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Bordás István

Mai sárospataki képzőművészek kiállítása
Nagybányán és Sárospatakon

Ha a művészettörténetet ismerő ember betéved Nagybánya egy-két megmaradt szűk ut-
cájába vagy főterére, esetleg távolról szemléli a város ikonikus református templomának 
tornyát, könnyen úgy érezheti, hogy ismerős ebben a városban. Még akkor is, ha soha 
nem járt itt. Ha az irodalomban, történelemben járatos ember sétálgat Sárospatak utcáin, 
könnyen úgy érezheti, hogy ismeri ezt a helyet, még ha először is veti ebbe a kisvárosba 
jó sorsa.
Genius loci – „a hely szelleme” az a fogalom, amely legjobban leírja ezt az érzést. Hamvas 
Béla írja: „A hely sohasem definiálható, ezért a helynek nincs tudománya, ellenben van 
költészete, művészete és mítosza.” Úgy vélem sem Sárospatak, sem pedig Nagybánya 
nem szűkölködik a költészetben, a mítoszokban. Főleg nem a művészetben. Az egykori 
nagybányai festőiskola olyannyira része a magyar képzőművészet történetének, hogy 
sokan szinte azonosítják vele. Az egykori sárospataki művésztelep szintén fontos alkotója 
a magyar piktúra históriájának, még ha közel sem annyira közismert, mint a nagybányai.
A hely szelleme egykor kialakul, de el is enyészhet, ha nem táplálják folytonosan vala-
mi újjal, valami fontossal. Ha nem teremtődnek új mítoszok, nem adódnak hozzá újabb 
történetek és leginkább művek. A mai nagybányai képzőművészetnek éppúgy nincs mit 
szégyenkeznie e tekintetben, mint ahogyan Sárospataknak sem. Élnek és alkotnak kép-
zőművészek szép számmal mindkét városban. Dolgoznak, és munkásságukkal egyre 
újabb mozaikkockákat adnak hozzá a nagy egészhez, a városok egyedi – semmihez sem 
hasonlítható – arculatához.
A Sárospataki Képtár kettős képzőművészeti bemutatójának első eseményéről már be-
számoltunk a Zempléni Múzsa hasábjain (XIV. évf. 4. szám, 2014. tél). Egy évvel ezelőtt 
kortárs magyar nagybányai képzőművészek mutatkoztak be Sárospatakon. Az akkori tár-
lat párjaként 2015 szeptemberében pataki képzőművészeknek nyílt tárlat Nagybányán 
Mai sárospatakiak címmel. A képzőművészeti válogatást aztán a Magyar Festészet Napja 
alkalmából itthon is kiállították a sárospataki Újbástya Rendezvénycentrum Urbán György 
kiállítótermében. Az öt művész, Fazekas Balogh István, feLugossy László, Molnár Irén, 
Sándor Zsuzsa és Stark István legújabb munkáit hozta el a kibővített tárlatra. Ezzel se-
gítették a kiállítást szervezők azon szándékának megvalósulását, hogy bemutassák hol 
tartanak ma a városban élő professzionális képzőművészek.
Fazekas Balogh István kiállításon bemutatott táblaképei és három dimenziós kompozíciói 
a művész azon, több évre visszanyúló, vizuális kísérletsorozatának részei, amelyben a 
látvány a tér és a színek viszonyát kutatja. A korábban csak síkban folytatott vizsgáló-
dásai a kiállításon is jelen vannak. Különös, számítógéppel készített munkái nyomatok. 
Ugyankor olyan látványelemekkel operálnak, amelyek épp azt kutatják, hogy az elektro-
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nikus eszközök színalkotási képességeivel mennyire lehet elérni festészeti hatásokat. 
