
1.

Valamikor ott mûködött, az épület alsó szintjét elfoglalva, a közüzemi szolgáltatásokért
számlázó vállalat, állami, mint egykor a közüzemek és maga az épület is a Krisztina kör-
úton, felsô szintjén pedig a sokféle néven ismert intézet: Színházi, Színháztudományi,
Színház- és Filmtudományi, illetve Múzeummal és Történettel kiegészített, ám tudo-
mánytól megfosztott. (Hatalmas, nehezen mozduló faajtajával sokszor viaskodtak a
számlahátralékot befizetô kisfogyasztók.) Tárgyunk, a továbbiakban.

Hogy a tárgy azonos a tárgy történetével – mint ezt egykor Hegel felismerte –, az ese-
tünkben döntô jelentôségû, míg elôre kell bocsátanom, hogy a „tárgy tárgya” újabb para-
doxonokat rejt – maga a történetével meghatározott színház.

Hiszen hogyan is ôrizhetô, rekonstruálható és intézményesíthetô a színházi emléke-
zet? Miképpen találhat állandó keretet és maradandó formát lényege: az estérôl estére
ismétlôdô és mégis ismételhetetlen elôadás? Katarzis-tároló? Élmény-panoptikum? Kiál-
lítható képzômûvészeti alkotásokkal, vasúttörténeti tárgyakkal vagy ôskristályokkal
szemben mindaz, ami a színházból mint mûvészetbôl maradandó, az nyilván mulandó:
legkésôbb a nézôvel együtt enyészik el – ha ugyan, rosszabb esetben, a függöny legördül-
tével már el nem enyészett.

Ami ôrizhetô és ôrizendô, az tehát elsôsorban csak reflexiója, tükre, lenyomata – a sor
folytatható – a voltaképpeni mûalkotásnak; dokumentuma, kelléke, de nem önmaga.
Legyen szó a mûalkotás „nyersanyagáról” vagy egyik döntô összetevôjérôl – látvány, szö-
veg –, az szükségképpen periferikus, véletlenszerû, kontextusából kiragadott, így ere-
dendôen másodlagos lesz, de még legpontosabb „visszaadása” is csak tükör által, homá-
lyosan történhet. Ismételjük tehát: felvétele – képen, hangon vagy mindkettôn – csak kö-
zelítés lehet, mert egy képernyô vagy hangszóró elôtt sem lehet részünk a közös jelenlét-
ben, a „rituális összelélegeztetésben”,1 a mûalkotás jelen idejében. 

Mert az elôadáson túl következnek a tárgyak és az adatok – s ezek mit is mondhatnak
mindarról, amit végül is szolgálnak: magáról az idôben zajló, megismételhetetlen mûal-
kotásról?

Mindent, ami a kortársakat követô nemzedékek számára tudható és mondható. Szel-
lemi és mûvészi azonosságunk egyik legfontosabbikáról. Mélyen a nyelvbe ágyazva, és
mégis a látványvilágban megmutatkozva; folyamatos interakcióban – s ezáltal kötôdve
társadalomhoz, lélektanhoz, antropológiához; s mégis: csak a pillanatban megragadha-
tóan, mint a zene. A múzsák mestersége között ez csaknem a legôsibb, folyamatosan to-
talitásra tör – és nem volt még korszak, amelyik nélkülözni tudta volna.

2.
Mindezekkel a dilemmákkal mindenütt szembe kell nézni, ahol a színházi emlékezet

nemzedékeken túl keresi helyét, és természetesen ezt érzékelték az intézmény létrehozói is.
A többes szám arra utal, hogy az 1952-es alapítást megelôzte a nemzet emlékezetét – pon-
tosabban a Nemzeti (Színház) emlékét – ôrzô gyûjtemény; így alakult ki már a kezdetek-
nél valamiféle eredendô párhuzamosság. És ez utal az emlékezetpályák paraleljeire: hiszen
az lesz majd maradandó – a maga módján tehát: örökkévaló –, amit kiemelnek az idô sod-
rából mint arra érdemeset; és mert ki lett emelve, hát szükségképpen lett „érdemessé”.

