




Nógrád megye

• Ország: Magyarország 

• Régió: Észak-Magyarország

• Megyeszékhely: Salgótarján

• Balassagyarmati kistérség



Mohora

Nevezetességei:
-Tolnay Klári Emlékház
-Zichy–Vay-kastély
-Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)
-Katolikus templom
-Mikszáth-fa (védett vadgesztenyefa)



Mohora képekben

















Mohora „nagyjai”



Mikszáth Kálmán 
(1847. január 16. – 1910. május 28.



Mauks Ilona
(1855. augusztus 18. –1926. május 24.)



Tolnay Klári
(1914. július 17. –1998. október 27.)



Tolnay Klári

Tolnay Klári, (Tolnay Rózsi) kétszeres Kossuth-díjas kiváló művész,Budapest és Nógrád 
megye díszpolgára,színésznő

Született:
1914. július 17. Budapest, Magyarország
Elhunyt: 
1998. október 28. Budapest, Magyarország

Életrajza:

1914. július 17. - születik Mohorán 
1932 - érettségi Debrecenben
1934 - első filmje a Meseautó Gaál Bélával
1935 - Vígszínház tagja
1936 - férjhez megy Ráthonyi Ákos ismert filmrendezőhöz. 
1940 - megszületik Zsuzsanna nevű lánya 
1948 - Benkő Gyula, Somló István mellett a Vígszínház igazgatójává nevezik ki.
1950 -től haláláig a Madách Színház tagja, 48 esztendőn keresztül



A Tolnay Klári életmű kiállítás

alapítója

Balla István alapítványi 
elnök

Tolnay Klári első kiscipőjével

Balla István iparművészre nagyhatással volt Tolnay 
Klári művészete,ezért a művésznő 
80.születésnapjára létrehozta a Tolnay Klári 
életműkiállítást ,ami az emlékház alapját képezi.



Tolnay Klári Kulturális és Művészeti 

Egyesület 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.



Az egyesület célja

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.



Mohora Kisboldogasszony kápolna 
szentelése Tolnay Klári tiszteletére



Tolnay Klári elveszetnek hitt 130 éves 
Oeser zongorájának bemutatása



Tolnay Klári kulturális díjak 
adományozása



Tolnay Klári-díj



Emléktábla avatás



Almafesztivál



Palóc menyegző



Mohorai borverseny



Falunap



Szabadtéri színházi előadás 
(Elindult egy leány)

• Pozsgai Zsolt
• Tolnay Klári, 1930
• színpadi játék TOLNAY KLÁRI emlékének
• Képgaléria: Előadás 
•

Szereposztás
• Mater Henrich, nőiesített férfi tanár:Kautzky Armand Tolnay 

Rózsi, tizenhét éves zárdanövendék:Kara Tünde 

Rendező: Pozsgai Zsolt Látvány: Győrfi András
Bemutató:2006.01.21. 



Déryné élete
Csomor Csilla színművésznő előadóestje 



Bencze Ilona előadóestje



Komolyzenei koncertek



Emlékház-életműkiállítás

• A kiállítás alapja a művésszé válás és a műveszetteremtés
folyamatát rögzítő több mint 300 fotó, amely pillanatnyi 
voltuk egymásutániságában még élőbbé teszik a tárlat 
tárgyait.

• A fényképek nagy szerepeit és életének boldog pillanatait 
idézik, melyek alá a Művésznő írt is néhány sort, ami éppen 
azokról az eszébe jutott.

• A kiállított színpadi ruhák között láthatóak híres jelmezei, a 
palóc Katyi ruha, amelyben szülőföldje dalait énekelte, a „Vágy 
villamosa”-ból Blanche pongyolája, „ Nóra” és „Maud” 
kosztümjei. 



• Az emlékházban lelt otthonra a Vígszínházi öltözőasztala és a 
Tolnay család 130 éves zongorája is. 2010 szeptemberétől 
megtekinthető a Nemzeti Színház féltve őrzött „Nagymama” 
kosztümjei.

• Mindezek mellett megtalálható itt munkássága 
elismeréseként kapott legbecsesebb emlékei a két Kossuth-
díj, az Érdemes és Kiváló Művész kitüntetés és a 
Középkereszt. 

• A nézelődő valóban Tolnay Klári életébe nyerhet bepillantást, 
a berendezett öltözőbe lépve megérezheti a színház belső, 
intim világának atmoszféráját, s lélekben maga is színpadra 
állhat. A sok-sok fénykép, tárgy pedig végigkíséri a Művésznő 
életét, s így mindezek jelképpé válnak, az értékmegőrzés 
jelképévé. 



Tolnay Klári Emlékház 
képekben

























Tolnay Klári Emlékház
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