
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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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, 
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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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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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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. 
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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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