Ugyanakkor nemcsak mélyen a társadalom szövetébe szôtt mûvészetrôl van szó, de fo-
lyamatos, közvetlen és gyakran „drámai” dialógusról is: korral, ízléssel, nyelvvel; s ennek
megfelelôen a hagyomány rendszeres megszakításáról és újraértelmezésérôl. Az intézmé-
nyek létrejöttének fél évszázadában – illetve bô nyolc évtizedében – szinte minden meg-
változott, ami a színházat meghatározhatta, ám ez a változás szinte évadról évadra vagy
éppen estérôl estére is megtörténhet.

A színház istenadta sokszínûségét – és
forrásainak sokaságát, összetevôinek szé-
les skáláját – tehát tovább sokszorozzák
mindennek idôbeli változatai. Egyetlen ha-
gyományban kell ugyanis integrálnunk a
jezsuita színjátszás elemeit – XVII. század-
beli díszletterveket2 – és például Halász
Péter elôadás-felvételeit; ha csak nemzet-
közi hatású példákat keresünk. S ami kö-
zöttük elhelyezkedik: szalonvígjáték és
avantgárd, népszínmû és politikai sema-
tizmus, vaskalap és formabontás. Csak-
hogy a történet számunkra, intézményünk
szerepébôl adódóan, nagyon is folyama-
tos: a tegnapi este eseményei a mai regge-
len már ott sorakoznak a Krisztina körúti
„kapuban”, bebocsátásra várva az emléke-
zet örökkévalóságába.

Mert legyen ez a paradoxonok közül az
utolsó, hogy a múlt – mint a múzeum ha-
gyományos tere – nem jelent számunkra
lezárult történetet, hanem a jelenben foly-
tatódik: így rendezôdik egyetlen kontinu-
umba mindaz, ami színházban volt, van és
lehet; az emlékezet horizontja kinyílik te-
hát a jelent majd megôrzô és értelmezô
jövôbe. És ez éppen olyan káprázatos le-
hetôség, mint amilyen kockázatos feladat:
hogy miként is. Vagyis: mit és hogyan.

3.
A jelenbe érô múlt és az emlékezet egysé-

ges tere önazonosságunk jelentésének di-
lemmáját veti fel: mi volna végtére is a szín-
ház? Nincs-e már itt valamiféle feloldha-
tatlan paradoxon, a definícióé, hiszen mi-
nél markánsabb fogalmakkal fordulunk
„tárgyunk tárgya” felé, annál nagyobb a
veszélye annak, hogy látókörünkön kívül
reked egy sor olyan mozzanat, ami színház
volna, vagy azzá lehet? Ám ha túlzottan át-
fogó terminusokkal közeledünk tárgyunk-
hoz, akkor a definíciós parttalanság tenné
lehetetlenné a munkát. Alapkategóriánk
folyamatos újraértelmezését kényszeríti ki
tehát sajátos mandátumunk, reflektálást és
kitartó elméleti tájékozódást, majd pedig
mindennek gyors és gyakorlati végrehajtá-
sát. Finoman szólva is paradox.

Kezdjük hát szinte az „inverzérôl”: mi is
volt és mi lett a „színház” a Krisztina kör-
úton? A válasz egyfelôl szinte lehengerlô:
közel másfél tucatnyi gyûjteményben és
tárban gyarapodnak ugyanis a színháztör-
ténet jelenbe érô emlékei, „tárgyai” és ada-
tai – jelmezek, nyomtatványok, oklevelek,
színlapok, alaprajzok, hangfelvételek, ma-
kettek, festmények, könyvek, s a legkülön-
félébb kellékek, rekvizítumok, dokumentu-
mok és adatok ôrzik emlékezetünk szá-
mára azt, ami színház.3 Fontosságukat ép-
pen megközelítésük sokfélesége adja: mind
a mûfajokat, mind a formákat illetôen.
Megmutatásuk tehát a történeti emlékezet
ôrzése szempontjából döntô – megóvásuk,
restaurálásuk, gyarapításuk, feldolgozásuk
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1 Nádas Péter szép kifejezésével.
2 Ezek intézetünkben megtalálhatók, kiállításokon, kiadványokban szerepeltek – a színháztörténet legbecse-

sebb kincsei között.
3 A gyûjtemények és tárak leírását lásd az OSZMI már idézett honlapján.



