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Szervezet
megalakulása

Az Egyesület 2000-ben alakult. Tolnay Klári a XX. század egyik
legnagyobb magyar színésznőjének életét bemutató emlékkiállítást a róla
elnevezett kulturális és művészeti egyesület működteti. Az Egyesület a
művészetet kedvelő tagokat tömörítő társadalmi szervezet. 2003-ban
működéséért Szontágh Pál díjat kapott.

Céljai

Az Egyesület célja olyan szellemi műhely létrehozása, a művészet és
kultúra népszerűsítésére, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb
értelemben vett művészeti és kulturális tevékenységek bemutatását,
különös figyelemmel a színművészetre és ennek érdekében népszerűsítő
tevékenységet folytat, aminek keretében kiállításokat, előadásokat
szervez. E cél érdekében felvállalja Tolnay Klári színművésznő művészi
hagyatékának gondozását, ápolását, életmű-kiállításának szervezését,
fejlesztését, védelmét, megóvását, továbbá népszerűsítő és
ismeretterjesztő tevékenységet végez az alapítványi célok megvalósulása
keretében.

Tevékenysége

2000-ben Mádl Ferenc köztársasági elnök úr nyitotta meg a Tolnay Klári
Emlékházat, amely minden évben márciustól októberig fogad
látogatókat. A ház turistaforgalma Nógrád megye legjelentősebb
múzeuméival vetekszik. Balla István, iparművész, 1994-ben hozta létre a
magyar színházi élet színészkirálynőjének a 80. születésnapjára azt a

vándorkiállítást, amely a jelenlegi tárlat alapjait megadta. A művésszé
válás és a művészetteremtés folyamatát több mint 300 fényképfelvétel
rögzíti. A kiállított színpadi ruhák mellett, a gazdag életpálya során
kapott kitüntetései: a két Kossuth-díj, az érdemes és kiváló művész
kitüntetések valamint a középkereszt látható. A gyűjtemény az évek
során egyre bővült. Különösen becses ajándékként érkezett a család régi,
kedves zongorája, azóta a 130 éves hangszer gyakran megszólal a
különféle rendezvényeken.
2002-ben szentelték fel az udvaron álló Kisboldogasszony-kápolnát.
2004-ben avatják fel Tolnay Kláriról készült mellszobrot. A színésznő
születési anyakönyvi kivonatával, jogosítványával, útlevelével és a
Toprini nász kosztümjével is ugyan ekkor gyarapodtak a tárgyi emlékek.
Ugyanebben az évben egy Pódiumot hoztak létre, ahol azóta számtalan
színházi előadásra, kamarakoncertre, könyvbemutatóra, került sor. 2010ben, az egyesület fennállásának 10. évfordulójára a Nemzeti Színház
adományozott az emlékháznak két különlegesen szép, sok éven át
megőrzött fellépő ruhát. Nagy gondot fordítunk a belső tárlattal
harmonikusan az épület külső környezetének megjelenésére.
Rendezvényei,
programjai

Megvalósult
pályázatok,
projektekben

Az Emlékház Galériájában évente több képzőművészeti kiállítást
megnyitunk,
többnyire
ismert
színészek,
előadóművészek
közreműködésével. Ezek az időszaki kiállítások gyakorta adnak
lehetőséget tehetséges fiatal művészek alkotásainak a megismerésére a
megye lakosságának, és az ország minden pontjáról vagy a külföldről
hozzánk érkező látogatóknak egyaránt. Tolnay Klári születésnapjáról
minden évben igyekszünk olyan rendezvénnyel megemlékezni, amely
méltó a feledhetetlen Színészkirálynő életútjához. Könyvbemutatókat
tartunk.
Többek között Párkány László, Vadas Zsuzsa könyvének premierjét
rendeztük már meg Mohorán. Komolyzenei koncerteket szervezünk,
ahol neves hazai és külföldi előadóművészek lépnek fel, többek között:
Vukán György zongoraművész, Győrffy Gergely hegedűművész. Ember
Csaba karnagynak, a Balassagyarmati Nemzetközi Muzsikus Tábor
főszervezőjének köszönhetően koncertet adott az Emlékházban Fenyő
Gusztáv, a Skót Királyi Zeneakadémia zongoraművésze. Ám Tokody
Ilona, az Állami Operaház énekese és Rozsos István hangja is betöltötte
már a termeket. Mensáros László és Őze Lajos emlékkiállítást hoztunk
létre. 2008 júliusában Csomor Csilla színművésznő előadása vonzotta
Mohorára a közönséget. Minden év júliusában színházi előadásokkal
emlékezünk meg Tolnay Klári születésének évfordulójáról. A Nógrád
megyei gasztronómiát és italkultúrát népszerűsítve minden évben
megrendezzük a főzőversenyt és bormustrát, ahol a helyi lakosok
bemutathatják Palócföld jellegzetes íz világát. Törekszünk arra, hogy
rendezvényeink a megye kulturális életében is jelentős eseménnyé,
színvonalukkal egyfajta ünneppé váljanak.
Az Emlékház felújítása történt meg 2004-ben pályázati forrásból.
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