Különösen izgalmasak a legújabb térbeli munkái. A térbe „átültetett” színek és a látvány-
elemek ritmusa, a megvilágításból eredő fényhatások és a mozgás együttese rendkívül 
izgalmas effektusokat hozott létre. A figyelmes szemlélő nem csak azt fedezheti fel, hogy 
a különböző nézőpontok mennyiben változtatják meg a látvány színhatásait, hanem azt 
is, hogy a kompozíciók mozgásából eredő effektusok mennyire képesek új hatásokat 
létrehozni a mozgás és a fények eredőjeként.
feLugossy László univerzális művész abban az értelemben, hogy munkássága sokféle 
művészeti kifejezésmódhoz köthető. Egyszerre zenész, videó művész, performer, költő 
és persze festő is. Konceptuális művész, aki a világról alkotott gondolatait közvetlenül 
fejezi ki munkáival. Festészeti munkái gyakran tartoznak a klasszikus táblakép festészeti 
kategóriába. Ugyanakkor jellemző rá, hogy a különböző technikákat bátran ötvözve, az 
installáció és a montázs határán mozogva, szinte önálló festészeti irányt alkot. Gazdag 
képi fantáziája sokszor lépi át a műfajok közötti határokat, bátran variálva őket. Ez jel-
lemző e tárlaton kiállított műveire is. Néhány kisebb, „klasszikusnak” mondható festmé-
nyének ereje elsősorban a széles asszociációs lehetőségekben rejlik. A kiállítás egyik 
meghatározó munkájaként kiállított egy nagyméretű páros képet, amely már az installáció 
kategóriájába sorolható. A kollázs, a plasztikai technikák ötvözéseként született nagy ha-
tású mű itt került először a látogatók elé.
Molnár Irén a klasszikus „plein air” festészet hagyományainak folytatója. Leggyakrabban 
akvarellel dolgozik, de kedvenc témájánál a városnál maradva, szívesen kirándul más 
technikákat alkalmazó festészeti világba is. Kiállított táblaképeinek gerincét most is az ak-
varellek alkotják. Frissességükkel, lehelet könnyű festői letéteikkel mindig elvarázsolják a 
nézőket. Gyakran Sárospatak festőjeként emlegetik, köszönhetően témaválasztásának. 
Finom érzékenységgel ábrázolja a település intim részleteit, kis utcáit, tereit, hangulatos 
épületeit. A közönség számára újdonság erejével hatottak azok a különböző méretű olaj-
képei, amelyeken szélesebb perspektívában tekintett szeretett városára.
Sándor Zsuzsa piktúrája a projektív művészet körébe sorolható. Látványok emléklenyo-
mataiból, emberi rezdülések, moccanások érzékleteiből festi meg képeit. Az állandóan 
változó emberi kapcsolatok, a közeledések, távolodások, a feszültségek és egymás felé 
fordulások mind-mind inspirálói művészetének. A megragadott érzelmi pillanatokat fes-
tői gesztusai  oly módon érzékeltetik, hogy azok képesek visszatükrözni a mulandósá-
gukban is meglévő állandóságot. Az áttetsző figurák megragadott állapotát lehelet finom 
ecsetkezeléssel ábrázolja. Érzékeny, a lélek legmélyére hatoló művészet ez. A figyelmes 
szemlélőt az emberi lényeg egy kis szeletének megértésével ajándékozza meg Sándor 
Zsuzsa művészete.
A patakiak számára Stark István leginkább talán onnan ismert, hogy 1998-ban megala-
pította a Tolcsvai művésztelepet, amely a hazai land art egyik bástyájává vált az elmúlt 
években. Jelenlegi piktúrája non-figurális. Közel tíz éve kutatja a fényhatásokat, a fénytö-
rés optikai jelenségeit. Ez irányú kísérletei vezettek el oda, hogy üveggyöngy alapozású, 
transzparens festékkel kidolgozott alkotásai az optikai hatásokat kihasználva érdekes 
módon változnak. Más-más nézőpontból szemlélve alapszínük, sokszor a megjelenő mo-
tívumok is módosulnak. Vizuális kísérletei egyszerre vizsgálják a fénytörés és visszave-
rődés hatásait és a hullámok természetét. Ezek a kísérletei mind táblaképein, mind pedig 
grafikai munkáin jól nyomon követhetőek.
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Sokszínű kép fogadta a látogatókat a Mai sárospatakiak című tárlaton. Öt különböző ka-
rakterű művész mutatta be legújabb munkáit az érdeklődő közönségnek. A mozaik mégis 
egységes. Sárospatak kulturális arculata gyarapodott a tárlat megrendezésével.

