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A Szín ház tör té ne ti Tár leg lát vá nyo sabb és leg szé le -
sebb kör ben nép sze rû te vé keny sé ge szín ház- és szí né -
szet tör té ne ti ki ál lí tá so kon vagy ki ad vány ok ban tes te sül
meg. Egy-egy ki ál lí tás vagy kö tet igen ko moly gyûj te -
mé nyi és ku ta tó mun ka vég ered mény ének kö zön ség 
elé bo csá tá sa, egy ben a szín ház tör té ne ti for rás ku ta tás
egyik cél ja is.

Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár nem ép pen mú ze -
u mi jel le gû és igé nyû ki ál lí tá si te re i ben idõ rõl idõ re te -
ret kap hat nak a ma gyar mû ve lõ dés tör té net, szín ház -

mû vé szet-tör té net je les és ki tün te tett tel je sít mé nye i re,
leg na gyobb alak ja i ra em lé ke zõ és em lé kez te tõ ki ál lí tá -
sok, vál to za tos for mai és tar tal mi je gyek kel le ír ha tó do -
ku men tum-együt te sek, ké pi és szö ve ges for rá sok be -
mu ta tá sá ra te remt ve al kal mat. A tör té ne ti fo lya mat ban
meg ra gad va egy al ko tó pil la na tot (egy szín já ték-elõ -
adást) vagy egy il la nó mû vé szi pá lya föl idéz he tõ ál lo -
má sa it igyek szünk meg mu tat ni, ami a szín ház ból, 
a szín já ték ból meg ma rad. A mû és ha lan dó lét re ho zói
ugyan is nem ma ra dan dók, mint más, sze ren csé sebb
mû vé sze ti ága kéi, így csak a né zõi em lé ke ze tet tá mo ga -
tó do ku men tu mok ban bíz ha tunk, hogy az em ber (az
al ko tó és a be fo ga dó em ber) sze mé lyi sé gé nek hoz zá -

já ru lá sá val még is meg ma rad a lé nyeg
(„ami a szem nek lát ha tat lan”), a szín já -
ték ha tá sa és em lé ke a kö zön ség s a nem -
zet me mó ri á já ban.

A Szín ház tör té ne ti Tár ki vá ló mun ka -
tár sai 2011-ben is több ki ál lí tás sal vár ták-
vár ják lá to ga tó in kat. Ahogy el múlt a 2010.
év, mely az Er kel-év for du ló esz ten de-
 je ként vo nul be a nem ze ti em lé ke zet be,
ahogy el múlt a hó na po kon ke resz tül in -
ten zí ven ün ne pelt, két év for du lót is sor -
jáz ta tott Már kus Emí lia-ju bi le um, az
idén ki sebb, ám épp oly ér de kes té má kat
ta lál tunk, hogy be mu tas suk gyûj te mé -
nyünk iz gal mas kin cse it. 

Alig hogy a ta vas  szal kez dõ dött na -
gyobb sza bá sú Miroslav Krleža ki ál lí tás
le zá rult, és az év for du lós te ma ti kus hon -
lap, mint vir tu á lis ki ál lí tás a Szín ház tör -
té ne ti Tár köz re mû kö dé sé vel meg szü le -
tett s be mu ta tás ra ke rült a Mú ze u mok
Éj sza ká já ra idõ zít ve, a Tár sa ját ki ál lí tá -
sá ra is vár tuk az es ti-éj sza kai lá to ga tó kat. 
Ka ma ra tár lat tal em lé kez tünk a Rá kó czi -
sza bad ság harc szín pa di ös  sze füg gé se i re,
s nem csak Rá kó czi ra és a ku ruc kor ra, 
a tör té nel mi hõ sök re, de a szín ház je le se i -
re, drá ma- és operettszerzõkre, szí né -
szek re, ter ve zõk re, ze ne köl tõk re is egyút -
tal. Dr. Kis Do mo kos Dá ni el, aki nek
tör té nész-mû ve lõ dés tör té nész ként épp 
a Rá kó czi -kor a szû kebb szak te rü le te,

„…MEGTEKINTHETÕ A SZÍN HÁZ TÖR TÉ NE TI TÁR
OL VA SÓ TER MÉ BEN ÉS KATALÓGUSFOLYOSÓJÁN…”

Az el múlt esz ten dõk nagy év for du lói után a 2011. év ki sebb ju bi le u mi ki ál lí tá sa i ról

