
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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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!” 

Könyvek                                                    2427 



 
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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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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