(A felsorolt kiállító művészekről lapunk korábbi számaiban részletes művészportrékat kö-
zöltünk: Dobrik István: „A tudós agyával, a költő szívével, a festő szemével…” Gondolatok 
Fazekas Balogh István művészetéről = IX. évf. 2009. 1. szám; Tatai Erzsébet: A semmi a 
mindenható. Esszé feLugossy Lászlóról = II. évf. 2002. 2. szám; Sándor Zsuzsa: Áttűnő 
színek és fények. Molnár Irén művészete = II. évf. 2002. 3. szám; Bolvári-Takács Gábor: 
Képzőművészet és pedagógia. Sándor Zsuzsa arcai = IV. évf. 2004. 2. szám; Szombathy 
Bálint: Tájértelmezések Tolcsván. A Land Art Művésztelep tizenkét éve = X. évf. 2010. 3. 
szám.)
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Fazekas Balogh István: K1
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Molnár Irén: Házfalak II.
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Sándor Zsuzsa: Fénysoroló
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Sándor Zsuzsa: Közeledés-távolodás I-II
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Fazekas Balogh István: Kontakt
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Fazekas Balogh István: Rep. 15.
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Stark István: Atmoszféra



42 43

űvészet

Stark István: Válasz
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feLugossy László:  Amikor Van Gogh is árnyaltabban gondolná
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feLugossy László: Mátrix
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Molnár Irén: Alkonyat
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Fittler Katalin

Wagnerissimo – 
a fából vaskarika négyszögesítése

Wagner születése bicentenáriuma tájékán gombamód szaporodtak a kétségkívül kor-
szakos jelentőségű komponista életével-munkásságával foglalkozó, filozofikus vagy épp 
analitikus írások. Ezúttal nem lehetett panasz a magyar nyelvű könyvkiadásra sem: szá-
mos kiadó (egymástól függetlenül, természetesen) vállalkozott idegen nyelvű kiadványok 
lefordíttatására. Két évvel a német nyelvű eredeti megjelenését követően, tavaly már 
magyarul is olvasható volt egy sajátos alcímű/műfaj-megjelölésű kötet, Oberhoff zene-
pszichoanalitikus tanulmánya. A 431 számozott oldalt tartalmazó könyvnek újdonságként 
vélhetőleg kevés figyelem jutott – ezt kárpótlandó, a média idén szentelt neki megkülön-
böztetett figyelmet. S mivel a Budapesti Wagner-napok 10. évének programján ismét sze-
repelt a Művészetek Palotájában a Tetralógia, valóban aktuális olvasmánynak tűnt – akár 
az előadások előtt, akár a négy estét követően.
A könyv korántsem „zsákbamacska”: hátoldalának ismertetőszövege az olvasnivalóról és 
a szerzőről is tájékoztat. A Kasseli Egyetemen szociálterápiát oktató, Münsterben csoport 
pszichoanalitikus és szupervizor praxist folytató Oberhoffot zene-pszichoanalitikus kuta-
tónak is titulálja (megtudjuk: korábbi zenei könyveiben Mozart, Weber és Gluck operáival 
foglalkozik). Hogy a szerző zenei érdeklődése nem kizárólag elméleti, kiderül abból, hogy 
évek óta kamarakórust vezet.
Afféle „A Ring – másként” jellegű olvasnivalóra számíthatunk tehát, ami azért (is) érde-
kes, mert a korábbi magyar zeneirodalmi olvasmányok épp a másik irányt hangsúlyozták, 
a zeneszerző életkörülményeinek ismeretében a fennálló társadalmi viszonyokkal szem-
beni elégedetlenségét. Emlékszem, mennyire éles volt a cezúra, amely az életrajzból 
és a mű keletkezési folyamatának ismeretéből származó tényanyagot és a felcsendülő 
muzsika élményét elválasztotta! Méltán keltett tehát érdeklődést a „belső színpad” felől 
közelítő tárgyalásmód.