Paulay Ede mint Rá kó czi. Szig li ge ti Ede II. Rá kó czi Fe renc fog sá ga
cí mû drá má já nak  ko lozs vá ri be mu ta tó ján, 1861. szep tem ber 29.
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igen sok és ér de kes ada tot és do ku men tu mot ta lált és
tárt föl Rá kó czi (és kor tár sai) szí ni meg je le ní té sé nek
tör té ne té bõl. Az Ol va só te rem két tár ló já ban és né hány
tab lón a kö zön ség elé bo csá tott ka ma ra-ki ál lí tá sun kat
(Rá kó czi a szín pa don) a Mú ze u mok Éj sza ká ján rö vid idõ
alatt igen so kan, utá na, saj nos, ke ve seb ben is mer het ték
meg (nem csak a nyá ri zár va tar tá sunk, ha nem a sok ese -
mény kö zött kis sé ár nyék ban fe le dett sé ge okán is).

Õs  szel azu tán két újabb ka ma ra tár lat tal je lent kez -
tünk, me lyek kö zül az el sõ, a Ker tész Sán dor 100. 
szü le té si év for du ló já ra és a Tor on tó ban 30 éven át 
fo lya ma to san mû kö dött Mû vész Szín ház ra em lé kez te -
tõ tár lat volt, me lyet Both Mag dol na és Er dé lyi Luj za
ké szí tett Papp Ju dit és Hor váth Pál res ta u rá to rok köz -
re mû kö dé sé vel. („Dé ry né vol tam Ka na dá ban.” 100 éve
szü le tett Ker tész Sán dor, a Tor on tói Mû vész Szín ház ala -
pí tó ja) A ki ál lí tás lét re ho zá sá ban nem csak ins pi rá lónk,
de a csa lád ado má nya i val nél kü löz he tet len mun ka tár -
sunk, s de cem ber ele jén azu tán Ka na dá ból sze mé lye -
sen is ha za lá to gat ván szen ve dé lye sen el ra gad ta tott 
kri ti ku sunk is volt Kertész-Millard Kathy, a szín-
házalapító-színész-rendezõ szin tén szí nész nõ lá nya. 

A Ker tész-ki ál lí tás rend kí vül ne héz kö rül -
mé nyek kö zött jött lét re, hisz ere de ti leg ko -
moly ins tal lá ci ó val szín há zi au lá ba és szé les
kö zön ség elé szán tuk, de mi vel a 2011-es év 
a bu da pes ti szí ni élet ben a nagy át ren de zõ dé -
sek kez dõ éve lett, így a Jó zsef At ti la Szín ház -
ba ál mo dott ki ál lí tást vé gül, a nyá ri szü le -
tés nap tól el ma rad va, ok tó ber 17-én a Szín ház -
tör té ne ti Tár al kal mi lag ki ál lí tó tér ré avan -
zsált ka ta ló gus fo lyo só ján és né hány ol va só -
ter mi tár ló ban ren dez tük be. Az eset le ges nek
tû nõ el he lye zés azon ban nem vált ká rá ra 
a be mu ta tan dó anyag nak, sõt, há la a tár gyat,
a té mát és a for rás anya got ki emel ke dõ en is -
me rõ, és a lá to ga tók né zõ pont ját a ma guk ví -
zi ó já val a leg mes  szebb me nõ kig öt vöz ni ké -
pes kol lé ga nõ ink nek, a kép zel he tõ nél ta lán
még iz gal ma sabb ös  sze füg gé sek föl tá rá sá ra
ad tak le he tõ sé get a má so la ti szín lap ok és le -
ve lek, fény ké pek és val lo más- vagy kri ti ka -
rész le tek rend kí vül meg fon tolt, bár nem 
ha gyo má nyos el he lye zé sé vel, il let ve a tár lók
ere de ti anya gá nak el ren de zé sé vel. 

Nem sok kal ez után egy újabb „mi ni-ka ma -
ra ki ál lí tás” meg nyi tó já ra ke rült sor no vem ber
9-én, kap cso lód va a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia Tánc tu domá nyi Mun ka bi zott sá gá -
nak a Tu do mány Ün ne pét kö szön tõ ez évi em -
lék ülé sé hez. Be mu tat tuk a Szalay Ka ro lá ra
em lé ke zõ Mû vé szet és tu do mány – lé lek és test

