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A nagy vá ra di szín ház fris sen fel újí tott épü le té be 2011. má -
jus 22-én tér he tett ha za az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár
mun ka tár sai ál tal res ta u rált, az alap kõ le té te le kor, 1900. ok tó -
ber 15-én el he lye zett, a fel újí tás so rán ki emelt szín há zi idõ -
kap szu la do ku men tum-anya ga. A dísz do boz ba he lye zett ira -
tok a Festum Varadinum ün ne pi hét zá ró nap ján ke rül tek
át adás ra ün ne pé lyes ke re tek kö zött, ezt kö ve tõ en az ér dek lõ -
dõk egy ka ma ra tár la ton is meg cso dál hat ták õket. A fel újí tá si
men tõ ak ci ót irá nyí tó Bo ka Lász ló, in téz mé nyünk tu do má -
nyos igaz ga tó ja Bí ró Ro zá li á nak, a vá ros al pol gár mes ter ének
ad ta át a 110 esz ten dõs, meg men tett le le te ket, de mint el mond -
ta, jel ké pe sen Nagy vá rad kö zön sé gé nek, pol gár sá gá nak ajánl -
ja, hi szen a szín ház ala pí tók do ku men tu mok ban is meg õr zött
óha ját tel je sí ti ez zel. 

Mint ar ról az OSZK ko ráb bi saj tó nyi lat ko za tai is be szá mol -
tak, az ólom le mez zel bé lelt fém hen ger, mely 2010 nyár vé gén,
a szín ház épü let fel újí tá si mun kái so rán ke rült elõ, öt da rab,
igen meg vi selt ál la po tú pa pír do ku men tu mot és egy per ga men
dísz ok le ve let tar tal ma zott, me lye ket pi ros-fe hér-zöld sod rott
cér na sza lag gal át köt ve, vi asz pe csét tel zár tak le. A sze len ce szi -
ge te lé se az év ti ze dek so rán meg sé rült, a pa pír lap ok rész ben át -
ázott, meg pe né sze dett, ös  sze ta padt ál la pot ban ke rül tek elõ. 
A szín ház szel le mi és anya gi meg te rem tõ i nek név so ra mel lett
a fel ava tás nap ján itt he lyez ték el a vá ros dísz köz gyû lés ének 25
ol da las jegy zõ könyv ét is, a le let leg in kább fi gye lem re mél tó do -
ku men tu mát. Ez, mint ki de rült, az ün ne pi ese mé nyek me ne -
té nek ter mé szet sze rû meg örö kí té se és dr. Bulyovszky Jó zsef
egy ko ri pol gár mes ter üd vöz lõ sza va i nak rög zí té se mel lett két
ün ne pé lyes be szé det is szó sze rint kö zöl: Hoványi Gé za, 
a Szín ügyi Bi zott ság el nö ké nek, il let ve Rádl Ödön, a Szig li ge -
ti Tár sa ság el nö ké nek be szé dét. Elõb bi a Te át rum épí té sé nek
elõz mé nye it, Bi har vár me gye több év ti ze des, a ma gyar szín ját -
szás hõs ko rá ig vis  sza nyú ló erõ fe szí té se it fog lal ja ös  sze, va gyis
„a szinház épí té se kér dé sé ben foly ta tott majd nem 100 éves szó és
toll harcznak” tör té ne tét, utób bi a je les nap kul tu rá lis je len tõ sé -
gét, va la mint a szín ház nem ze ti kul tú rát él te tõ ere jét, sze re pét
hang sú lyoz za, hi szen a váradi ma gyar szín ház „a nem ze ti 
esz me ter jesz té sé nek, a nem ze ti nyelv és iro da lom ki fej lesz té sé nek
egyik esz kö ze”.

Az ira tok, me lyek re a szín ház épü let elõ csar no ká ban buk -
kan tak, 2010. au gusz tus vé gén ke rül tek könyv tá runk res ta u rá -
tor-mû he lyé be. Tóth Zsu zsan na szak res ta u rá tor ál do za tos
mun ká já nak kö szön he tõ en a le let-együt tes do ku men tu mai 
fo ko za to san meg újul tak. El ké szül he tett azok pon tos, be tû hív
át ira ta: az ere de ti kéz irat ból hi ány zó szö veg he lye ket a Nagy-
 vá rad na pi lap ban egy kor meg je lent szö veg vál to zat se gít sé gé vel
si ke rült ma ra dék ta la nul pó tol ni. (A do ku men tu mok át írá sát
De ák Esz ter és Csobán End re At ti la vé gez ték.) Meg újult a per -
ga men-ok le vél is; az így el ké szült ira tok ról spe ci á lis fo tó tech ni -

ka se gít sé gé vel di gi tá lis má so lat és a tu laj do nos ré szé re úgy ne -
ve zett nemesmásolat is ké szült.Ter mé sze te sen az OSZK 
Szín ház tör té ne ti Tá rá ba is ke rült egy ha son más a kap szu lá ban
ta lált ira tok ról, ily mó don biz to sít va a ma gyar kul túr tör té net 
e fon tos ál lo má sá nak ku tat ha tó sá gát Ma gyar or szá gon is.

