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KIÁLLÍTÁSOK A SZÍNÉSZMÚZEUMBAN

A magyar hivatásos színjátszás kétszáz
éves évfordulójára ismét megnyílik a Bajor
Gizi Színészmúzeum. A két év után
újjászülető múzeumról, a tervezett
kiállításokról Soóky Andreától, a Magyar
Színházi Intézet megbízott igazgatójától
kértünk tájékoztatást.
 Annak idején különböző szóbeszédek

keringtek a színészmúzeum bezárásának
okairól. Idézzük fel röviden ezeket a körül-
ményeket s az azóta eltelt történéseket.
 1988 májusában kényszerültünk fel-

függeszteni a Bajor Gizi Színészmúzeum
működését. Már azelőtt is tudtuk, hogy az
épület műszaki állapota igen rossz, ami
érthető, hiszen a házat eredetileg nem
múzeum céljára építették, nyitva tartása
alatt kétszer is-nem éppen szakszerűen-
átalakították, s az évente több ezer láto-
gató terhelését az épületszerkezet egyre
kevésbé viselte el. Amikor a felkért szakér-
tők kimutatták, hogy az épület életveszé-
lyes, nem lehetett tovább várni, be kellett a
múzeumot zárni. Azonnal megrendeltük a
rekonstrukciót. Hazai viszonyainkhoz
képest példátlanul gyorsan haladta munka,
s így ez év június 30-án megtörtént a
műszaki átvétel.

Az épület rekonstrukciójával párhuza-
mosan a berendezések, a kiállítások felújí-
tását is el kellett végezni. Ez hatalmas
munka volt. Gobbi Hilda nagy ügyszere-
tettel és ügybuzgalommal alakította, bő-
vítette a kiállítás anyagát, de nem lévén a
muzeológia szakembere, érthetően nem
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fordított kellő figyelmet a műtárgyak
múzeumi szempontok szerinti
gondozására.

Első lépésként minden tárgyat, emléket
leltárba kellett venni - hisz leltár addig
nem volt --„ tisztázni kellett a több ezer
műtárgy tulajdonjogát. Csaknem száz tu-
lajdonost kerestünk meg, hogy nyilatkoz-
zanak: a múzeumban lévő tárgyaikat to-
vábbra is hajlandók-e a gyűjtemény célja-
ira átengedni, s ha igen, milyen formában
(például odaajándékozzák vagy letétbe
helyezik stb.. Csupán néhányan kérték
vissza relikviáikat.

A jogi szempontból tisztázott sorsú tár

Szerdahelyi Kálmán Kassai Vidor olajképén
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gyak jó részét restaurálni kellett, mert
többségük állapota igencsak leromlott.
Ehhez a munkához az előzetesen becsült
összeg többszörösére volt szükség.
- Az épület tehát elkészült, a műtárgya-
kat is restaurálták, így nincs akadálya
annak, hogy megnyíljék a múzeum. Mit
láthat október 25-től, az ünnepi megemlé-
kezésekkel egy időben zajló megnyitó
utána látogató?

-Az épület alapterülete elég nagy, a



 SZÍNÉSZMÚZEUM 

Gobbi Hilda mint Ljubov Jarovaja
a Nemzeti Színház 1950-es előadásában

rekonstrukció pedig igen kiterjedt, ezért
az egész állandó kiállítást nem tudjuk
egyszerre átadni a közönségnek. Az két
ütemben történik majd: a mostani részle-
ges nyitást követően 1991 őszén lesz lát-
ható a teljes anyag.

Most az állandó kiállításból négy szobát
állítottunk helyre: Jászai Mari, Márkus
Emília és Bajor Gizi emlékszobáit, vala-
mint újdonságként a múzeumot létrehozó
Gobbi Hildáét. Ez utóbbinak a berendezé-
sét, emléktárgyait az elhunyt művésznő
hagyatékát gondozó, s azóta sajnos szin-
tén eltávozott Galgóczi Erzsébet ajándé-
kozta a múzeumnak.

Az ideiglenesen rendelkezésünkre álló
emeleti traktusban rendezzük meg a ma-
gyar hivatásos színjátszás kétszáz éves
évfordulójára készült időszaki kiállításun-
kat. Eredetileg nagyobb terjedelmű kiállí-
tást terveztünk, amelyen az összes, szín-
házi emlékekkel is rendelkező közgyűjte-
mény részt vesz, s amelynek helyszíne a
Budapesti Történeti Múzeum lett volna.
De hiába készült el 1989 őszére a részletes
forgatókönyv, az illetékesek idén tavaszra
halasztották a döntést, így kifutottunk az
időből, s most egy szerényebb, inkább a
színészekre koncentráló kiállítással emlé-
kezünk meg a nevezetes évfordulóról.
Ezúttal öt-hat közgyűjtemény - zömmel

Barna Elek rajza Jávor Pálról, Dajka Margitról
és Kiss Ferencről, az 1936-os János vitéz fősze-
replőiről

persze az Országos Színháztörténeti Mú-
zeum -válogatott anyaga tekinthető meg,
előre láthatóan január végéig.

Már dolgozunk a kibővített kiállítás elő-
készítésén is, de tudomásul kell venni,
hogy lehetőségeink végesek, a viszonylag
nagy villában is a rendkívül gazdag
anyagnak csupán töredékét állíthatjuk ki.

Két termet okvetlenül fenntartunk majd
az időszaki kiállításoknak. Évfordulókhoz,
személyiségekhez kötődő kiállításokat
szeretnénk itt tartani, továbbá például szí-
nészek képzőművészeti alkotásaiból, dísz-
let- és jelmeztervekből, hagyatékokból
(például Rátkai Mártonéból) tervezünk be-
mutatókat.

- A múzeum tehát máris betelt.
- Igen. S ezen az ünnepi évfordulón is el

kell mondani, hogy annak a színháztörté-
neti kiállításnak, amelyet már nagyon ré-
gen tervezünk, s amelyre a magyar szín-
játszásnak a nemzet életében betöltött
rendkívül jelentős szerepe alapján elen-
gedhetetlenül szükség lenne, nincs hajlé-
ka. Ezt a kiállítást hajdan abba a Krisztina
körúti épületbe álmodták meg (egy része
annak idején meg is valósult), amelyben a
Magyar Színházi Intézet is található -
egyéb intézménnyel társbérletben. A
megoldás legfőbb kulcsa: a teljes épületet
a magyar színházművészet otthonává kell
tenni.
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