ezért elengedhetetlen. Hiszen ha a szín-
háztörténetrôl valamiféle kép alkotható,
akkor az egyfelôl ezekbôl a részletekbôl áll
össze – másfelôl pedig abból a „narratívá-
ból”, melynek fontos mûvei ugyancsak itt
keletkeztek.4 És mert a színháztörténet
egyszerre társadalomtörténet, kultúrtörté-
net vagy éppen irodalomtörténet is lehet –
egyebek mellett –, így mégiscsak megköze-
líthetôvé válik az a sajátosság, ami az idôbe
zárt esztétikai hatásban olyannyira nehe-
zen megragadható.

Az átfogó és folyamatosan módosuló
„narratíva” szerepe azért is fontos, mert a
gyûjtemények egyik legfôbb alakítója még-
iscsak a történelemben mûködô véletlen
volt: mi maradt meg különféle krízisek nyo-
mán, eljutott-e gyûjteményünkbe, vagy el-
kallódott és elveszett stb. – így hát tudatá-
ban kell lennünk ennek az „akcidentális
teljességnek”; ugyanakkor egyben szem
elôtt kell tartani a tudás kiterjedésével
mindinkább visszaszoruló „akcidenciát”.
Teljes gyûjteményünk a magyar színháztör-
ténetbôl nyilván nem lesz – de teljes ké-
pünk lehet, s a gyûjtemények ebbe illesz-
kedhetnek. És viszont.

Hiszen nemcsak – sokszor éppen nem –
a tárgyakon múlik, hogy mibôl idézhetô
meg leghitelesebben egy elôadás: kéziratból
vagy éppen képekbôl, s a színpad terérôl a
tervek mondják-e el a legtöbbet vagy a felvé-
telek, a jelmez önmagában, viselôje nélkül
megmutatja-e azt, amit egykor, ott, a létre-
hozók megfogalmazni kívántak – és így
tovább –, erre csakis a konkrét mûalkotás
adhat feleletet. És hasonló a helyzet a tár-
gyakon túl a mûvészekkel is: hogy a színész
vagy a rendezô szerepe volt-e meghatározó,
illetve a szöveg létrehozójának jelentôsége
azonos maradt-e az idôk folyamán – ez
ismét csak az elôadásból bontható ki, és így
tehetô fel az a kérdés, hogy mi kerüljön hát
az emlékezet – konkrét – terébe.

És tárgyakon, személyeken, szövegeken
túl ott vannak maguk az intézmények is:
saját történetükkel és az ezekbôl kirajzo-
lódó „nagy történettel”.

4.
Eligazodásra, tájékozódásra és a definí-

ció kialakítására – illetve terminológiájá-
nak érvényességéhez – csakis elméleti,
pontosabban tudományos konklúziók ve-
zethetnek, melyek a színházra mint „tárgy-
ra” vonatkoznak – következzék ebbôl min-
den egyéb. Intézményünk történetének fé-
nyesebb idôszakai egyébként egybeesnek
azokkal a periódusokkal, amikor nevében
és tevékenységében is tudományos volt –
ma inkább csak alapító okiratunk impera-
tívusza és az egykor itt mûködött mûhelyek
fontos hagyománya ôrzi azt, ami egész lé-
tezésünket jellemezhetné.5 Nemcsak a tör-
téneti gondolkodásét – ahol azért még
ôrzi pozícióit a tudomány –, de elsôsorban

a színházesztétikai, színházelméleti dimenziókét, amelyek segítségével fogalmazhatnánk
újra a közeli és távolabbi múlt történetének kérdéseit – meghosszabbítva ezek konklúzi-
óit a jelen és a jövô felé.

