsérni Molnár Ferencet a Stockholms Tidning hasábjain: „
Molnár är – som Shaw – en karl, som gärna ställer allt på huvudet. Minns ni »
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Gardesofficeren« på Svenska Teatern, ger ni mig genast rätt. Och minns ni hans »
Djävulen« och »Sagan om vargen«, vet ni också, att Frans Molnár är en verkligt 
litterär författare – en av dessa, för hvilka man tar hatten av – en man för sig.”(31) 

A kritikák pozitívumként a helyzetkomikumot emelik ki, ugyanakkor a 
cselekményt már túlzottan abszurdnak találják: „Av esprit i egentlig mening 
bjuder stykket ej så vidare mycket, detta till skillnad från same författares »
Gardesofficeren«, »Djäfvulen« eller »Sagan om vragen«, hvilka alla här äro 
välbekanta, men af situationskomik har det en så mycket större fond. Handlingen 
är vanvettigt orimlig, men vanvettet är kvickt och orimligheten strålande.”(32) 

A darab egy későbbi bemutatójáról megjelent kritika(33) említi, hogy A 
doktor urat az 1915–1916. évi szezonban legalább 75 alkalommal játszották. Ez a 
szám talán mindennél többet árul el a fogadtatásról. Molnár művét a következő 
években négy alkalommal mutatták be Svédországban, a stockholmi premiert 
ugyanis egy évvel követte a göteborgi, majd 1923-ban ismét Göteborgban vitték 
színre. Utolsó alkalommal pedig Stockholmban játszották, a bemutató a Drámai 
Színházban (Dramatiska Teatern) volt 1928. május 19-én, amiről a 
Göteborgstidning, a Dagens Nyheter, az Aftonbladet és a Socialdemokraten is 
megemlékezett. A kritikusok mind pozitívan nyilatkoznak Molnár dramaturgiájá-
ról, aki véleményük szerint olyan mértékben uralja már a helyzetkomikum techni-
káját, hogy darabjait akár össze lehetne cserélni a francia példaképekkel. 

Drégely Gábor A kisasszony férje (Frökens man) című drámáját 1916-ban 
egyszerre két stockholmi színház is játszotta, de bemutatták a darabot Göteborg-
ban is. A Svéd Színház előadásáról a Stockholms Tidning(34) hasábjain Johannes 
Lindberg emlékezett meg, nagyon szórakoztatónak értékelve a darabot: „Dem i 
gyurkovicsarnas land hemmahörande författaren till »Frökens man« vet tydlingen 
hur man skall ta publiken. Sannolikhetens gränser frågar han föga efter, det är 
sant. (…) Men han har med en hel fyndiga uppslag och en hurtig och raljerande 
ton fått ihop en pjäs, som rycker åskådaren med och vad mera är håller honom vid 
det bästa humör.”(35) 

A következő évben a Svéd Színház Herczeg Ferenc Magyarországon óriási 
sikerrel játszott Kék róka (Riddaren av igår) című színjátékát mutatta be. Herczeg 
Ferencet a svéd kritikusok régi ismerősként, a nagy sikerű A Gyurkovics-lányok 
szerzőjeként köszöntötték: „»Riddaren av i går« är nu ett både sceniskt och 
poetiskt starkt stycke. Det är mättat av lidelse och rikt på kvickhet och 
livserfarenhet. Det är skrivet med en satirisk glimt i ögonvrån, av en man, som 
visserliegnmist sina illusioner, men likväl behållit hjärtet ungt och varmt.”(36)  

A Kék rókát ezt követően még négy alkalommal mutatták be: kétszer 
Stockholmban (1918, 1924) és kétszer Göteborgban (1919, 1922). 

1924-ben Göteborgban mutatták be Leffler Béla fordításában  A 
Gyurkovics-lányok színpadi átdolgozását, amely világsikert hozott Herczeg szá-
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Pazar kötet 
 
Az idei Könyvhét ren-
dezvényei újból a 
könyv ünnepét jelen-
tették szerte az anyaor-
szágban. A világon 
egyedülálló, hogy Ma-
gyarországon minden 
évben megrendezik a 
könyvünnepet. Az ötlet 
a miskolci Supka Gé-
zától ered, aki 1927-
ben terjesztette a Ma-
gyar Könyvkiadók és 
Könyvkereskedők Or-
szágos Egyesületének 
nagygyűlése elé a 
könyvnap elképzelését. 
Így idén ezúttal a 78. 
Ünnepi Könyvhét, a 
fővárosi rendezvények-
kel párhuzamosan 
csaknem ötven helyszí-
nen,  rendeznek köny-

ves seregszemlét, melyre több mint száz hazai és határon túli kiadó hozta el új-
donságait, az érdeklődők 342 új könyv között válogathatnak.  
Ezek között számunkra is különösen érdekes az Alexandra Könyvkiadó pazar ki-
adásában megjelent Határtalan irodalom című 2. kötete, amelyben Svédországból 
Domonkos István, Gergely Tamás, Gulyás Miklós és Tar Károly, Norvégiából 
pedig Kovács Katáng Ferenc valamint Sulyok Vince mutatkozik be, Kaiser Otto 
művészi fotóit kísérő szövegekkel, verses és prózai írásaikkal. 
Idézet a Határtalan  irodalom c. Könyv ismertetőjéből: Fontos nekik, hogy tudja-
nak róluk, és tudjanak egymásról. Ha lehetséges másik Magyarország, akkor ez 
az a különbözőségben és sokféleségben megnyilvánuló, de összetartozó lélekvaló-
ság, amely függetlenül minden (ázsiai, afrikai, tengerentúli vagy európai) kultúrá-
tól mindenütt van, ahol jelen vagyunk. 
 
Lásd még:  www.alexandra.hu  
                  és a http://est.hu/cikk/47753 unnepi_konyvhet_2007 címen. 
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Tar Károly 
 
Szerenád dobra, cintányérra 
és más ütőhangszerekre 
 
Ennek a regénynek azért groteszk már a 
címe is, mert a szerző sajnálja a régi 
szép idők divatjamúlt történéseit, azokat, 
amelyek csordultig töltötték az embere-
ket életszeretettel. Hol vannak már azok 
az idők? Bizonyára mélyen elásva ben-
nünk vannak. A felszínre bukkanó törté-
n é s e k  í g y  á l l h a t n a k  ö s s z e 
mindannyiunkat érintő regénnyé. Így lett 
a sokfelé ágazó, vidámat cikkanó vagy 
komor színekkel bugyborékoló, tiltott 
területeken is tébláboló szövegekből a 
könyv tudatosan vállalt pecsétjének 
megfelelő alcíme szerint is Külső könyv, 
amely az elődeinktől örökölt szókimon-
dás, nyíltság, egyenesség és leplezetlen-
ség szabályait kívánja különféle korszak-
ok tiltásai ellenére követni, az olvasmá-

nyosságra éhes olvasó igényeit sem mellőzve. Ez a fajta sajátos szerkezetű regény 
a felgyorsult élet követelményeinek is eleget tesz, amikor az olvasót saját belső 
könyvének megfogalmazására biztatja. 
 

A kötet megvásárolható Aradon, a Jelen Ház könyvüzletében, vagy az 
Irodalmi Jelen Könyvek on-line könyvesboltjában: www.irodalmijelen.hu 
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mára. A darabnak még további két bemutatója volt (Stockholm, 1925; Göteborg, 
1940).  

Dániával és Norvégiával szemben Svédországban nem következett be je-
lentős visszaesés az 1920-as években a magyar művek bemutatásában, hiszen a 
svéd színházak rendszeresen játszották Molnár Ferenc, Lengyel Menyhért és 
Herczeg Ferenc darabjait.  

Így Molnár Ferenc Liliom című művét 1924-ben mutatta be a göteborgi 
Lorensbergsteatern, és ugyanitt volt a Játék a kastélyban (En komedi på slottet) 
premierje 1927-ben. A Liliomot még három alkalommal mutatták be, 
Hälsingborgban 1926-ban, majd Stockholmban (1931, 1938). 

Az 1930-as évektől pedig újabb fellendülés következett be, és akár az 
1910-es években, skandináv viszonylatban kimagasló számban mutattak be ma-
gyar színműveket. A skandináv fogadtatást vizsgálva akár magyar színpadi mű-
vek fénykorának is nevezhetnénk Svédországban ezt a két évtizedet.  

Molnár Ferenc változatlan népszerűségnek örvendett: 1930-ban a 
helsingborgi Városi Színház (Stadsteatern) tűzte műsorára Olympia című darabját. 
1931 ismét kiemelkedő év volt Molnár Ferencre nézve: 1931 januárjában Stock-
holmban játszották a Liliomot, ősszel pedig további három színpadi művének volt 
a premierje. Szeptember 11-én került sor a göteborgi Lorensbergsteaternben A jó 
tündér (Lyckans fé) bemutatójára, október 10-én pedig a stockholmi 
Oscarsteaternben volt két egyfelvonásos művének, az Egy, kettő, három (Ett tu 
tre) és a Vacsora (Supé) című komédiáinak a premierje. Végül pedig 1938-ban a 
Drámai Színház a Delila című vígjátékot tűzte műsorára. 