A fel újí tott anyag má ju si vis  sza té ré sét Ke le men Hu nor, 
Ro má nia kul tu rá lis mi nisz te re is meg tisz tel te sze mé lyes je len -
lé té vel. Az ün nep lés kap csán ke rek asz tal-be szél ge tést is szer -
vez tek, me lyen in téz mé nyünk ré szé rõl Bo ka Lász ló és Tóth
Zsu zsan na, a vá ros ré szé rõl Bí ró Ro zá lia al pol gár mes ter, Nagy
Bé la hely tör té nész és Me leg Vil mos szín mû vész vet tek részt. 
E be szél ge tés so rán dön töt tek az ira tok tör té ne tét és tar tal mát
gaz dag fo tó anyag kí sé re té ben köz lõ ju bi le u mi kö tet meg je len -
te té sé rõl, és ek kor kap tunk fel ké rést ar ra, hogy in téz mé nyünk
szín ház tör té ne ti kin cse i bõl egy ka ma ra-ki ál lí tást ren dez zünk
a nagy vá ra di szín ját szás és a Szig li ge ti Szín ház tör té ne té re vo -
nat ko zó an.

2011. ok tó ber 15-én, a Szig li ge ti Szín ház meg nyi tá sá nak
111 éves év for du ló ján is mét ri val da fény be ke rül tek a be cses ira -
tok. Ek kor mu tat ták be a szín ház eme le ti elõ csar no ká ban az
Új temp lom – ré gi ol tár. A nagy vá ra di Szig li ge ti Szín ház 
Zár kö vé nek kró ni ká ja (1900–2011)cí mû kö te tet, ame lyet a zár -
kõ do ku men tu ma i nak kap csán írt Nagy Bé la hely tör té nész, 
a nagy vá ra di ma gyar szín tár su lat egy ko ri iro dal mi tit ká ra, 
Bo ka Lász ló iro da lom tör té nész, az OSZK tu do má nyos 
igaz ga tó ja, il let ve Tóth Zsu zsan na szak res ta u rá tor. 

Ugyan ezen az ün nep sé gen ad ta át a Szig li ge ti Tár su lat me -
ne dzser-igaz ga tó ja, Czvikker Ka ta lin az 55 év után is mét önál -
ló ma gyar te át rum idei dí ja it is. A dí ja zot tak közt volt két 
kol lé gánk is, akik ré vén tel jes in téz mé nyünk nek mon dott kö -
szö ne tet a te át rum ve ze tõ je. Dél után a szín ház pá holy zse bé -
ben nyi tot ták meg a több mint 200 éves váradi szín ját szás tör -
té ne tét fel vil lan tó ka ma ra-ki ál lí tást, amely nek ava tó sza lag ját
Bí ró Ro zá lia és Bo ka Lász ló vág ták el. A ki ál lí tás anya gát
könyv tá runk Szín ház tör té ne ti Tá rá nak mun ka tár sa, Raj nai
Edit vá lo gat ta, s mint ex po zé já ban Bo ka Lász ló ki fej tet te, az 
a csepp ben kí ván ja meg mu tat ni a ten gert, fõ ként egy ko ri szín -
lap ok, szö veg köny vek és fo tók, egyéb re lik vi ák se gít sé gé vel – 
a kõ szín ház elõt ti kor szak ból, il let ve So mo gyi Kár oly, a kõ -
szín ház el sõ igaz ga tó ja ide jé bõl. Olyan klas  szi kus te het sé gek
kel tek élet re a tár lat fo tó in, mint Már kus Emí lia, Fedák Sá ri,
Já szai Ma ri, Blaha Luj za, Gózon Gyu la, Kabos Gyu la, Dayka
Mar git vagy Pálmay Il ka.

Az Apor-kó dex 2010-ben zaj lott em lé ke ze tes hely re ál lí tá sát
kö ve tõ en könyv tá runk szak em be re i nek ál do za tos mun ká ját
ez út tal is szép ered mény ko szo rúz ta, összmagyar kul tú ránk
ja vá ra és in téz mé nyünk hír ne vé nek to váb bi öreg bí té sé re.

Csobán End re At ti la
acsoban.at.oszk.hu

ÚJABB SI KE RES MEN TÕ AK CIÓ
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