A könyv nagyobb felét az I. fejezet foglalja el: Analitikus útmutató a négy Ring-operához, 
a folytatás négy részre tagolódik: A vezérmotívumok; Richard Wagner – a containment-
hiányos gyermek; A zenekar és A végtelenség terében.
Az irodalomjegyzékhez a fordító, N. Kiss Zsuzsa által felhasznált magyar fordítások fel-
sorolása csatlakozik, s a könyvet rövid függelék zárja, a szövegben szereplő kottapéldák 
kigyűjtése. 46 beszámozott rövid idézet, a magyar nyelvű olvasók elvárásainak messze 
alatta maradó kivitelezésben. Aki először ezt lapozza fel, aligha áldoz időt a vastag könyv 
végigolvasására! Kisebb-nagyobb hibák sorjáznak változatos egymásutánban, bosszan-
tó pontatlanságoktól a tényleges hanghibákig (sőt, a Walhalla-téma transzponált közlé-
séig). Ezt aligha szépíti a szerző motívum-átnevezésének a többlete (pl. Természet-motí-
vum – ősnarcizmus-motívum). Nem vitás: a Wagner-muzsika iránt érdeklődőknek magyar 
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nyelven gazdag (értékes, alkalmasint részletező, elemzésekkel a zenéhez közelebb vivő) 
irodalom áll a rendelkezésükre – ezen belül A nibelung gyűrűje magyar nyelvű szövege, 
elő- és utószóval, motívumkeresővel és kottapélda-táblázatokkal (a Szenci Molnár Tár-
saság 1998-as kiadványa).
N. Kiss Zsuzsa szövege kétségkívül olvasmányos. Egyetlen tárgyi tévedés olvasható 
csupán a könyvben, amely nagy valószínűséggel az ő számlájára írandó, miszerint Bay-
reuthban a zenekar külön helyiségben játszik. A helyszín (a tények) ismeretében másként 
kellett volna definiálni a zenekart láthatatlanná tevő elrendezést, a – több szempontból 
is – elhatárolt teret. Más kérdés, hogy a szerzői stílus néhol bicskanyitogató – talán pszi-
chológiai fogás a részéről, hogy túl-poentírozott jelzőkkel és már-már karikatúraszerű 
pregnánssággal akarja meglátásait eljuttatni az olvasókhoz. Persze tudom, nem kell (ma-
napság nem divat, sőt kifejezetten ellenérzést keltene!) „oldott saruval” közeledni sem 
alkotóhoz, sem alkotáshoz-kompozícióhoz. Amikor először olvasom vakarcsnak titulálva 
Alberichet, indulati töltésként értelmezem, de amikor már-már epiteton ornansként alkal-
mazza a vakarcs jelzőt Nibelheim urára, igencsak veszélybe kerül az olvasói ingerkü-
szöbnél…
Ennek az analitikus útmutatónak az a legnagyobb baja, hogy szószátyár (a Ringet ismerő 
olvasó számára felesleges a szájbarágás, az érdeklődőt pedig vélhetőleg lelombozza… 
merthogy ha ilyen az útmutató, milyen lehet az út, s hova vezet…). A kizárólag tarta-
lom-mesélés egyébként is csak részben indokolt, hiszen a mű keletkezésének története 
lényegesebb erővonalak menti tájékozódást tesz lehetővé, így viszont az utalgatások 
bonyolítják a tárgyalásmódot (analógiával élve, ikonográfiai megközelítést kapunk az 
elvárható ikonológiai helyett). Ráadásul, Oberhoff néha elszámol a hangszereléssel is, 
továbbá gondosan beszámol Wagner színpadi utasításairól is, tehát olyan látványvilágot 
is mesél egyszersmind, amilyet „élőben” aligha láthatunk (megannyi rendezői koncepció 
ismeretében).
A magyar nyelvű szakirodalom ismerete persze nem hátrány. A Rajna kincséről szóló 
szakasz így kezdődik: „Alvajáró állapotban, egy La Spezia-i hotelszobában kapott ihletet 
A Rajna kincse előjátékához, vallotta Wagner.” Kroó György Heilawâc című könyvének 
mottója pontosabb, idézet Wagner feljegyzéséből: „Délutáni alvás a kanapén: Ébredés A 
Rajna kincse hangszeres bevezetésének koncepciójával (Esz-dúr hármashangzat): El-
merülés a víz zúgásába-mámorába.”