Az 1930-as években bemutatták azon szerzők műveit, akiket A magyar 
irodalom történetének 6. kötete(37) a „Molnár-epigonok” közé sorol: Bús Fekete 
László A méltóságos asszony trafikja (Den lilla butiken) című vígjátékát 1933-ban 
mutatták be egyszerre három svéd városban, Stockholmban, Göteborgban és 
Hälsingborgban, 1937-ben pedig a stockholmi Vasa Színház (Vasa Teatern) vitte 
színre a Szerelemből elégtelen (I kärlek) című darabját. A szintén Molnár Ferenc 
nyomdokaiba lépő Fodor László sikereit bravúros technikájú, hatásos vígjátékai-
val aratta, műveinek többségét bemutatták Svédországban. Bár kritikák nem áll-
nak rendelkezésemre, annyit meg lehet állapítani, hogy Fodor László a legna-
gyobb sikert A templom egere (Fröken kyrkråtta) című színpadi művével aratta, 
hiszen a darabot kétszer mutatták be Stockholmban (1929, 1940) és Göteborgban 
(1930, 1952), ugyanakkor háromszor szerepelt a svéd rádió programján is (1930, 
1932, 1935). Fodor László többi színpadi művét is bemutatták: a Szabó Juci 
(Go’morron Bill), a Töltőtoll (Guldpennan), az Ékszerrablás a Váci utcában 
(Juelstölden) és az Érettségi (Mogenhetsexamen) című darabjait. A felsoroltak 
mellett az 1930-as években bemutatták még Békeffi István, Hunyadi Sándor, 
László Miklós, Török Rezső és Zilahy Lajos műveit is. 
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A magyar színpadi művek svédországi fogadtatását vizsgálva megállapítha-
tó, hogy Molnár Ferenc alakja meghatározó volt. A három skandináv ország kö-
zül egyedül Svédországban ismerték el Molnár tehetségét, csak a svéd kritikusok 
voltak képesek műveit világirodalmi viszonylatban is méltó helyükre helyezni. 
Molnár Ferenc műveit három évtizeden keresztül folyamatosan játszották a svéd 
színpadokon. 

           Norvégia 
A három skandináv ország közül Norvégiában a legérdekesebb a magyar 

irodalom fogadtatásának története. A XIX. század második felében Jókai Mór né-
hány regénye jelent meg norvég fordításban, így például 1878-ban a Bergens 
Tidende című újság folytatásokban tette közzé Szép Mikhál (Den skjønne 
Michael) című művét. 

Ezt követően azonban csaknem ötven év telt el magyar irodalom nélkül, 
Illés Béla Főpróba (Generalprøven) című regénye 1933-ban jelent meg. 

A XX. század első évtizedeiben a magyar kultúra jelenléte Norvégiában a 
színházhoz köthető. Dániában Molnár Ferenc és Lengyel Menyhért színművei 
megbuktak, Norvégiában ugyanezek a darabok nagyobb sikerrel szerepeltek. 
1908. május 8-án került sor az első magyar színmű bemutatójára Norvégiában, a 
norvég Nemzeti Színház (Nationalteatret) Molnár Ferenc Az ördög (Djævelen) 
című darabját játszotta. Az ördög határkő volt a magyar dráma történetében, hi-
szen ez volt az első magyar színjáték, mely olaszországi közvetítéssel meghódí-
totta a világot.(38) Az is említésre méltó, hogy a három skandináv ország közül 
Norvégiában játszották először a darabot, Dániában egy évvel később, Svédor-
szágban pedig csak 1915-ben vitték színre Molnár színművét. Az ördögöt a nor-
vég kritikusok nem tartották jelentős darabnak. Azonban az ördög szerepe, melyet 
a kritikák szerint rendkívül tehetséges színész alakított, megteremtette a lehetősé-
get a darab sikerességéhez. „Er saaledes Franz Molnárs skuespil af meget ringe 
Værd, saa har det dog enkelte gode Egenskaber, der interesserer.”(39) Az ördög 
szerepét Ingolf Schande alakította, a kritikusok külön hangsúlyt fektetnek játéka 
méltatására: „Ingolf Schande har lagt hele sin Rutine ind i denne skikkelse. (…) 
Han spiller med fantasi. (..) Schande har lagt et stort Arbejde paa Rollen, der er en 
glimrende behersket Sikkerhed over hvert af hans Fjed (…).”(40) 

Az Aftenposten mellett a Dagbladet (41) méltatta rövidebb kritikával Mol-
nár darabját, a kritikus szintén Ingolf Schande színészi teljesítményét emelte ki.  

Egy év múlva, 1909. május 7-én Az ördögöt bemutatták Bergenben is. A 
bemutatóról rövid kritika jelent meg a Gula Tidende (42) című újságban, amely 
szerint a darab bosszantó és ingerlő volt, s ezt még a színészek jó játéka sem tudta 
ellensúlyozni. 

A kritikák alapján látható, hogy Az ördög Dániában egyértelműen megbu-
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Sulyok Vince 
 
Szegény ország 
 
Saját versek és  fordítá-
somban  külföldi költők 
versei, amelyek az 1956-
os magyar forradalommal 
kapcsolatosan íródtak 
 
Magyar Napló, Budapest, 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Részlet a szerző előszavából: 
„Végső soron tehát mindazt, ami velem az utóbbi fél évszázadban történt, aho-
gyan életem alakult, ahogyan élek, mind 1956 októberének köszönhetem: eszméi-
nek, szellemének, a vele kapcsolatos élményeknek. S (áttételesen) még a nagyvi-
lágra is 1956 nyitotta a kaput, ha (egyfajta újkori Jónásként) kezdetben ellenkez-
tem is az ellen, hogy az általa kinyitott kapuk lehetőségével éljek, és szülőhazám 
határán át- és kilépjek, kimeneküljek. 1956 lett tehát a sorsom, 1956 lett az elém 
kitárult kapu, 1956 által jutottam olyan helyzetbe, olyan tevékenységhez, ami pa-
radox módon azt is lehetővé tette, hogy a külvilágba kiszakadva, idegen földön is 
szülőhazámhoz kötődhessek. 1956 a sorsom!” 
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Gjøvik-ben, Hurdaltól északra, majd Tønsberg mellett. Jó volt látni Norvégiát 
belülről is. A mindennapi életet, a gjøviki tejtermelő parasztgazda megélhetési 
gondjait és életkörülményeit, melyek jobbak magyar társaiknál. Szerettem a 
tønsbergi vízvezeték szerelő és ötgyermekes családapa kimeríthetetlen humorát. 
A dél-norvégiai tájat. Életre szóló élmény volt. Karácsony közeledtével lángra 
lobbant a szívem egy északi leány iránt, akinek elragadta a szívét a magyar virtus, 
vagy valami ilyesmi... Az otthon töltött karácsonyi ünnepek várakozással teltek. 
Szerettem volna mihamarabb viszontlátni, visszatérni az iskolába, melyet szin-
túgy  megszerettem.  

A karácsony utáni időszak feltűnően gyorsan telt. Nemrég koncertkörúton 
volt az egész iskola, Oslóban egy középiskolában, aztán a Fredrikstad melletti, 
kis gyülekezeti házban léptünk föl. A két koncert között egy másik népfőiskola 
diákjaival mérkőzhettünk meg a helyi húzósportágban, a röplabdában. Az egyik 
hétvégén pedig sínapot rendezett az iskola sí-osztálya. Még karácsony előtt beru-
háztam egy sífutó felszerelésre, és nagyon megkedveltem ezt a sportot. Fárasztó, 
de jól megmozgatja a testet. Már ha van hó. Ugyanis a hógazdag Hurdalban ta-
valy csak novemberben esett a hó, de elolvadt, és szürke karácsony volt. De visz-
szaérkezésem napján leesett az első kiadós hó, és 18 -20 celsius fok hideg volt. A 
téli szünetben barátnőm elvitt Telemark-ba egy kis hyttetur-re, azaz szabadfordí-
tásban,  „magyar kifejezéssel”: víkendezni. 

A népfőiskolán rengeteg maradandó élménnyel gazdagodtam.  Kitárult előt-
tem a világ. Új barátokat szerezhettem. Otthontól távol, mégis otthon. 
 

Forró Tamás:  
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kott, és Norvégiában sem szerepelhetett nagy sikerrel, hiszen a kritikusok a darab-
ról alig emlékeztek meg, a kritikákat csak a színészek és a rendezés méltatására 
használták. A darab jelentőségét egyedül Svédországban ismerte fel néhány kriti-
kusa. 

Lengyel Menyhért Tájfun című drámájának bemutatója 1911. február 28-
án volt, egyszerre került színre a norvég Nemzeti Színházban, illetve Bergenben, 
a norvég Nemzeti Színen (Den Nationale Scene). Az oslói előadás kétségkívül 
sikeres volt, mindenekelőtt Alf Zetterholm és Astri Gulbrandsen kiváló alakításá-
nak köszönhetően. „(…) af Theatret var leveret eb vel gjennemtænkt og indtil de 
mindste Enkeltheder omhyggeligt udarbeidet Forestilling. Det lykkedes i 
forbavsende Grad vore skuespillere at spille personlig og virke fremmedartet, at 
tale gebrokkent og være særprægede Mennesker.” (43)  

Az Aftenposten kritikusa a „túl lassú tempót” kritizálja, csak hogy végre 
találjon valamit, amit a darab negatívumaként lehet említeni. Míg az Aftenposten 
elsősorban a színészek játékát és a kiváló rendezést emelte ki, a Dagbladet már 
mindenekelőtt a darabra összpontosít, és rendkívül pozitív kritikát fogalmaz 
meg: „Den ungarske forfatter Melchior Lengyels skuespil er blit en 
verdenssucces, i kraft av sin aktuelle idé, sit stof, som virker slaaende nyt og 
magtfuld, sin fastbe bygning og rikt dramatiske handling, sine ypperlige roller. 
Det blev ogsaa en av de bedste successer Nationalteatret har hat. Sjelden har vi 
her set en forestilling saa hel, saa omhyggelig og fuldkommen (…)”(44)  

A Tájfun norvégiai fogadtatását tekintve nagy jelentőségű, hogy a darabot 
tizennégy évvel később, Oslo és Bergen után, Trondheimben is bemutatták. A da-
rabról a második bemutató alkalmával is pozitív kritika született, a kritikus objek-
tivitásra és tárgyilagosságra törekedett. Írásában a Tájfunt kiváló színdarabnak 
tartja, eredeti motívumokkal, különleges hatásokkal, technikáját azonban már va-
lamely letűnt korszakba valónak véli. Ennek ellenére az előadás igazi élmény 
volt, finoman és jól összehangolt, a színészek játéka kiváló volt. Ez a kritika az 
első, amely néhány mondatban képes megfogalmazni a darab lényegét:  
„Japaneren, der føler sig som underordnet bestanddel av den store enhed, 
nationen, og europæeren, hvis individualitet gjør ham til mennesket med personlig 
liv og udelukkende personlig ansvar. Men konflikten grundes paa den ene 
japaner, som smittes av det europæiske livssyn, som, efter at være tvunget til at 
gjennemføre gjerningen for sit folk, indser og indrømmer sit nederlag – og bukker 
under.”(45) 

Halfdan Christensen alakította dr. Tokeramo szerepét, akinek sikerült élet-
szerűvé, emberivé és hihetővé varázsolnia a japán alakját: „En 
skuespillerpræstation, som bevares længe i erindringen.”(46) 

A Tájfun tehát Norvégiában szerepelt a legsikeresebben. Dániában a darab 
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megbukott, s bár Svédországban is kiváló kritikát kapott, ott csak egy szezonban 
játszották.  