Hiszen mégoly pragmatikus vagy akár bürokratikus feladataink is6 – gyûjtés, feldolgo-
zás, nyilvántartás – azonnal szemléleti kérdéseket vetnek fel, s éppen ezek tudatosítása
volna egyik legfontosabb feladatunk – illetve „megfordítása”, hogy ezentúl az elméleti tá-
jékozódás és a tudományos kutatás teremtsen kereteket, és jelöljön ki konkrét – pragma-
tikus, akár bürokratikus – feladatokat. És itt a kortárs színháztudomány szerepe mellett
hasonlóan döntô a múzeum korszerû fogalmának, intézményének, az idôhöz és a múlt-
hoz való viszonyának drámai újragondolása is. Hiszen az ezredforduló után, az új nem-
zedékek számára már nem feltétlenül tárgyak és képek kínálják a történet narratíváját, ha-
nem akár lezáratlan összefüggések, különféle – nyitott – élménysémák és az ezekre épülô
interpretáció és interakció – minderre pedig a színház története par excellence alkalmas;
szinte másra sem. És ha nem lenne elegendô érv az, amit a jelenkori színháztudomány, il-
letve a kortárs múzeumi gondolkodás kínál – hát akkor éppen elég napjaink színpadai
felé fordulni, mert ott igencsak szembeötlôen mutatkozik meg ennek a szemléletváltás-
nak teljes terjedelme. Pina Bausch, Nekrošius, Rimini Protokoll. Amennyire tehát egy
komplex mandátummal, bár számos kötöttséggel létrehozott intézmény teheti, alkal-
massá kell válnia ennek érzékelésére és követésére – mert különben anakronisztikussá és
zárványszerûvé válik: maga a múzeum lesz muzeális tárggyá.

Nem vagyunk messze tôle – hiszen sok esetben maga a színház is rabja maradt ennek
a különös „idôutazásnak”, és éppen társadalmi hatása és szerepe miatt egészében nem is
mondhat le róla. Így mi sem.

5.

Helyzetünk jelentôs ambivalenciájához tartozik továbbá az is, hogy nemcsak érzékeljük
és „visszaigazoljuk” azokat az ellentmondásokat, amelyek színházi életünket egyfelôl,
történeti gondolkodásunkat másfelôl jellemzik, de olykor, akarva-akaratlanul, újra is ter-
meljük ôket. Valamiképpen azonban érzékelni kívánjuk a perspektívákat is – ezzel pedig
a felülemelkedés módját: mind szemléletváltásban, mind gyakorlati szerepünkben. Azok-
nak a távlatoknak a kialakítása a dolgunk ugyanis, amelyek révén mintha a jövôbôl pil-
lanthatnánk vissza: korunkra, színházainkra, erre a folyamatosan alakulóban levô alko-
tásfolyamatra; egyben arra a lehetôségre, ami a magyar színházmûvészetet szolgáló,
dokumentáló, mûködését értelmezô, alkotásait megôrzô intézmény dolga volna. És nem-
csak a mûvészetre – hanem a színház egészére.

Intézményünk feladata tehát annak az igénynek a felkeltése, amely tevékenységünkkel
és szerepünkkel együtt szolgálná (1.) a történeti gondolkodás folyamatosságának érzékel-
tetését – vagyis hogy mindenki része a hagyománynak; továbbá (2.) az elméleti tájékozó-
dás szükségességét – hogy ha nem tudjuk is, hogy „prózában” beszélünk, azért a tág ér-
telmû színházi nyelv legfôbb meghatározóit ismerni és ekként érteni kell; végül pedig (3.)
a nemzetközi kitekintést: hiszen nemcsak a történeti múltba vagy anakronisztikus forma-
nyelvekbe zárulhatunk be – és zárhatjuk be közönségünket –, de a sekélyesedô jelenbe is,
melyet divatjelenségek éppoly könnyen hajthatnak uralmuk alá, mint egy idejétmúlt esz-
tétikai kánon.