Ami „mélységet” újdonságként feltár a szerző, az mindegyre megszakítja az elbeszélés 
menetét. Gyakran hivatkozik pszichológiai-pszichoanalitikus szakirodalomra, ami – fő-
ként a zenészek számára – érdekességet és újdonságot jelent, ám tárgyalásmódjában 
zavaró, amikor szinte fejtetőre állítja a tényeket, s Wagner kétségkívül ösztönös, a tu-
domány későbbi állításait megelőlegező érzéseit-sejtéseit-meglátásait történetietlenül a 
szakirodalom felértékelésének szolgálatába állítja. Mintha például Melanie Klein (20. szá-
zadi) írásainak ismeretéről tanúskodnának…
Minél alaposabban ismeri valaki a Ringet, annál szórakoztatóbb olvasmánynak tarthatja 
ezt a hosszú fejezetet. A pszichológiai szakzsargonhoz lassanként hozzászokik, és sze-
me sem rebben, ha sokadszor olvas narcizmusról, analitásról, intrapszichés dilemmákról, 
szeparációs agresszióról és hasonlókról. Hogy a bűntudatkomplexust projektív átültetés 
révén delegálják, az már fel sem tűnik neki…
Mindazonáltal, nehéz elvonatkoztatni a zenétől, a mitológiai alakok és hősök világától. 
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Mindenesetre, a humorérzék sokat segít (megtudjuk: Wotan és Siegfried – két antiödipális 
cimbora. Hát, ha csak úgy nem…). 
Fejlődéspszichológiai szempontból követi a vakarcs Alberichet, és magától értetődően 
közli: „a gyűrű sem nem karperec, sem nem ujjon díszelgő ékszer, hanem a hatalom 
hathatós eszköze: az izomgyűrű a végbél kimenetelénél.” Hozzáteszi: „A hozzá rendelt 
vezérmotívum nem hagy kétséget efelől. A gyűrű-motívum színtisztán a végbélizomra jel-
lemző kétféle mozgástevékenységből tevődik össze: az egyik egy (tört akkordban) lefelé 
zúduló szeptim (ürítés-, avagy megsemmisítés-szeptim), a másik egy felfelé törő szekund 
a felfelé törő vektor végén (visszatartás-, avagy birtoklás-szekund).” És ezek csak kira-
gadott példák.
A vezérmotívumok című fejezetben táblázatban tünteti fel a Wagner által leggyakrabban 
alkalmazott hangközöket, valamint az általuk keltett (nekik tulajdonított) szenzomotoros 
érzetet, sőt, egy további táblázatban – harmadik oszlopként – pszichés vonatkozásokkal 
egészíti ki. Itt viszont bántó-csúf szarvashibát követ el, az ébredés-szekundnak titulált 
fellépő szekundot a pillák felnyitásaként, új iránti fogékonyságként, ráismerésként tüntet-
ve fel. Ehhez két zenei példát hoz, legjellemzőbbként Brünnhilde ébredését – márpedig 
az e-moll és C-dúr akkordkapcsolatban keresve sem találni fellépő nagyszekund-lépést 
(erőltetett a másik példája is, hiszen a sors-motívumban az a-gisz-h fordulaton belül nem 
egymást követő hangok között található).
A falloszok és a „hamis fallosz”, a komplexusok és a vérfertőzések sűrű emlegetése, a 
szereplők tudatalattijának nagyító alá helyezése akár izgalmas (kissé perverz) olvasmány 
is lehet – de semmiképp sem késztet a wagneri remekmű meghallgatására, minél alapo-
sabb megismerésére. Később egy helyütt le is írja, e könyv elolvasása után nem lehet 
„ugyanúgy” hallgatni a Ringet, mint előtte. Hát – remélem, nekem sikerülni fog!
