
2008 májusában kaptuk a hírt, hogy az Ünnepi Könyv-

hét egyik legfontosabb könyves eseményén az Osiris

Kiadónál megjelent Kodály a színpadon címû kötet 

a Szép Magyar Könyv 2007 verseny ismeretterjesztõ

könyv kategóriájában oklevelet kap, s a kötet borítójáért

a mûszaki szerkesztõ, Kurucz Dóra átveheti a Tamás

László Emlékdíjat. A sikernek örülünk és gratulálunk 

a szerkesztõnek, Kis Domokos Dánielnek és a képszer-

kesztésben közremûködött Burda Zitának.

A Kodály a színpadon évfordulós kiadvány, Kodály 

Zoltán születésének 125. jubileumát ünnepelte vele 

a színháztörténet az operai szcenika históriáját fölidéz-

ve. A Kodály-színpad két legnépszerûbb mûve (a Háry
János és a Székely fonó) mellett két másik, kevés figyel-

met kapott bemutató a tárgya ennek a színháztörténeti

albumnak, amely párdarabja a szintén az Osiris Kiadó

és az Országos Széchényi Könyvtár Libri de libris-soro-
zatában 2006-ban napvilágot látott Bartók a színpadon
címû könyvünknek.

A Színháztörténeti Tár munkatársai a gyûjtemény rep-

rezentatív terv- és fényképanyaga, dokumentumai föl-

dolgozásával mutatják be a szakértõ, de a szélesebb kö-

zönségnek is a XX. század két emblematikus magyar

zeneszerzõjének színpadi mûveit. Az „emlékalbu-

mok” fölidézik a XX. századi magyar operajátszás és -

szcenika legnagyobb alkotóit, a közönség elé tárva ke-

vésbé ismert részleteket is. Segítenek megrajzolni kul-

túrtörténetünk nem érdektelen korszakainak hiteles

képét Bartókra és Kodályra, színpadi mûveikre kon-

centrálva. E metszetek azonban eredetiek és hitelesek,

a magyar színház-, a zene- és a mûvelõdéstörténet tel-

jességéhez tartoznak.

A kötetek szép megvalósításáért, a remek minõségû 

fotóreprodukciókat tartalmazó könyvekért köszönet 

illeti a velünk már hosszabb ideje együttmûködõ Osiris

Kiadó munkatársait. 

Még az is elképzelhetõ, hogy operaszínpadi kalando-

zásainkat folytatjuk...

Az ünnepi év programjához kapcsolódóan 2007 no-

vemberétõl 2008 szeptemberéig a Kodály-mûvek dísz-

let- és jelmezterveibõl, színlapjaiból, valamint a külön-

bözõ bemutatók elõadóit megörökítõ fényképekbõl

Háry Jánostól Czinka Pannáig címmel kamarakiállítást

láthattak az érdeklõdõk a Színháztörténeti Tár olvasó-

termi folyosójának tárlóiban.

Sirató Ildikó

sirato@oszk.hu
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