A biztató kezdeteket követően 1915-ben Lengyel Menyhért és Bíró Lajos 
közös komédiáját, A cárnőt (Keiserinden) mutatták be a Központi Színházban 
(Centralteatret), majd ugyanitt 1916-ban Molnár Ferenc első színdarabját, A dok-
tor urat (Forsvaradvokaten). A két bemutatóról csak más kritikákban található 
megjegyzések, hivatkozások alapján van információm, recenziók nem állnak ren-
delkezésemre. 1916 után Norvégiában is bekövetkezett az a visszaesés, amely a 
többi skandináv országban is megfigyelhető, a következő bemutatóra ugyanis ti-
zenkét évet kellett várni. A folytatás a 30-as években már nem volt ennyire sike-
res, a színpadra került magyar művek nem avattak osztatlan sikert.  

Molnár Ferenc Játék a kastélyban (En komedie på slottet) című művét 
1927. február 8-án mutatta be a norvég Nemzeti Színház. A Dagbladet című újság 
közöl kritikájában egy érdekes, gúnyos anekdotát, amely szerint Molnár bemuta-
tója kizárólag a Nemzeti Színház titkárának, Bullnak volt köszönhető: „Ellers er 
Molnár Nationalteatrets sekretær Bulls yndlingsforfatter. For 18 år siden prøvede 
Bull sig som sceneinstruktør i hans stykke »Djævelen«. Bull instruerer ikke mer. 
Men Molnár skriver. Og teaterchefen har sekretærens smag.”(47) 

A kritikus a darabról negatívan nyilatkozik, véleménye szerint az egész 
egyetlen poénra épül. „Forfatterens evne består i å finne på uventede situatjoner, 
som kan få folk til å le, som om de blev kilet – den mest gledeløse latter i 
verden.”(48) 

Az Aftenposten ugyan törekszik az objektivitásra, azonban Anders Stiltoff
(49) kritikája összességében szintén negatív. Először kis szarkazmussal fűszerez-
ve mutatja be a német kultúra közvetítő szerepét: „Ungareren Franz Molnár er 
blandt de lykkelige forfattere, som blier spilt. Blækket er ikke skikkelig tørt i hans 
manuskripter før de flagrer over grænsen til Wien. Derfra bærer det videre til 
Tysklands mange teatre. Og fra Tyskland igen til de nordiske land. Hans nye 
komedie, »Komedien paa slottet«, har med stort held hjemsøkt Wien, og er 
allerede paa sin vandring mot nord naad til München, Nürnberg og Hamburg, 
hvorfra der overalt meldes som sukces.”(50) 

Anders Stiltoff nem értékeli túl nagyra Molnár Ferenc munkásságát: jó hu-
morral ír, találékonyság jellemzi, nagyon jó és gyakorlott érzéke van a replikák-
hoz, de ezzel a kritikus el is mondott minden említésre méltót Molnár műveiről. 
Miután ilyen módon Molnár Ferencet, valamint a Játék a kastélybant sikerült ala-
posan a sárba taposni, Anders Stiltoff a norvég Nemzeti Színház társulatát ma-
gasztalja, kizárólag a rendezésnek tulajdonítva a darab sikerét: „Men scenes 
opgave er nu engang at sætte haardt mot haardt og overvinde mangler og 
svakheter, og det var gjort med meget held i dette tillfælde. Den spinkle 
Molnárske anekdote var blit forvandlet til en munter komedie og abgav stoffet til 
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hogy a tanítási órákra kell járni. A népfőiskolákon nincsenek osztályzások, sem 
vizsgák. A népfőiskola arról szól inkább, hogy barátokat szerezz az ország, vagy a 
világ más részeiről, ismerkedj, és olyasvalamivel foglalkozz mindenféle megkötés 
nélkül egy éven át, ami igazán érdekel. Nagyszerű lehetőség a 18-19 éveseknek: 
gondolkozási idő az egyetem vagy a főiskola előtt. És mindez nem otthon, a ma-
ma szoknyája mellett, hanem nagyjából szabadon, jól felépített, biztonságos kör-
nyezetben.  

Az áhítat után kezdődik a tanítás, mely az én esetemben zeneórákat jelent. 
Ezek állhatnak zeneelméletből, kóruspróbákból, közös zenélésből, bandapróbá-
ból, koncertjeink tervezéséből. És néha kávézással, teázással és vidám beszélgeté-
sekkel. Ezen kívül mindenki választhat magának főhangszert, melyen egész vagy 
félévig gyakorolhat. A zongorát választottam. A tanítási módszer meglepett. Álta-
lános iskolában négy évig jártam zongoraórákra. Kizárólag etűdöket és klasszikus 
darabokat gyakoroltattak velem. A zongoratanításról kialakult képem, itt teljesen 
megváltozott. Bob Dylan, Beatles, musicalek, norvég szerzemények, népdalok és 
jó kis egyházi énekek a repertoárunk, mind a zongoratanulásban, mind pedig a 
kórusban. Ha éppen koncertre készülünk, akkor az iskola stúdiójában gyakoro-
lunk. Ott senki sem zavar minket, a feladatra koncentrálhatunk. Ezeken az órákon 
kívül rengeteg mást is csinálunk. Például Oslóba megyünk zenei koncertre, vagy 
színházba. Például a Nyomorultak című –ma már- klasszikust nézhettük meg, il-
letve nézhették meg a többiek, mert sajnos, az országon áthaladó influenzajárvány 
áldozata lettem. Az ősz derekán a Norvég Operában láthattuk a Carment. Érdekes 
volt a sok északi típusú, szőke hajú és fehér bőrű embert látni, amint barna bőrű 
spanyolokat alakítanak. Az opera épülete meg sem közelíti a budapesti operaház 
szépségét. A karácsonyt megelőző időszakban még kétszer jártunk Oslóban. 
Trond Viggo Torgersen zenés estjén, és egy adventi koncerten. Nagyon tetszettek 
ezek a kiruccanások, felfedezhettem a fővárost. 

Az első népfőiskolai napokon meglepett, hogy megértettem magam norvégul. 
Ez tanáraim munkáját is dicséri. A norvég fiatalok nyitottak. Befogadtak közössé-
gükbe, pedig két hét csúszással érkeztem. Magyarországról annyit tudnak, hogy 
gulyás és Budapest. Néhányan ismerik az Osztrák-Magyar Monarchiát, keveset 
1956-ról. Szóval volt mit bepótolnom. Január végétől magyaroktatást szerveztem, 
hét résztvevővel. Az órákon nyelvet, a történelmet és kultúrát próbáltam unalom-
mentesen tálalni nekik. Kezdetben érezhető volt, hogy nem tudtak mit kezdeni 
azzal, hogy beszélem a nyelvüket. Sokan angolra váltottak, és viccelődve vakar-
gatták a fejüket, amikor norvégul válaszoltam vissza. Elvégre nyelvgyakorlás vé-
gett jöttem ide. Az egyetemen jóformán az oslói kiejtéssel foglalkozunk (másra 
nem is jutott idő), így fogalmam sem volt arról, hogy az ország más részéről érke-
zők milyen dialektusban beszélnek. Fél év után, ha nem hadarnak, megértem őket. 
A trondheimieket, a bergenieket, a nyugati partvidékieket. Az idősebbeket köny-
nyebben megértem, mint a fiatalokat. Ennyire változna a nyelv?  

Az őszi szünetet újdonsült barátom családjánál tölthettem. Először 
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vegyesboltból és motorboltból áll. Az iskola kb. 2 kilométerre, azaz félórányi sétá-
ra van ezektől. Mondhatni, teljes nyugalommal körülvéve, a természet lágy ölén 
tanulhat az ember. Bármikor elindulhatsz egy kis sétára, vagy egy nagyobb túrára 
az erdőbe, mely mindenfelől körülölel téged. Nyáron fürödni lehet az iskola mel-
letti kis tó vizében.  

Hurdal Verk 18. század közepén épített üveggyár volt, amit a 20. század elején 
átalakítottak   iskolává, több mint hatvan évvel ezelőtt népfőiskolává. A főépület 
tehát 1750-es évekbeli gazdag kúria, szépen felújított díszteremmel, ahol az áhíta-
tokat és a koncerteket tartjuk. A főépület, amely megtartotta eredeti jellegét, össze-
köttetésben áll az új épületrésszel, ahol az étkező és a nagyterem található. A te-
remben kandalló, kényelmes fotelok és asztalok, ahol sokan összegyűlnek, hogy 
beszélgessenek, kártyázzanak, vagy más társasjátékkal múlassák a tanítás utáni 
időt.  