A III. fejezet Wagnert analizálja, gyermekkori élményeiből vezetve le személyiségjegye-
ket, viselkedési szokásokat. Remélhetőleg, senki nem vonja le belőle azt a következte-
tést, hogy sanyarú-szeretetlen gyermekkorára vezethető vissza későbbi pályája… 
De ha az ellenérzések voltak is túlsúlyban korábban, az utolsó két fejezetben erőteljesen 
módosul a helyzet. Lehet, hogy csak megedződött eddigre az olvasó – mindenesetre, 
létjogosultságot kap az elsődlegesen a zenére koncentrálók érdeklődő figyelme is. A 30 
oldalnyi IV. fejezet (A zenekar) már-már tanítanivaló, olyannyi hasznos információt tartal-
maz (kiváltképp azoknak, akik először találkoznak Wagner írásainak jó érzékkel kiraga-
dott részleteivel). Mintha a könyv írója is fellélegzett volna; túljutva az analitikus útmutató 
fárasztó munkáján, s mintegy szélesebb perspektívából közelít a tényleges hallgatniva-
lóhoz. Szemléletmódja nem változik – de mire idáig eljutott az olvasó, folyamatosan tud 
haladni a pszichológiai jellegű szakaszokban is (hiszen, csakúgy, mint Wagner, Oberhoff 
is vezérmotívum-szemlélettel dolgozik – visszautal, sejtet, analógiáknál ismételten felele-
veníti a már közölteket).
Az V. fejezet A végtelenség terében címet kapta – s ez már csak azért is üdítő olvasmány, 
mert Oberhoff még szélesebbre tágítja a perspektívát (a halálvágy kapcsán érintőlegesen 
a Trisztánnal is foglalkozik).
Közben mindinkább megfogalmazza azt, ami nyilvánvaló, miszerint a Tetralógia szerep-
lői ebben az összefüggésrendszerben Wagner teremtményei (hogy milyen mítoszokkal, 
mondákkal foglalkozott behatóan Wagner, azt a magyarul olvasó ugyancsak Kroó György 
már említett könyvében nyomon követhette – ott részletezően kiderül, hogy a szándéká-
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nak, a szereplői által megjelenítendőknek megfelelően autonóm szabadsággal bánt a for-
rásanyagokkal Wagner). Nem véletlen tehát, hogy megfeleléseket keres a szereplők és 
Wagner tudatalattijában, elfojtásaiban (stb.). Így Wagner afféle óriás-Móricka lesz, akinek 
ráadásul nemcsak mindenről „az jut az eszébe”, hanem már-már indiszkrét közelségből 
leszünk tanúi gyermekkori traumáinak, elfojtásainak.
Az elemzés, műfajából adódóan, részekre szedi (mondhatni, szétcincálja) megválasz-
tott szempontjainak megfelelően a tárgyát. Egyrészről, minél részletezőbb, annál többet 
tár fel a korábban esetleg ki-nem-mondottból, szavakba-nem-öntöttből. Ideális esetben a 
képzeletbeli nagyító képlékenyen állítható, tehát a feltárt részletek gazdagítják az egész-
ről korábban kialakult képet. Kétségkívül kalandos utazásra invitált Oberhoff, felszínre 
hozva – és verbalizálva – a legtöbbször csak zsigeriként átélt élményanyagot. Több nem 
is lehetett a célja, s hiszem, az analitás világa sem hat hosszú távon elrettentően a Wag-
ner-művek rajongóira. Mindenesetre, „korhatáros” olvasmány…
Az viszont letagadhatatlan érdeme Oberhoffnak, hogy jól megválasztott idézetek által si-
kerül elérnie: már-már könnyen követhetőnek tűnnek a komponista korántsem rövid kör-
mondatai. Ráadásul a kiválasztott Wagner-idézetekben mindig olyasmiről olvashatunk, 
ami kapcsolódik hangzás-emlékezetünkhöz! Szinte kedvet kapunk, hogy újraolvassuk a 
zeneszerző (magyarul is megjelent) írásait – de akinek véges az ideje, érdemesebb ze-
nehallgatással tölteni. Wagneréval, ha már itt tartunk…

(Bernd Oberhoff: Richard Wagner – A Nibelung gyűrűje. Zene-pszichoanalitikus tanul-
mány. Neuroline Bt., Budapest, 2014. ISBN 978-963-08-9247-6)
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Sirató Ildikó

A Tolnay 100 konferenciakötet elé

Ritka esemény, hogy egy ízig-vérig színésznő születésnapján szakmai, tudományos kon-
ferenciára gyűljenek össze a késő tisztelők, kutatók. A Tolnay Klári századik születésnap-
ja köré szerveződött emlékév programjába azonban kezdettől belegondoltuk ezt is, hi-
szen Klárika a maga kiemelkedő intelligenciájával és nyitott szemű-szívű érdeklődésével 
bizonnyal eljött volna egy ilyen izgalmas tanácskozás érdekesebbnél érdekesebb témáit, 
előadásait s előadóit meghallgatni. S bizonnyal ott is volt velünk ezeken az október végi 
napokon a Vígszínházban, ahol rá emlékeztünk, s szóltunk színházról, filmről, nőről, tör-
ténelemről, színészetről, emlékezetről...