Ezeknek az igényeknek a megteremtése sokféleképpen képzelhetô el: kiadványokkal,
vitákkal, oktatási programokkal, külföldi mesterek mûhelymunkáival, a színházi szakma
fontos fórumain lehetséges „felbukkanásainkkal” – elsôsorban azonban a rendelkezé-
sünkre álló tudás és az eddigiekben felvillantott, sokféle alakban és tárgyban élô hagyo-
mány, tudományos konklúzió, adat és kép – stb. – hozzáférhetôvé tételével és egységes
rendszerbe illesztésével. 

No és a „színházi szakmán” túl – velük együtt – dialógust kell folytatnunk az úgyneve-
zett nagyközönséggel is: népszerû rendezvényeink, múzeumunk, kiállításaink látogatói-
val, iskolásoktól nyugdíjasokig, alkalmi érdeklôdôktôl eltévedt turistákig, hogy valami-
ként az ô véleményük a színházcsinálók számára is tanulságos lehessen. Olykor reflexí-
vebben, máskor revelatívabban – mint a színházi taps vagy a csönd –, hosszú távon pe-
dig „pedagogikusan”, hogy megismertethessük a korszerû színház sajátosságait, és ne
fogalmazódhasson meg idôrôl idôre a közönség leváltásának – egyébként minden radi-
kális formabontás során jogos – igénye.
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4 Itt a Színháztörténet köteteire gondolok, lexikonokra, forráskiadványokra, szaktudományos publikációkra.
5 Intézményünk távlati tervei között a tudományos kutatómunka kiemelten szerepel – addig pedig tudományos

titkárság, tanácsadó testület, illetve rendszeresen rendezett viták, könyvbemutatók, beszélgetések pótolhatják
ezt az égetô hiányt.

6 A bürokrácia ebben az összefüggésben semmiképpen sem pejoratív – a közgyûjtemények mûködésének,
fejlôdésének, hozzáférhetôségének alapelveit és tevékenységét bizony a világon mindenütt szabályok és kötel-
mek hálózzák be, mindez egyben a kutatás feltétele is.



6.
Ugyanakkor mûködésünk egyik legfôbb hiányossága éppen az,

hogy a közönségrôl sem tudunk sokat. Mintha folyamatosan látó-
körünkön kívül rekedt volna ennek a történelmen átívelô, össztár-
sadalmi „interakciónak” egyik fontos partnere – az, aki a nézôté-
ren ül. És eddigi mûködésünk során sem jelent meg hangsúlyosan
– néhány fontos kutatástól és publikációtól eltekintve – annak a
visszajelzésnek, társadalmi hatásnak, szociálpszichológiai jelen-
ségnek a tudomásulvétele, elemzése és – a relikviákhoz, felvételek-
hez vagy adatokhoz hasonló – „ôrzése”, ami nélkül a színházat
elképzelni ugyan nem lehetetlen, de bajos.

Ugyanilyen fontos hiány – vagyis hogy még igénye, nemhogy
„helye” nincs – a színház adminisztratív-financiális „létmódjá-
nak” következetes és átgondolt dokumentálása intézményünk-
ben, függetlenül attól, hogy az, ami létrejön, maradandó és mûvé-
szi, vagy éppen mulandó, illetve akár ipar-, netán üzletszerû.
Annak a folyamatos mûködésnek az érzékelése, követése, doku-
mentálása, és ha lehet: elemzése volna itt elengedhetetlen, ami
nélkül nem menne fel a függöny. 

Mindez persze ellentmondásoktól sem mentes – a statisztikák
birodalma veszedelmes terület, és minden látszat ellenére sem szi-
nonimája a végsô igazságnak, míg fontos tudnunk: a mûvészeti
igazsághoz köze sincs. Az „eredményesség” vagy valamiféle „ren-
tabilitás” bûvöletében pedig – nézôszám, kihasználtság, rezsi stb.
– a fenntartói igény képlékennyé tudja tenni a mégoly szilárd szá-
mításokat is. No meg mérhetetlenül unalmas számsorok kerülné-
nek be a falak közé, ahol legyenek csak a múzsák otthonosak – ám
a kettô a színházban is együtt él, míg évtizedek vagy évszázadok
távolából majd ezek az adatok is segítenek a fennkölt és megfog-
hatatlan valamiféle – közvetett – meghatározásában.