Az iskolában a zene mellett több más szak is van. Van Snowboard/Telemark sí, 
Labdajáték, Szabadidő-Túra, Szabadidő Sport, Lovaglás, Adventure szak és a jövő 
évtől Művészet-Design szak is lesz. Igazából csak az Adventure szak igényel ma-
gyarázatot, a diákok ezen a szakon nem csinálnak mást, csak felkészülnek egy-egy 
nagy utazásra az országban, Európában vagy Ázsiában. A többi szakon tanulók is 
egész évben túráznak, síelnek, sportolnak, lovagolnak és kirándulnak. Az iskolától 
tízpercnyire sípálya. Nagyon kellemes. A szakok mellett számos választható tárgy 
is létezik, pl: gitártanulás, asztalosmunka, kötés-horgolás, festés, könyvolvasás, 
jéghoki, röplabda, síelés, boksz, hegymászás-falmászás, fotó, aerobic, golf, stb. 
Kötelező tárgyak a kereszténység/etika, illetve filozófia/irodalom. Ezen kívül a 
diákok eldönthetik, hogy hova kívánnak utazni tanulmányi kirándulásra. Spanyol-
ország-Marokkót, valamint Kína-Mongóliát ajánlják. A diákok a második félévtől 
részletesen tanulmányozzák a meglátogatandó ország történelmét, kultúráját, illet-
ve nyelvét. A népfőiskola a norvég egyház népfőiskoláinak információs irodájához 
tartozik (IKF). A 77 norvégiai népfőiskolából 30 az IKF-hoz, 47 pedig az IF, a 
népfőiskolai információs irodához kötődik. Az iskolák Norvégiában elszórtan he-
lyezkednek el, városokban és kinn a természetben. A legdélebbi Agderben, a 
legészakibb pedig Pasvikban található, több mint 2000 km-re egymástól. Az isko-
lák szolgálatot is ellátnak, hiszen rengeteg ember, ország igényel segítséget. A 
szervezést a különböző missziói szervezetek látják el. Így fordulhatott elő az, hogy 
a nyugat-ázsiai hátrányos helyzetben elő keresztények életével is megismerkedhet-
tünk. Két alkalommal az egész iskola részt vett egy-egy pénzgyűjtő akcióban, a 
hátrányos helyzetűek segítésére. Az iskola feladatául tűzte ki azt, hogy a Mongóli-
ában élő, föld alatti csatornarendszerekben lakó utcagyerekeken segít. A segélyre 
szánt pénzt különböző akciókkal növeljük, például visszaváltható üvegeket gyűj-
tünk az iskola környékén.. 

Milyen egy tanítási nap? Minden reggel meg kell jelenni az étkezésen és a reg-
geli áhítaton, melyet tanár, vagy diák tart. Ez az egyetlenegy megkötés, azon kívül, 

2424                                                  Járkáló 

en uforbeholden lattersukces, som forhaabentlig vil berede teateret glæde langt ud 
over premiereaftenen.”(51) 

1930. május 8-án mutatták be Bergenben másodszorra Lengyel Menyhért 
és Bíró Lajos közös komédiáját, A cárnőt (Keiserinden). A kritikus egyetlen mon-
dattal intézi el a darabot: „En kjedet sig over komedien og beundret 
PaulineBrunius for hennes spill i komedien, det var gårsdagens hendelse i 
teatret.”(52)  

Még ugyanebben az évben, 1930 decemberében mutatták be a norvég 
Nemzeti Színházban Molnár Ferenc két egyfelvonásos színdarabját, a Vacsora 
(Souper) és az Egy, kettő három (En to tre) című komédiáit. A kritikusok nem 
tartják jelentős szerzőnek Molnár Ferencet, ugyanakkor elismerik tehetségét: a 
Dagbladet (53) kritikusa szerint Molnár tökéletes eleganciával meglepő darabokat 
ír a polgárság számára, az Aftenposten (54) pedig Molnár munkásságát nagy sza-
bóműhelyhez hasonlítja, ahol a szerző vidáman csapong ollójával, szabad kéz-
mozdulatokkal vezeti szerszámát, és a végén mindig jó szabásmintával bővül kol-
lekciója. És ritkán marad vevők nélkül.  

Molnár Ferenc munkásságát ugyan visszafogottan értékelték, azonban a 
darabok sikerét nem lehetett elvitatni. Az Aftenposten fényképekkel illusztrált, 
egész oldalas kritikájában írja, hogy mind a Vacsora, mind az Egy, kettő, három 
előadása alatt a nézők a székek között feküdtek, és levegő után kapkodtak a neve-
téstől.  

A Vacsora az egyetlen olyan színdarab, amellyel kapcsolatban az egyik 
kritikus a fordítást bírálja: „»Souper« hadde behøvet en mer tilspisset 
oversættelse, bedre svarende til forfatterens fiffig turnerte lune.” (55) 

A második világháború előtt Molnár Ferenc Egy, kettő, három című komé-
diáját mutatták be utoljára Norvégiában, a premier 1936. augusztus 31-én volt a 
Nemzeti Színházban. Ezúttal is két egyfelvonásos darabot játszottak, Molnár szín-
művét Gustav Wied Et Opgjør című művével játszották együtt. A Dagbladet című 
újságban a kritika ugyanazon E. S. monogram mögé rejtőző szerző tollából szár-
mazik,(56) mint aki már hat évvel korábban is a kritikát írta az Egy, kettő, három-
ról, s megállapíthatjuk, hogy véleménye nem sokat változott a darabról. Az 
Aftenposten (57) rövid ismertetése is valószínűleg ugyanattól a kritikustól szárma-
zik, hiszen az A. S. monogramot minden valószínűség szerint Anders Stiltoff 
használta. Anders Stiltoff ezúttal lényegesen visszafogottabban nyilatkozik, a kri-
tika végén megjegyzi, hogy a közönség kiválóan szórakozott, és a darab végén 
többször is visszatapsolta a szereplőket. 

A magyar irodalom, a magyar kultúra norvégiai fogadtatása a XX. század 
első évtizedeiben azt az érdekes képet mutatja, hogy a magyar szépirodalom nor-
vég fordításban való megjelenését megelőzte magyar színművek norvégiai bemu-
tatása. A norvég olvasóközönség tehát előbb láthatott magyar műveket a színpa-
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don, mint hogy nyomtatott formában kézbe vehette volna azokat. A magyar szín-
művek norvégiai fogadtatásával kapcsolatban összefoglalóan megállapítható, 
hogy a norvég színházak Molnár Ferenc és Lengyel Menyhért színműveit mutat-
ták be, melyeket Európában, elsősorban Bécsben és Németországban sikerrel vit-
tek színre. A kritika ugyan néhány esetben fanyalog, Molnár Ferencet és Lengyel 
Menyhértet közepes vagy nem jelentős szerzőnek állítja be, de a kritikákból kide-
rül, hogy a közönség talán A cárnő kivételével minden darabot rendkívül pozitív 
fogadtatásban részesített. 

 
          Kitekintés. Magyar színművek Dániában, Svédországban és Norvé-

giában a második világháború után 
Az 1930-as évek „fénykorát” követően a magyar színművek lassanként 

eltűntek a dán, svéd és norvég színpadokról. Molnár Ferenc és Lengyel Menyhért 
darabjait játszották elvétve az ötvenes években, majd az 1960-as évektől kezdve a 
magyar művek teljesen a rádió- és tévészínházba szorultak. 

Dániában utolsóként az Odense Teater mutatta be 1954. augusztus 27-én 
Molnár Ferenc Egy, kettő, három (En, to tre) című darabját. A főszerepet Ebbe 
Rode játszotta, aki már szerepelt Molnár darabjának 1933-as bemutatójában is a 
dán Királyi Színházban. 1956 után a dán rádiószínház játszotta Kertész Ákos Au-
tók és utak (Biler og afveje), Vészi Endre Ágyak a horizonton (Senge i horisonten) 
és Karinthy Ferenc Hangok az űrben (Stemmer i et tomrum) című darabjait. Sánta 
Ferenc Éjszaka (Dødens År) és Krúdy Gyula Napraforgó (Solsikker i tåge) című 
művei pedig a tévészínház tűzte műsorára. 

Svédországban az 1950-es években tovább játszották az 1930-as évekből 
már jól ismert darabokat. Fodor László A templom egere (Fröken kyrkråtta) című 
darabját utoljára 1952-ben mutatták be, a göteborgi Folketshusteatern tűzte műso-
rára. Három évvel a norvégiai premiert követően Svédországban is bemutatták 
Lengyel Menyhért Ninocska című vígjátékát, a darabot Stockholmban az Intima 
Teatern vitte színre. Molnár darabjait az 1950-es években Svédországban már 
csak a rádiószínházban játszották, az Egy, kettő három (Ett tu tre), a Liliom és a 
Játék a kastélyban (En komedi på slottet) szerepeltek a műsoron.  

Az 1960-as évektől kezdődően magyar színművek Örkény két drámájának 
kivételével csak a rádiószínház műsorán szerepeltek. Svédországban is bemutat-
ták azokat a darabokat, melyek szerepeltek Dániában és Norvégiában: Gyárfás 
Miklós A világ legkisebb szerelme (En mycket liten kärlekhistoria), Kertész Ákos 
Autók és utak (Bilar och väger) és Vészi Endre Ágyak a horizonton (Sengar) ke-
rültek műsorra. De játszották Karinthy Ferenc Bösendorfer (Bösendorfer och 
ensam dam) és Fejes Endre Vigyori (Flinis) című műveit is.  