Jelen volt képeken, mozgó és állóképeken állócsillagként, jelen volt a szavakban és a szí-
vekben. Jó volt vele és az emlékező, ünneplő társakkal együtt lenni a homályos nézőtéren s 
a fényárban úszó előadói asztalnál, nézni a szaladó képeket a múltból, együtt gondolkodni, 
együtt lélegezni a konferenciára és a kiállításra ünnepi díszbe öltözött színházban, a színé-
szek és a közönség számára egyaránt sokat, akár világot jelentő színpadon.
A konferencia előadásait végre, a 101. születésnap alkalmából összerendezgető kötet 
épp olyan változatos, gazdag, amilyennek az ünnepi esztendő vége felé közeledve az 
egész emlékévet éreztük. A születésnapi évbe olyan sok minden fért, olyan sokan jöttek 
velünk, a kezdeményezőkkel, szervezőkkel, alkotókkal és nézőkkel, hogy az öröm hul-
lámai elérhettek akár az égig is, s hogy a már tizenhat éve elhunyt kiemelkedő színházi 
alkotó is érezhette az együttlétek melegét.
A 2014 nyarán közzétett felhívás szerint konferenciánk szabadon körülírt tematikája a 
résztvevők remélhetően széles körét vonzhatta, szándékaink szerint tükrözve Tolnay 
Klári gazdag és sokszínű művészi- és életpályájának tartalmi konzekvenciáit és össze-
függéseit, középpontba állítva a 20. századi nő- és művész sors-esélyeit és -kérdéseit, 
amelyek vonalán széles merítéssel nagy szellemi-kulturális hatású következtetésekhez 
is eljuthatunk.
A színháztörténeti kiindulópontú konferencia tematikus keretében a Tolnay Kláriról, szín-
házi, filmes, fordítói, közéleti pályájáról, életútjáról és utóéletéről, hatásterületeiről és 
személyes „színháztörténetéről” szóló előadások mellett vártuk a Tolnay Klári pályáját 
meghatározó színházak (a Művész Színház, a Vígszínház, a Madách Színház) adott kor-
szakait elemző vagy a híres Tolnay-szerepek elemzésére-fölidézésére vonatkozó elő-
adásokat. A 20. századi magyar színházhistória nőközpontú megközelítéseit, illetve a 
színháztörténet-írás forráskutatásának a félmúltra és a közelmúltra vonatkozó megoldá-
sait vagy a szerepkörök kérdéseit megvilágító témákat (különös tekintettel a szintén száz 
évvel ezelőtt született Lukács Margit vagy Mészáros Ági élet- és pályatapasztalataira). A 
rendezői munkát (figyelemmel az ugyancsak száz éve született Gellért Endrére), annak 
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különböző korszakokban betöltött szerepét és jellemzőit elemző, vagy az idollá vált mű-
vész, a sztárrá emelt nő társadalomformáló szerepének példáit feltáró, a színésznők tár-
sadalmi szerepének, megítélésének korszakonkénti alakulását bemutató prezentációkat. 