cím mel vá lo ga tott anya gun kat. A 100 éve szü le tett és 10
esz ten de je el hunyt, ki emel ke dõ tán cos-szí né szi te het -
ség gel ál dott mû vész nõ tu do má nyos, mû vé szet tör té -
nész dok to ri mun ká ját a meg nyi tón Beke Lász ló, 
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Mû vé szet tör té ne ti
Ku ta tó in té zet ének igaz ga tó pro fes  szo ra mél tat ta. A né -
hány tár ló ban lát ha tó do ku men tu mok (fény ké pek, jel -
mez- és dísz let ter vek, le ve lek) nem csak Szalay Ka ro la
leg fon to sabb sze re pe i rõl és szak mai, em be ri kap cso-
 la ta i ról, va la mint tu do má nyos ér te ke zé sé rõl tá jé koz-
 tat nak, de re mé nye ink sze rint az Ope ra ház balett-
együttesének a ma gas mû vé szi rang ra emel ke dést ho zó
és a kor sze rû tánc szín ház stí lus le he tõ sé ge it ki bon ta -
koz ta tó kor sza ká ról, s Szalay Ka ro la ké sõb bi tánc pe da -
gó gu si, rész ben Mi lá nó ban, a Scala Szín ház ban zaj lott
pá lya sza ka szá ról is hírt ad nak. Az íze lí tõ nek szánt né -
hány so ros be mu ta tás, a szá mos szép fény kép és Márk
Ti va dar, Oláh Gusz táv és Fü löp Zol tán ter vei re mél he -
tõ leg föl kel tik a meg ér de melt ér dek lõ dést a je len tõs
élet mû vet ma ga után ha gyó al ko tó iránt.

A Szín ház tör té ne ti Tár a fen ti e ken kí vül olyan ki ál lí -
tá sok hoz is szol gált do ku men tu mok kal, me lyek a ház
fa la in kí vül ke rül tek meg ren de zés re. Így pél dá ul 
a nagy vá ra di szín ház önál ló ma gyar tár su la ta szü le tés -

A Ker tész Sán dor ki ál lí tás pla kát ja
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nap já nak meg ün nep lé sé hez s egyút tal a szín ház épü le -
té nek 111. fönn ál lá si év for du ló já hoz; a Ze ne tu do má -
nyi In té zet Ze ne tör té ne ti Mú ze u má ban ren de zett
nagy Liszt-ki ál lí tás hoz, a nyá ron Pécs rõl, az Or szá gos
Szín há zi Ta lál ko zó for ga ta gá ból in dult, s az óta már több
he lyen be mu ta tott Rodolfó és Kiss Ma nyi ju bi le u mi 
ki ál lí tá sok hoz (Szín ház és Va rázs lat) vagy a Heckenast

Gusz táv alak ja kö ré szer ve zõ dõ nagy- ki ál lí tá -
sá nak anya gá hoz.

A leg je len tõ sebb ma gyar szín há zi do ku -
men tum gyûj te mény, a nem ze ti könyv tár Szín -
ház tör té ne ti Tá ra fon tos kül de té sé nek te kin ti,
hogy a kincs szám ba me nõ terv la po kat, fény -
ké pe ket, kéz ira to kat, szín há zi szö veg pél dá -
nyo kat, ira to kat, szín la po kat és szín há zi ap -
ró nyom tat vá nyo kat, a hoz zánk ke rü lõ tel jes
sze mé lyi ha gya té ko kat vagy in téz mé nyi fon-
dokat a le he tõ sé gek sze rint mi nél tel je seb-
 ben föl dol goz va s mi nél ér de ke seb ben tár ja 
a szín ház sze re tõ és könyv tár já ró kö zön ség 
il let ve az ér dek lõ dõ szín ház csi ná lók elé. Eh hez
mind a szak ér te lem, mind a ta pasz ta lat és te -
het ség, mind a szív bé li el szá nás, hi va tás tu dat

és oda adó mun ka kedv adott. A 2011-ben 62 esz ten dõs
te ma ti kus kol lek ció mun ka tár sai szí ve sen ve ze tik 
be ol va só in kat-ku ta tó in kat és a ki ál lí tás-lá to ga tó kat is 
a szín ház cso dá já nak meg õr zé sé re és át adá sá ra hi va tott
Szín ház tör té ne ti Tár ér té kei kö zé. A ki ál lí tá sok ku lisz  -
szái mö gött õket is lát hat ják, ve lük, mun ká juk kal is ta -
lál koz hat nak hát.

Si ra tó Il di kó
sirato.at.oszk.hu

Szalay Ka ro la A fá ból fa ra gott ki rály fi 1935-ös 
ope ra há zi elõ adá sá ban; 

Fü löp Zol tán dísz let ter ve Bar tók tánc pan to mim já hoz
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