1956 után Dániával és Norvégiával szemben egyedül Svédországban került 
színpadra magyar szerző műve. Örkény István Tóték (Familjen Tót) című tragiko-
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Népfőiskolán - Norvégiában   
 

Körülbelül öt éve vettem magamnak a megtakarított, a ház körüli munkákból, 
besegítésekből összekuporgatott pénzemből egy basszusgitárt és egy erősítőt. 
Nem volt rá semmi indok, hogy megtegyem. Talán csak az, hogy megszállott ze-
ne- és hangszerrajongó vagyok – tavalyelőtt egy kobozra csaptam le hasonlókép-
pen. Bár az is igaz, hogy gimnáziumi barátommal, Jánossal, terveztük egy kis 
együttes megalapítását. De mint a legtöbb gimis álom, ez is félbe maradt, vagy 
csak részben valósult meg. Az egyetemi évek alatt néhányszor összejöttünk, hogy 
gyakoroljunk. Mindig máshol, mert János gyakran költözött kollégiumból albér-
letbe, aztán másik kollégiumba, majd vissza és így tovább. Részemről annyira érte 
meg az egész móka, hogy egy basszusgitárral gazdagabb lettem. Az utóbbi néhány 
évet pedig otthoni örömzenéléssel töltöttem, gyakorolva valami olyant, amire úgy 
gondoltam, hogy nem túl sok hasznát fogom venni a közeljövőben. S hogy meny-
nyire nagyot tévedtem... 

Forró Tamás vagyok, jelenleg Norvégiában népfőiskolai zeneszakos diák, és 
basszusgitárosként az iskolai bandában, valamint az énekkart kísérő zenekarban 
játszom.  

De hogy is kezdődött ez az egész? A gimnáziumi évek alatt rájöttem, hogy a 
történelem, az irodalom és a hasonló tantárgyak nagyon is érdekelnek, ezért elha-
tároztam, hogy történelmet tanulok. De éreztem, hogy valami még hiányzik. Ezért 
érdeklődtem, körülnéztem. Egy csömöri gyülekezeti barátom, Gyöngyi, épp akkor 
járt az ELTE-BTK Skandinavisztika szakára, svéd nyelvet tanulni. Megkértem, 
hogy beszéljen kicsit a szakról, és aztán egyszerre megfogott a hangulat, valami 
megmagyarázhatatlan érzés húzott mindinkább a történelem-skandinavisztika felé. 
Ha jól tudom, akkor talán ez volt a leghosszabb nevű szak az ELTE-n, csak a 
néderlandisztika-kulturális antropológia szak előzte le névhosszúságban. Végül a 
norvég nyelvet választottam a három alapnyelv (svéd, norvég, dán) közül. Ez tűnt 
a legszimpatikusabbnak. Majd elkezdtem készülni a felvételire; könyvtáraozással, 
északi irodalmárok magyarra fordított műveivel ismerkedtem. A legnagyobb ha-
tással Hamsun, Bjørnsson és a dán Delblanc volt rám. Aztán elkezdődtek az egye-
temi évek, nem mindig teljes sikerrel, de valahogy éreztem, minden nehézség és 
újrakezdés dacára, folytatnom kell a megkezdett utat. A folytatásban nagy segítsé-
gemre vált a Biblia útmutatása is. Tervbe vettem, hogy valamilyen úton-módon 
megpróbálok Norvégiába utazni, abba az országba, melynek a nyelvét, kultúráját, 
történelmét tanulmányoztam. 2006 nyarán két ismeretlen, a későbbiekben jó barát 
segítségével ösztöndíjasként jutottam a Hurdal Verk Folkehøgskole népfőiskolá-
ra.. 

Hurdal Oslótól nagyjából 80 km-re északra fekszik, a Hurdalsjø partján. Csen-
des kis település, mindössze 2500 állandó lakosa van. A központ tanácsházából, 
két élelmiszerboltból (az egyikben működik a helyi posta), gyógyszertár-
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Érdemes megszívlelnünk ifjabb dr. Martin Luther King szavait: „Ha nem repül-
hetsz, fuss! Ha nem futhatsz, menj! Ha nem mehetsz, csússz! De bárhogy is le-
gyen: mozogj!” Dr. Walter M. Bortz az öregedés vizsgálatának az egyik leghíre-
sebb szaktekintélye. Felfigyelt egy speciális betegségre, amelyet a disuse-
szindrómának nevezett el. A fizikai aktivitás hiányának egészségre gyakorolt 
pusztító hatását mutatja ez a betegség. Már korábban is jól ismert tény volt, hogy 
ha a test valamelyik részét egy bizonyos ideig nem használjuk, az sorvadni kezd. 
Ebből  következik, hogy ha valaki tétlen, egész testét sorvasztja és egész sor ko-
moly betegség támadhatja. Különböző népcsoportok vizsgálatakor megfigyelték, 
hogy az abházok, a hunzaiak  és a japánban élő okinawaik hosszú életének titka, 
többek kőzött, a mozgásban keresendő. Egész életükben, munkájuknak és élet-
módjuknak köszönhetően, rendszeresen mozogtak. Az idősebbek is. Aki tud, vizet 
hord, fát vág, műveli a kerteket, gondozza a gyümölcsfákat.  

A jó fizikai állapot jellemzői az erő, a hajlékonyság, a kiegyensúlyozottság, a szer-
vezet gyors válaszoló képessége és az állóképesség. A fizikai tevékenység serken-
tőleg hat az agy működésére is. Ennek következtében szinte egész életminőségünk 
megváltozik. Ezek a jó változások növelik önbizalmunkat, korunknál jóval fiata-
labbnak látszunk, és annak is érezzük magunkat. A mai rohanó világban az egyik 
leggyakoribb ürügy a mozgás elhanyagolására, hogy nincs rá időnk. Arra van 
időnk, hogy órákat álljunk sorba az orvosnál vagy gyógyszertárakban? Egy humo-
rista szerint szerencse, hogy a hűtőszekrény nem a fotel mellett van, így tévénézés 
közben legalább néhány lépést kénytelenek vagyunk megtenni. 

„Lehet-e szabad az, aki testének rabszolgája?” kérdezte Lucius Annaeus Seneca. 
Az eltelt évszázadok  nem változtattak ezen a bölcsességen. Valóban, ma már so-
kan saját életünk áldozatának, erőtlen szemlélőnek tartjuk magunkat, és addig nem 
is leszünk képesek ezen változtatni, míg a gondolkozásunk a régi, elavult beideg-
ződések szerint működik. Soha sem késő elkezdeni az egészséges életmódot. Elő-
ször elég a felismerés, hiszen a „Leghosszabb út is az első lépésekkel kezdődik”.  
Kövesse ezt a tett, amit ne majd, hanem MOST kezdjük el. Fogadjuk meg Eckhart 
Tolle gondolatait a MOST hatalmáról, miszerint, ha valóban eredményesek szeret-
nénk lenni, ne várjuk meg a holnapot. Csakis saját akaratunk segíthet az egészsé-
ges, tevékeny, és boldog öregkort megérnünk. 

Nádasdy-Farkas Irén 
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médiáját 1968-ban Göteborgban, 1969-ben pedig Stockholmban mutatták be. 
Majd az 1980-as években két alkalommal is játszották a Macskajáték (Kattlek) 
című drámáját.  

Norvégiában Molnár darabjai az 1950-es évek elején szintén a rádiószín-
házban szerepeltek még, 1951-ben a Liliom, 1952-ben pedig az Egy, kettő három 
(En to tre). 1954-ben a trondheimi Trøndelag Teater mutatta be Lengyel Meny-
hért Ninocska című vígjátékát, hatalmas sikerrel. Molnár darabjait Norvégiában 
játszották a legtovább: az Egy, kettő, három utolsó alkalommal 1966-ban szerepelt 
a norvég Nemzeti Színházban (Nasjonalteatret). 

Norvégiában Dániával és Svédországgal való összehasonlításban is jelen-
tős számban szerepeltek magyar darabok a rádiószínház műsorán. Gyárfás Miklós 
három darabja is műsorra került, A hűség útvesztőiben (I troskapens labyrint) 
1967-ben, 1973-ban A világ legkisebb szerelme (Verdens minste kjærlighet) majd 
1981-ben pedig a Mesterfogás (Narrespill) szerepelt. De szerepelt a programon 
Karinthy Ferenc Hangok az űrben (Er De mitt nummer?) című darabja, játszották 
továbbá Sós György, Somogyi Tóth Sándor és Szirmai Rezső műveit is. Norvégi-
ában a tévészínház egyedül Örkény István Macskajáték (Kattelek) című drámáját 
mutatta be. 
 
 
Jegyzetek 
 
1     Politiken, 1909. 02. 01. 
2     „Az igazság azonban az, hogy ezek a darabok a legmélyebb értelemben véve tisztes-

ségtelenek, mert az irodalomban a szabad szellem munkáján élősködnek, és mert képe-
sek a szabad szellem munkáját kompromittálni.” Politiken, 1909. 02. 01. 

3     „Tekintettel arra, hogy ez a színmű csupán harmadik volt az évadban, azt kell monda-
nom, hogy az eredmény kissé szegényes. (…) A komédia ugyanis szegényes a gondo-
latokban. (…). Reméljük, hamarosan valami más váltja fel ezt a teljesen érdektelen 
előadást.” Berlingske Tidende, 1909. 02. 01. 

4     „Végül egyre hangosabb pisszegést lehetett hallani a tetszésnyilvánítások között. A 
közönség inkább megbotránkozott, ahelyett, hogy unatkozott volna.” Dagens Nyheder, 
1909. 02. 01. 

5     Karl Mantzius (1860–1921). Dán színész, rendező. 1889–1990 között a Dagmar Szín-
ház (Dagmarteater), 1909-től 1913-ig pedig a dán Királyi Színház (Det Kongelige 
Teater) igazgatója volt. 

6     Politiken, 1911. 10. 07. 
7     „A »Tájfun« sikerrel járta be Európa másod- és harmadrendű színházait, és ezért ter-

mészetesen méltó volt a Királyi Színházhoz. (…) A darab kiválasztása és színrevitele 
azonban nagyon messze elmarad attól, ami korábban a Királyi Színház mércéje volt, és 
amelyhez még ma is tartania kellene magát. Olyan messze van, hogy szégyenkezve 
hajolunk le idáig.” Tilskueren, 1911. 514.  