És ha már ennyire földhöz kívánunk ragadni, hát tegyük hozzá:
meg kell teremteni annak dokumentálását – és gyûjtését és ôrzé-
sét is –, ami a színház „üzemszerûségét” jellemzi: az igazgatói pá-
lyázatoktól a próbatáblákig, a színház-rekonstrukciós tervektôl a
nélkülözhetetlen „kis szakmák” iratainak, emlékeinek megörökí-
téséig terjed az a feladat, aminek elvégzése nélkül bármennyire
vonzó, de mégiscsak torz kép alakulna ki mindarról, ami színház.

Ami pedig mindeddig elôadások és azok létrehozói mentén állt
figyelmünk elôterében, és gyûlt össze többféle dokumentuma,
adata, reflexiója – az kiegészül rövidesen az intézményekkel, társu-
latokkal, alkotói közösségekkel,7 s aligha lesz tanulság nélküli an-
nak áttekintése, hogy létezik-e itt bármiféle nívó- vagy szemléletbeli
„korreláció”: mérettel, pénzzel, mûködési formával, mással.

Míg egy másikféle „kor-relációra” fokozottan kell figyelnünk:
mégpedig a periférián létrejövô, a nehezen megragadható, a struk-
túrán kívül születô produkciókra, kísérletekre, erôfeszítésekre
(elôadásokra). És itt nemcsak a – sokszor bajosan dokumentál-
ható – alternatív vagy experimentális helyzetek és elôadások köve-
tése és „gyûjtése” a fontos, hanem az új formanyelv kikísérletezé-
sének folyamatát kellene megragadni – mégpedig az erre legalkal-
masabb eszközökkel. Amelyek nyilván ebbôl a formanyelvbôl
bonthatók le és viszont – hogy mindjárt jelezzem is az itt érvénye-
sülô paradoxont. És mielôtt végleg parttalanná válna az elôttünk
feltáruló szellemi tér, szólni kell a színház számára fontos, ám je-
lenleg hontalan formákról: a cirkusz, a kabaré, az orfeum, a tera-
pikus indítékú elôadások, a börtönszínház – számos más formá-
val együtt – sajnálatosan ugyancsak kívül reked látókörünkön.

És míg egyfelôl a hiány érzékelése, majd pedig orvoslása lesz
dolgunk, addig merész terveket kell szônünk két fontos gyûjtemé-
nyünk hosszú távú, lehetôleg önálló „intézetesedésérôl” és „mú-
zeumosodásáról”, a Táncarchívum és a bábgyûjtemény jövôjérôl.

7.
Végezetül pedig alkalmassá kell válnunk arra, hogy mindarról,

ami színház, csaknem minden megtudható és megtalálható le-

gyen intézményünkben. Ennek feltétele a kiépülôben levô infor-
matikai rendszer folyamatos felülvizsgálata és továbbfejlesztése,
amelynek adatbázisaiban, keresôprogramjai révén, dokumentu-
maiban, képeiben, táraiban mindaz megtalálható és megmutat-
ható – valóságosan és virtuálisan –, ami a színház történetét az
ôsidôktôl a tegnapi estéig jellemzi. Ez a teljesség valóságos terek-
ben csak részben követhetô, ám fontos csomópontokon találkoz-
hat a konkrétan kézzelfogható és az elektronikus. A könyvtárból
tehát közvetlen út nyílik az elôadások „bibliotékájába”, míg ezek-
hez adatbázisok társulnak, amelyek egy elektronikus univerzum-
ban egymással összekapcsolódnak: gyarapodnak, tisztulnak, ki-
egészülnek. Innen nyílik az út az egyes tárgyak, relikviák gyûjte-
ményébe: az ezeket leíró s a rendszerbe integrálódó adatok felôl.
Ezekhez kapcsolódva pedig kutató-, olvasó- illetve vetítôtermek,
kiállítóhelységek, vitákra alkalmas vagy éppen beszélgetésekre kí-
nálkozó terek egészítik ki a valóságos és a virtuális infrastruktúrát,
melynek létrehozatala már csak részben jövô idejû.8