Továbbá a hazai filmtörténet jeles és érdekes, Tolnay Klárihoz (is) kapcsolódó alkotásai-
nak és alkotóinak (például a szintén száz évvel ezelőtt született Hegyi Barnabásnak vagy 
Illés Györgynek) bemutatását. A színházi szövegfordítás-szerepfordítás vagy a színészek 
énekes-előadói művészetének, illetve a különböző színpadi műfajokban működő éneke-
sek színészi előadó-művészetének kérdéseit és példáit taglaló előadásokat, s természe-
tesen, további izgalmas, érdekes, Tolnay Klárihoz, illetve a magyar művelődéstörténet 
színházi-filmes félmúltjához, 20. századához kapcsolódó témákat.
Felhívásunk nagy örömünkre értő érdeklődőkre talált, s ki-ki saját kutatási területének és 
módszereinek jeles példáját nyújtotta a Vígszínház Házi Színpadán. Kötetünkben három 
csoportba sorolva közöljük az előadásokat. Az első fejezetbe a közvetlenebbül Tolnay Klá-
ri pályájáról szóló témák kerültek, Tolnay Klári pályaemlékezete címmel, sorrendben N. 
Mandl Erika, Bozó Péter, Hermann Zoltán, Molnár Klára, Lakatosné Ircsik Teréz, Lukács 
Margit, Góg Laura és Zsoldos Emese előadásai. A második részbe, a Tolnay Klári kora és 
kortársai cím alá válogatott dolgozatok pályatársak, partnerek és kortárs színészek, színhá-
zak históriájából közölnek érdekes részleteket Arany Zsuzsanna, Heltai Gyöngyi, Németh-
né Böhm Edit, Kiss Csilla, Miklós Zoltán, Molnár Dániel és Bolvári-Takács Gábor tollából. 
A harmadik, Tolnay Klári emléke című fejezetben az utóélet, a kortárs-emlékezők (Lengyel 
György, Káich Katalin és a jelen sorok írója) reflexiói és gondolatmenetei kaptak helyet.
A sokszínű és művészetben, élettapasztalatokban gazdag életű asszony pályájának 
emlékezete a közönségében, a barátaiban, pályatársaiban él, s a születésnapi emlékév 
mindannyiunk számára újra élményt jelentett, találkozást Tolnay Klárival. Nemcsak múlt-
idéző előadások, hanem új nézőpontok, új tükrök jelentek meg számosan a vígszínházi 
konferencián, s így a kinek-kinek fontos egyéni élmények összeadódtak, megsokszo-
rozódtak, a közös gondolkodás élményeivel és újdonságaival gazdagodva már ezeket 
visszük tovább a következő találkozásig.
Kötetünk képe és emléke is a színháztörténeti konferenciának, hogy akik nem voltak 
velünk, mégis részesülhessenek azokból a csemegékből, amelyeket történészek, filoló-
gusok, szociológusok, színházzal, filmmel, zenével, képzőművészetekkel vagy irodalom-
mal foglalkozó művészettudósok, színházi pályatársak tártak a hallgatóság elé, azoknak 
pedig, akik hallhatták az előadásokat, a közös élményeket fölidézni segítő emlék lesz, a 
könyvborítók közé zárva őrizzük majd a tanulmányokat. Az előadásokon kívül olvashatják 
a konferencia programját, valamint a Vígszínházban installált kiállítás 2014. október 30-
án Lukács Sándor által elmondott megnyitó beszédét is.
Köszönettel az emlékév programját szervező Klárika 100 Alapítvány kurátorainak és tá-
mogatóinak, a Vígszínháznak és munkatársainak s a konferencia minden résztvevőjének 
a kiemelkedő élményért és színvonalért, az olvasóknak gazdagító emlékezést és tudo-
mányos örömöket kíván a szerkesztő!

(Színháztörténeti konferencia 2014. Tolnay 100 – A 20. századi (színész)nő választásai. 
Konferencia a 20. századi magyar színészet, a színészek és közönségük történetéről. 
2014. október 30–31. Vígszínház, Házi Színpad. Szerkesztette: Sirató Ildikó. Raszter 
Könyvkiadó, Budapest, 2015. ISBN 978-963-8013-79-8)