8     „A Királyi Színháznak gyilkos feldolgozásával tegnap este sikerült teljese tönkretennie 
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Lengyel Menyhért komédiáját, a »Tájfunt«.” Politiken, 1911. 10. 29. 
9     „Körbetáviratozták az egész világon, hogy ez az egész Európában sikeres darab meg-

bukott nálunk, és udvariasan itthon és külföldön is annak a véleménynek adtak hangot, 
hogy ez jó ízlésünkön múlott. Ez ugyan szépen hangzik, de az igazság más: a »Tájfun« 
hatástalan maradt, mert a dán színjátszás egész egyszerűen nem volt képes megérteni a 
darab felépítését, és nem volt meg az kötelességtudata sem, amelyre ehhez a feladathoz 
szüksége lett volna.” Ugens Tilskuer, 1911. 11. 10. 

10    „Molnár komédiája, amelynek sikere volt Bécsben és Berlinben, jól szórakoztatta a 
Dagmar Színház közönségét is, bár a maró gúny és a lobbanékony szenvedély a nézők-
nek nagyon szokatlannak tűnt.” Nationaltidende, 1911. 10. 07. 

11    „Svend Gade bebizonyította tegnap este, hogy lehetséges Molnárt játszani 
dánul. Mindig csodálkoztam azon, hogy az elegáns és szellemes, Párizst 
követő budapesti szerzőnek soha nem volt szerencséje Koppenhágában, holott 
az egész világon sikerrel játsszák.” Politiken, 1933. 09. 02. 

12    „Molnár darabja után a közönség lelkesen és hangosan nyilvánította ki tetszését. Ez 
igazi színház volt a modern nagyvárosi közönségnek, tökéletesen adta elő a Királyi 
Színház.” Dagens Nyheder, 1933. 09. 02. 

13    „A (darab) teljesíti egy kellemes-kellemetlen színházi este minden követelményét. (…) 
Egy olyan színházi este volt, amely rabul ejtette a nézők figyelmét.” Berlingske 
Tidende, 1933. 09. 30. 

14    Leffler Béla: Magyar szerzők svéd színpadon I–II. Irodalomtörténet, 1916, 
345–349; Irodalomtörténet, 1916. 424–428. 

15    „A »Tájfun« európai-japán dráma – szenzációdráma (…) Mégis eltérő, mivel a legtöbb 
szenzációdráma csak és kizárólag csattanókra épül. Itt a feszültséget kiváló drámatech-
nikával, egyenletes fokozással érték el. És mégsem lehet igazságosnak nevezni azt az 
állítást, miszerint a szerző – a magyar Lengyel Menyhért – a gyakorlottságon kívül a 
dráma minden más érdemének hiányát látná. Érti, hogyan kell a szív durvább húrjait 
megpengetni és minden kétséget kizárva nem ez az egyetlen szív, amely a »Tájfunt« 
közönségsikerré tette külföldön.” O. H. „Taifun” på Dramatiska teatern. Aftonbladet, 
1910. 11. 23. 

16    Dramatiska Teaterns premiär af Lengyels „Taifun”. Dagens Nyheter, 1910. 11. 23. 
17    „Rossz a darab? Azt nem mondhatnánk. Tegnap pont az ellenkezőjéről bizonyosodhat-

tunk meg, sokkal jobb, mint a híre. Drámai érdemekben egyáltalán nem szenved hiányt 
(…) és az egész darab – erős vontatottsága ellenére – technikáját tekintve ügyesen szer-
kesztett, nem zavaróan szenzációhajhász, valamint az egzotikus téma itt is, mint min-
dig, magában hordozza az újdonság varázsát. Jó színrevitel, szokatlanul igényes és sze-
rencsés rendezés, valamint az egyenletes, önmagához képest kitűnő játék is hozzájárult 
a biztos színházi sikerhez.” Dagens Nyheter, 1910. 11. 23. 

18    Dagen, 1910. 11. 23. 
19    Stockholms Dagblad, 1910. 11. 23. 
20    Paul Ernest Hervieu (1857–1915) francia regény- és színműíró. 
21    Eugéne Brieux (1858–1932) francia író. 
22    Henry Bernstein (1876–1953) francia drámaíró. 
23    Leffler Béla: Magyar szerzők svéd színpadon I–II. Irodalomtörténet, 1916. 347.  
24    „A magyar származású Molnár úr új szerzőnek számít a stockholmi közönség 
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változtatja. A szervezet úgy védekezik ellene, hogy saját magából, bázikus kém-
hatású meszet old ki, s közömbösíti a vér savtartalmát. Az ehhez szükséges kalci-
umot a csontozatból és a fogakból vonja ki.  

A  gabona feldolgozása során rájöttek, ha minél jobban finomítják a lisztet, annál 
vonzóbb pékárú állítható elő belőle. Azzal azonban senki sem törődött, hogy az új 
módszerrel a hasznos tápanyagok nyolcvanhat százalékát kivonták a gabonából. 
Az így keletkezett finomliszt harminc százalékkal gyorsabban szívódik fel, mint a 
cukor. S amikor a finomított liszt és az ugyancsak finomított cukor együtt kerül a 
szervezetbe, óriási pusztítást végez, a vércukorszínt pillanatok alatt megemelkedik 
és a jóllakottság és boldogság érzése jelentkezik. Ez az érzés hamar elmúlik, mi-
vel semmiféle tápértéket nem tartalmaz, csak felesleges kalóriát, amit a szervezet 
nem tud hasznosítani. Ezért újabb éhségérzett keletkezik, amit újabb tápanyagfel-
vétellel lehet csak kielégíteni. Megállíthatatlan ez a folyamat, s emiatt több millió 
embert túlsúllyal küzd. A baj tovább gyűrűzik, amikor kiderül, hogy a rostanyag 
hiánya gátolja az emésztést és a vastagbélben történő folyamatokat. A rosthiány 
komoly betegségek okozója. Amíg kiderítették, hogy mi okozza az említett beteg-
ségeket évtizedeknek kellett eltelnie, és emiatt, milliók válságos helyzetbe kerül-
tek. Szerencsére ma már egyre többen keresik és fogyasztják a teljes kiőrlésű, és a 
tönkölybúza lisztből készült kenyereket és a péksüteményeket, valamint a hánto-
latlan barnarizst, a rostban gazdag zöldségeket és gyümölcsöket. 

„Életed meghosszabbítani, kurtítsd az ételed” írta Benjamin Franklin, és ez a mai 
napig így igaz. Kerüljük el, hogy kapkodva étkezzünk, mert minél jobban megrág-
juk a falatokat, annál kevesebb ételre van szükségünk. A tibeti kolostorok lámái 
puritán módon étkeznek. Egyfajta ételt esznek. Vegetáriánusok, de tojást és sajtot 
azért fogyasztanak. Nagyon ügyelnek arra, hogy keményítőt tartalmazó ételt soha-
sem egyenek fehérjével együtt, mert a szervezet ezeket különböző módon dolgoz-
za fel. Nem azt mondom, hogy kövessük étkezési szokásaikat, de azért van mit 
tanulni tőlük, és legalább annyit tegyünk, hogy étkezések alkalmával csökkentsük 
a minimumra az ételféleségek számát.  

A főzés és sütés alakalmával az élelmiszerek veszítenek értékükből, ezért ha lehet 
nyers állapotban fogyasszuk. Az egészségre hasznos élelmiszerek frissek, ezek 
biztosítanak valódi energiát. Ilyenek például a nyers zöldségek, gyümölcsök, sőt 
még a húsok egy része is; gondoljunk például a tatár bifsztekre, vagy a 
carpacciokra, a sushira, sőt az érlelt halakra, mint pl. a gravlaksra. A legjobb mód-
szer, ha 3-4 óránként bekapunk néhány falatkát. Abban az esetben is, ha bősége-
sen táplálkozunk, szinte óra pontossággal ismét megéhezünk. Ezért a szervezetnek 
elég, ha az étkezésnek csak jelzés értéke van. Azonban az nagyon fontos, hogy 
amit ekkor elfogyasztunk az értékes, a szervezet számára teljesen hasznosítható 
étel legyen.  
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tunk, elfáradunk, mert a szervezetre komoly munkát ró ezek lebontása és felhasz-
nálása. Helyes volt őseink étkezése, mert a nehezen emészthető húst lefekvés előtt 
fogyasztották. Ekkor az emberek természetes módon, ösztönösen táplálkoztak.  A 
mezőgazdaság és persze az ipar fejlődésével kialakult a jólét, s ennek következté-
ben minden felborult. Esténként össze-vissza eszünk mindent. Vacsora után, ami-
kor elheveredünk a tévé előtt, jöhet a chips, az üdítő, mindenféle rágicsa és ré-
misztő, hogy ilyenkor mi minden kerül elő a szekrények mélyéről. 

A természetes szénhidrát az egyik fő táplálékunk. A legtöbb gyümölcs és zöldség 
cukrot tartalmaz, amit szervezetünk nagyon jól feldolgoz és hasznosít. Amíg éde-
sítésre korábban a mézet illetve a gyümölcscukrot használták, addig nem is volt 
semmi baj. A II. világháborút kővetően robbanásszerű változás állt be táplálkozá-
sunkban. A cukorrépából kivont anyagot kémiai eljárásokkal finomítják, sűrítik, s 
így annak cukortartalma eléri a kilencvenöt százalékot, amit szervezetünk nem 
képes maradéktalanul feldolgozni. Sir Ch. Best, az inzulin egyik felfedezője fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a cukor ugyanúgy hat a szervezetre, mint az alkohol, 
és komoly függőséget okozhat. Az alkohol feldolgozása a májban történik. Ha a 
máj nem képes megfelelően működni, növekedésnek indul. Nagyon sok alkoholis-
tánál jelentkezik ez a betegség. Azoknál a gyerekeknél is megfigyelhető ez az el-
változás, akik sok édességet fogyasztanak. Ezeknek a gyerekeknek a figyelme 
csapongó, rendetlenek, agresszívek, gyakran keverednek bűncselekményekbe. Az 
utóbbi időben egyre több fórumon foglakoznak a cukor káros hatásával, édes mé-
regnek tartják. Meg kell jegyeznünk, hogy a könnyen emészthető gyümölcscukor 
feltétlenül szükséges az agy jó működéséhez. Az ismert mesében, a legkisebb ki-
rálykisasszony sót ajándékozott király apjának...., A kutatási eredmények igazol-
ják, hogy a királylány helytelenül cselekedett. A só, azaz a nátriumklorid, károsít-
ja a szervezetet, magas vérnyomást okozhat. A túlzott sófogyasztás meggátolja, 
hogy élvezzük a táplálék eredeti ízét. A szervezetben megköti a vizet, felborítja a 
folyadék egyensúlyt. Mai sófogyasztásunk tízszeresen felülmúlja a valódi szük-
ségletet. Az ízek fokozására használjunk inkább zöld fűszereket és egyéb 
sóhelyettesítő-szereket, szószokat.  