Mindehhez azonban elengedhetetlen a szellemi tájékozódás
pontjainak kijelölése és folyamatos újrameghatározása – hiszen
hogy mi a színház, és mi a múzeum, az nem végsô bölcsesség vagy
tankönyv-definíció kérdése, hanem kitartó, olykor drámai töpren-
gésé. Csak ez határozhatja meg az intézmény mûködésének tartal-
mát – s ezen belül az egyes, konkrét kérdéskörökre irányuló kuta-
tás, feltárómunka, elmélkedés kínálja a gondolatmenetet vissza-
igazoló vagy éppen korrigáló mechanizmusokat.

A felhalmozott kincsek és a lendületesen gyarapodó tárak
ugyanis csak akkor válnak holt tárgyakból és adatokból a még ele-
ven, le nem zárult történet részeivé, ha valamiként integrálódni
tudnak közös gondolkodásunkba – idô- és térbeli korlátok nélkül.
Informatikai rendszerünk sokféle adatbázisát kapcsoljuk össze
tehát, s bôvítjük ki  a még hiányzókkal – legégetôbb ezek között
éppen a színházi informatikáé –, s folyamatosan fejlesztenünk
kell, hogy ne legyen olyan mozzanata a színház történetének és
jelenének, amely egy egérrel a kézben ne lenne megismerhetô.
Technológiai, szemléleti, jogi és ezer egyéb akadályt kell addig le-
küzdeni, de hát a küzdés folyamatban van, ahogy az épülô adatbá-
zisok fejlesztése is, s ezek nemsokára egymást kiegészítve kínálják
fel a színháztörténet virtuális univerzumát.

Ugyanakkor meg kell maradniuk a valóságos történeti tereknek
is: hiszen a múzeum és a színház aligha mondhat le arról a vissza-
adhatatlan „auráról”, amit fontos tárgyai, képei, kellékei hordoz-
nak. A Bajor Gizi Színészmúzeum ennek továbbra is szentélye
lehet – de talán nem a tegnapi dívakultuszé, a nosztalgikus kegy-
tárgyaké, hanem egy korszerûbb és átfogóbb szemlélet jegyében
vezetve be a látogatót a magyar színház történetébe, amelynek te-
reit azután – bármely ponton – hatalmasra tágítja az informatika.

De már a munka folyamán reflektálni kell arra, ami kérdéses,
tisztázatlan, fontos vagy éppen titokzatos – s erre a továbbiakban
is kiadványok, viták, oktatási programok, múzeumpedagógiai fog-
lalkozások, kutatócsoportok és nemzetközi tervek adhatnak alkal-
mat. De mindig a színházról szólva – az elôadásról, a megragad-
hatatlan és nélkülözhetetlen mûalkotásról –, ám folyamatos refle-
xió sodrában, egy pillanatra sem feledve, hogy amire kiérlelt konk-
lúzióink megszületnek – színházról, mûalkotásról, múzeumról –,
addigra már az is múzeumi tárggyá válhat.

És így van rendjén.

(Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet fejlesztési tervének – közép-
távú stratégiájának – létrehozása során született eszmefuttatás. Maga a terv a
www.oszmi.hu honlapon olvasható. A stratégia létrehozását egy kisebb munkakö-
zösség végezte – a részleteket lásd ugyanott.)
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7 Intézményünkben immár második éve dolgozunk – a Jedlik Ányos pályázat ke-
retében – egy nagyszabású elektronikus adatbázis megteremtésén, továbbfej-
lesztésén és összekapcsolásán. Kutatási tervet, részleteket lásd a honlapon.

8 Intézetünkben az elmúlt évben elôadóterem jött létre (videoprojektorral), kor-
szerû raktárakat alakítottunk ki, az idén pedig közös kutatóterem kezd mûköd-
ni, kutatói terminálokkal, az egységesülô adatbázisok és integrálódó gyûjte-
mények elôterében.