A tej valóban élet, erő és egészség? Sokan italként fogyasztják, pedig nem az, ha-
nem étel és ezért a szomjúság oltására egyáltalán nem alkalmas. A természet a 
tehén tejét a kisborjú táplálására alkotta. A borjú rövid idő alatt nagytestű lesz, és 
ehhez a kálciumot és fehérjét megfelelő mennyiségben a tej biztosítja. Ezeket a 
borjú gyomrában keletkező különlegesen erős sav képes lebontani, hogy a szerve-
zet hasznosíthassa. Az emberi gyomorban viszont kicsapódik és nagy rögökben 
huzamosabb ideig terheli a gyomrot és az egész szervezetet. Nagyon sok esetben a 
tej és tejtermékek allergiát okoznak. Kutatási eredmények bizonyítják, hogy töb-
bek között az idősebb hölgyeknél kialakult csontritkulás is a fokozott tejfogyasz-
tásra vezethető vissza. A tejben levő, nehezen feldolgozható fehérje a vért savassá 
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előtt, akivel most megismerkedhetett, és akit megítélhetett. A közönség 
nagyon jó fogadtatásban részesítette a darabját, és jól szórakozott a színen 
megjelenített alakok kíméletlenül szatirikus ábrázolásán.” Aftonbladet, 1911. 
09. 02. 

25    August Brunius (1879–1926) svéd szerző és műkritikus. A Svenska Dagbladet munka-
társa. 
26    Az idézet Leffler Béla Magyar szerzők svéd színpadon című tanulmányából származik. 

Irodalomtörténet, 1916. 349. 
27   Leffler Béla: Magyar szerzők svéd színpadon II. Irodalomtörténet, 1916. 425–426. 
28    „Különcsége néha már oly különössé válhat, hogy nincs is értelme a feltételezett mély-

reható gondolatokat keresni műveiben. »Az ördög« című darabját legszívesebben az  
      »irodalmi szemfényvesztés« címszó alatt jelentetné meg az ember. Maga az egész sem-

mi, ami szerteoszlik a semmiben.” Daniel Fallström: „Djävulen.” Intima teatrens 
gårdagspremiär. Stockholms Tidning, 1915. 03. 03. 

29    „Molnár vígjátéka teljességében elméleti kísérlet, ötletes, ügyesen kifejtve, ám 
az első szótól a végszóig mesterkélt. Ez nem művészet, hanem művészi 
készség, ez a férfi ügyes, de ötlettelen, nem költő. Az egész mű színpadi 
trükkök sorozata egy ötlet valamint egy figura köré felhúzva, amely személy 
részben szimbolikus, másrészt szalonbűvész.” Dagens Nyheter, 1915. 03. 03. 

30    Leffler Béla: Magyar szerzők svéd színpadon II. Irodalomtörténet,  1916. 428. 
31    „Molnár – éppúgy, mint Shaw – olyan ember, aki szívesen állít mindent a feje tetejére. 

Ha emlékeznek még »A testőr« című darabra a Svéd Színházból, azonnal igazat adnak 
nekem. Valamint ha emlékeznek »Az ördög« és »A farkas« című darabjaira, akkor azt 
is tudják, hogy Molnár Ferenc valóban szerző – egyike azoknak, akik előtt kalapot 
emelünk –, magának való ember.” Daniel Fallström: Gårdagens teaterpemiärer. 
Molnar på Vasateatern. Stockholms Tidning, 1915. 11. 09. 

32    „A szellemességet illetően valójában nem nyújt valami sokat a darab, nemúgy, mint a 
szerző »A testõr«, »Az ördög« vagy »A farkas« című műve, amelyek közül mindegyik 
jól ismert nálunk, ellenben helyzetkomikumát tekintve jóval nagyobb horderejű. Cse-
lekménye eszelõsen értelmetlen, de õrültsége szellemes, balgasága ragyogó.” 
Socialdemokraten, 1915. 11. 09. 

33    A Svéd Színházmúzeum (Sveriges Teatermuseum) gyűjteményében található recenzió. 
Az újságkivágáson az újság címe nincs feltüntetve. A megjelenés dátuma: 1928. 05. 
20. 

34   Johannes Lindberg: „Frökens man” Gabriel Drégelys lustspel på Svenska Teatern. 
Stockholms Tidning, 1916. 05. 12. 

35    „A Gyurkovicsék hazájából származó szerzõ »A kisasszony férje« című művében 
szemmel láthatóan tudja, hogyan kell megragadni a közönség figyelmét. A valószínű-
ség határaival nagyon nem törõdik, ez igaz. (…) De egy sor találékony ötlettel, vala-
mint eleven és csúfolódó hangjával létrehozott egy darabot, amely magával ragadja, mi 
több, jókedvre deríti nézõit.” Stockholms Tidning, 1916. 05. 12. 

36    „A »Kék róka« színpadilag és költõileg egyaránt erõs darab. Szenvedéssel teli, 
szellemességben és élettapasztalatban gazdag. Csipetnyi gúnyos hangvétellel 
íródott mű egy férfiról, aki bizonyára illúzióit vesztett, de szíve fiatalos és 
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meleg maradt.” Stockholms Tidning, 1917. 09. 06. 
37    A magyar irodalom története VI. A magyar irodalom története 1919-tõl napjainkig. 

Szerkesztette Szabolcsi Miklós. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966. 829.  
38    Magyar színháztörténet 1873–1920. Szerkesztette Gajdó Tamás. Magyar 

Könyvklub – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. Budapest, 2001. 
567.  

39    „Molnár Ferenc darabja igen csekély értékű, mégis van benne néhány jó szerep, mely 
érdeklõdésre tarthat számot.” Aftenposten, 1908. 09. 18. 

40     „Ingolf Schande minden rutinját beleadta a szerep megformálásába. (…) Fantáziával 
játszik. (…) Schande nagy munkát fektetett ebbe a szerepbe, és nagy magabiztossággal 
uralja minden lépését.” Aftenposten, 1908. 09. 18. 

41    Dagbladet, 1908. 09. 18. 
42    Gula Tidende, 1909. 05. 10. 
43    „A színházban egy átgondolt és a legkisebb részletig gondosan kidolgozott elõadásra 

került sor. Meglepõen jól sikerült színészeinknek, hogy játékukkal személyes, mégis 
szokatlan hatást érjenek el, törjék a nyelvet, és különleges emberek legyenek.” 
Aftenposten, 1911. 03. 01. 

44    „A magyar szerzõ, Lengyel Menyhért színműve világsiker lett aktuális mondandójánál 
és témájánál fogva, amely az újdonság erejével hat, továbbá szerkezeténél és gazdag 
drámai cselekményénél, valamint kiváló szerepeinél fogva. A »Tájfun« lett a legna-
gyobb siker, amelyet a Nemzeti Színház valaha is elért. Ritkán látható ennyire teljes, 
gondosan kivitelezett és tökéletes elõadás.” Dagbladet, 1911. 03. 11. 

45    „A japán, aki egy nagyobb egység, a nemzet alárendelt részének érzi magát, és az euró-
pai, akit a személyisége tesz emberré, magánélettel és kizárólagos személyes 
felelõsséggel. A konfliktust azonban az egyik japán okozza, akit megfertõz az európai 
létszemlélet, aki, miután kényszerítik, hogy véghezvigye tettét a népéért, belátja és be-
ismeri vereségét – és elbukik.” Adresseavisen, 1924. 02. 08. 

46    „Egy színészi alakítás, amelyet sokáig meg fogunk õrizni emlékezetünkben.” 
Adresseavisen, 1924. 02. 08. 

47    „Egyébként Molnár a Nemzeti Színház titkárának, Bullnak kedvenc szerzõje. 18 évvel 
ezelõtt Bull rendezõként is kipróbálta magát Molnár darabjával, »Az ördöggel«. Bull 
már nem rendez, Molnár azonban még mindig ír. És a színház igazgatójának ízlését 
meghatározza titkárának ízlése.” Dagbladet, 1927. 02. 09.   

48    „A szerzõ tehetsége abban mutatkozik meg, hogy olyan váratlan helyzeteket mutat be, 
amelyeken az emberek nevetnek, mintha csiklandoznák õket – ez a leginkább örömte-
len nevetés az egész világon.” Dagbladet,  

      1927. 02. 09. 
49    Anders Stilstoff: Nationalteatret. Franz Molnár: En komedie paa slottet. Aftenposten, 

1927. 02. 09.  
50    „A magyar Molnár Ferenc azon szerencsés szerzõk közé tartozik, akinek játsszák a 

darabjait. A kéziratain a tinta még nemigen szárad meg, mielõtt azok átrepülnének a 
határon Bécsbe. Innen a darabok továbbvándorolnak Németország számos színháza 
felé. És Németországból pedig továbbállnak a skandináv országokba. Legújabb komé-
diája, a „»Játék a kastélyban« nagy sikerrel vette be Bécset, és máris vándorútra kelt 
észak felé Münchenen, Nürnbergen és Hamburgon keresztül, és mindenütt sikerrõl 
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Segíts magadon! 
 

Az ember előbb vagy sajnos utóbb  rádöbben, hogy  életmódja némi kívánni valót 
hagy maga után. Állandó fáradtság gyötri, rosszul alszik, romlik az emlékezőké-
pessége, rossz a hangulata. Sőt, jó néhány nem kívánt, felesleges kiló gyötri. És 
akkor még nem is beszéltünk az egészségéről, ami szintén hanyatlásnak indult. 
Sokan azt mondják, hogy az őregkori cukorbaj, valamint a különböző érrendszeri 
problémák az életkor előrehaladtával, szinte mindenkinél jelentkeznek valamilyen 
formában. A kutatási eredmények azonban bebizonyították, hogy valójában két 
tényező az, ami egész életünket megváltoztathatja. Az egyik a táplálkozás, a má-
sik a testmozgás. Életben maradásunk egyik feltétele, hogy üzemanyagot, azaz 
táplálékot vegyünk magunkhoz. Azonban nem mindegy, hogy mit, mikor és 
mennyit. Nézzük csak meg, mit is írt erről Hippokratész: „Legyen az élelmiszer a 
te gyógyszered, és gyógyszer a te élelmiszered.” Ezzel talán semmi újat nem 
mondott, mivel a keleti orvostudomány jóval megelőzve őt azt tanította, hogy az 
ember életvitelével, és étkezési szokásaival alapozza meg az egészségét. Távol-
Keleten, a régi tanok szerint, az orvosoknak kőtelességük volt az embereket 
egészségben tartani. Azonban, ha a paciens megbetegedett,  az orvos fizetését 
megvonták és  kőtelessége volt a beteg gyógyításának költségeit fedezni. 

Egészségünk állandó mozgásban lévő folyamat. Ha ez a mozgás valahogyan 
megváltozik: megbetegedhetünk. De talán egy apró mozzanat elég ahhoz, hogy 
visszakerüljünk a helyes útra, és irányba. Legelső teendőnk, hogy figyeljünk az 
étkezésünkre. Sajnos nem elég fogyókúrát kezdenünk, akkor, amikor már tetemes 
súlyfelesleggel küzdünk. Ilyenkor a legtöbb fogyókúra esetében beáll a jo-jo ef-
fektus, mert csak addig figyelünk a táplálkozásunkra, amíg a kúránk tart. A szer-
vezetet nem lehet becsapni, mert ilyenkor „vész” helyzetre állítja magát, és még a 
vízből is tartalékot képez. Ahhoz, hogy megtartsuk  normális súlyunkat, enni kell. 
Rendesen, naponta négyszer-ötször. Azonban itt jön a nagy kérdés, hogy mikor, 
mit és mivel. 

Hogyan táplálkoztak az őskorban? 
Őseink közül, akik nem mentek „vadászni”,  gyűjtögettek. Szinte mindent, amit 
ehetőnek találtak. Különböző gyökereket, magokat, terméseket, leveleket, s eze-
ket rágcsálgatták napközben. Amikor este vadászó társaik megérkeztek, akkor 
nekiálltak a húsevésnek. S mivel a szerencse forgandó, nem jutott minden napra 
hús. A húshoz nem volt köret, csak úgy magában fogyasztották. Előbb nyersen, 
később sütve. A nappal elfogyasztott rostok segítették a jó emésztést, biztosították 
a szervezet számára a vitaminokat, nyomelemeket. A „vacsora-húsból”  pedig, 
különböző aminosavakkal, beépültek a fehérjék. Amikor húsos ételeket fogyasz-
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ingyenes, korlátlan megjelenést biztosít a határon túli magyar közösségek kulturá-
lis, egyházi, politikai szervezetei és sajtóorgánumai számára tervezzük, hogy a 
közeljövőben az Ághegy-Liget címen Baráti Társaságunk honlapját is elhelyez-
zük az Alapítvány portálján, és ezzel nemcsak az észak-európai magyarok két lap-
jának továbbéltetését segítjük, hanem egyben több száz támogatót toborzunk a 
HHRF gyarapodó seregébe is. 
A haza, amelynek nem lehetünk, nemzetiségünket, anyanyelvünket, születési he-
lyünket, származásunkat, nevünket illetően magától értetődően állampolgárai, 
egyik Svédországban élő magyar író szerint „hordozható.” Sokan anyanyelvünk-
ben hordozzuk. Reményik Sándor figyelmeztetése alapján: „ahol állsz, ott vesd 
meg a lábad”. Akárhol is vagyunk magyarok, a haza éltető figyelme nélkül, elpor-
ladunk. Ha időnként csökken is a haza reánk, a nyugati régiókban élé magyarokra 
fordított figyelme, annál inkább felértékelődik a Magyar Emberi Jogok Alapítvá-
nyának tevékenysége. Mikesünket parafrezálva most éppen időszerű, ha kijelent-
jük: Úgy szeressük a hazát, hogy ne feledjük a HHRF-et!  
 
Stockholm, 2007 húsvét vasárnapján                                         Tar Károly mkl. 
                                                                                                    író, szerkesztő 

tar.karoly@gmail.com 
www.tarkaroly.ini.hu 
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számolnak be.” Aftenposten, 1927. 02. 09. 
51    „A színház feladata, hogy kérlelhetetlenül lépjen fel és küzdje le a darab hiányosságait 

és gyengeségeit, ami nagyon szerencsésen sikerült ebben az esetben. Molnár sovány 
anekdotája így egy élénk komédiává változott, és feltétlen siker volt, amely 
remélhetõleg még sok örömet okoz a színháznak a premier estéje után is.” Aftenposten, 
1927. 02. 09. 

52    „Mindenki unatkozott, és csodálta Pauline Brunius játékát a komédiában, ez volt a teg-
napi nap történése a      színházban.” O. H.: Den Nationale Scene. Pauline Brunius i „
Keiserinnen”. Bergens Tidende, 1930. 05. 09. 
53    E. S.: En morsom aften i Nationalteatret. Dagbladet, 1930. 12. 07.        
54    Aftenposten, 1930. 12. 08. 
55    „A »Vacsora« fordítását jobban ki kellett volna hegyezni, ami jobban megfelel a szerzõ 

jó humorának.”  Aftenposten, 1930. 12. 08. 
56    E. S.: To små komedier på Nationalteatret. Dagbladet, 1936. 09.01.  
57 A. S.: Nationaltheatret. Et opgjør. En, to, tre. Aftenposten, 1936. 09. 01 
 
 
 * Részlet a szerzõ  A magyar irodalom fogadtatása Dániában, Svédországban és 
Norvégiában című doktori disszertációjából 
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A HHR hírlevelére 
 
Hámos Lászlónak 
a Magyar Emberi Jogok Alapítványa elnökének 
  
 
Az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam és a Ma-
gyar Liget című dél-svédországi magyarok családi lapja szerkesztőjeként, a 
HHRF elmúlt évi, tartalmas beszámolójának sorai késztetnek arra, hogy a Magyar 
Emberi Jodog Alapítványának nemes, a nyugati régiókban élő magyarság számára 
felbecsülhetetlen értékű sokoldalú segítségét megköszönjem. 
Mi, akik otthonról magunkkal hoztuk a közösségi szolgálat magyarságunkat éltető 
parancsát, és a befogadó ország polgáraiként örökös hídépítést vállaltunk az anya-
országgal való egyetemesen hasznos kapcsolatok elmélyítése érdekében, hétköz-
napjainkon sem lehetünk meg a haza éltető figyelme nélkül. Mostanában is félve 
tapasztaljuk, hogy ez az áhított figyelem csökken, magyarságunkban való megma-
radásunk számos gondját elfedi az anyaországban rólunk felületesen alkotott 
anyagi jólét leple. 
Az északi országokban élő magyarokról alkotott képet, miszerint a kolbászból 
fontott kerítéseink mintájára, nálunk a házak kerítése lazacból lenne, változatlanul 
elfogadja a hivatalos kultúrpolitika és az egyszerű magyar polgár is. Ennek követ-
kezménye, hogy közművelődési életünkben anyai segítségre nem számíthatunk, 
és az erkölcsi segítségnyújtás is megcsappani látszik az erre hivatott hazai intéz-
mények felszámolásával, költségvetési kereteik rohamos csökkentésével. 
Mindezt most, ismételten, azért kellett megfogalmaznom, mert ehhez viszonyítva 
válik nyilvánvalóvá a HHRF jövőt éltető minden segítsége.  
A HHRF, Hámos László elnöki levelében, szerényen kiterjeszti a segítségnyújtás 
gyakorlatát az Alapítvány támogatóira, akire az eltelt harminc esztendőben szá-
míthattak a kisebbségi magyar közösségekért végzett törekvéseikben. Hírlevelé-
ben beszámol a közösen elért eredményekről, amelyből megtudhatjuk, hogy mi-
képpen járulhatunk hozzá ahhoz, hogy együttes erővel még hatékonyabban csele-
kedjünk közös ügyünk, a külhoni magyar közösségek hangjának nemzetközi fel-
erősítése érdekében. 
Az Ághegy és a Magyar Liget mindenféle anyagi támogatás nélkül, a HHRF ala-
pítvány internetes oldalának (www.hhrf.org/aghegy, www.hhrf.org/magyarliget ) 
közel egy évtizede köszönheti gyors megjelenését az Alapítvány portálján olvas-
ható több, mint 110 tagú honlapcsaláddal együtt. Az Ághegy és a Magyar Liget 
nyomtatásban csak nagy erőfeszítések által, a szerkesztő sziszifuszi munkájának 
nyomán, és néhány, a közösségi munkát is tudatosan vállaló, az Ághegy-Liget 
Baráti Társaság tagjának áldozatos munkájával és anyagi segítségével jelenik 
meg.  A HHRF fejlesztési programjának köszönhetően, amelynek eredményeként 
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