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A KIRÁLY A VÍGSZÍNHÁZBAN

Az 1896-os millenniumi ünnepségeket Magyarország fennállá-
sának ezredik évfordulója alkalmából rendezték országszerte 1896. 
május 2. és október 31. között. A képviselőház az ünnepet törvénybe 
iktatta, abból a célból, hogy maradandó emlékekkel örökítse meg 
a honalapítás évfordulóját. Ennek keretén belül elhatározták töb-
bek között a mai Hősök terén álló Millenniumi emlékmű építését, 
az ország hét pontján emlékoszlopok, a budai várban Szent István 
lovas szobrának felállítását, Szépművészeti Múzeum létrehozását, 
vidéken 400 új népiskola felállítását. Az ünnepségek egyik fő ele-
me a budapesti városligeti kiállítás volt, melynek fővédnöke, egy-
ben az ünnepségsorozat megnyitója I. Ferenc József király volt. 
Az ünnepségen a királyi család is nagy létszámban megjelent, sűrű 
programjaik között a kiállítás rendszeres látogatása is szerepelt, 
hálaadó misén, bálokon, lóversenyen, megnyitókon vettek részt.

Andrássy Tivadar felségfolyamodványt intézett Ferenc József-
hez, hogy a király vegyen részt a Vígszínház megnyitó előadásán:

„Felséged székesfővárosában már évek óta érezhető a színházak 
elégtelen volta, mely hiánynak tulajdonítható nézetünk szerint

az is, hogy az alacsonyabb színvonalú 
műfaj mind inkább terjed és azon kö-
rökben is tért hódít, melyek nevelésüknél 
fogva a színművészet által nyújtható 
nemesebb élvezetben szívesen keresné-
nek szórakozást. Azon meggyőződés 
által vezéreltetve, hogy a szórakoztató 
élvezetek nemesbítése fontos ethikai és 
állami érdek, a székes főváros ténye-
zői egy magyar Vígszínház felépítését 
határozták el, és czéluk könnyebb va-
lósíthatása végett részvénytársasággá 
alakultak. A Vígszínház szerény anyagi 
erőnkhöz képest, állami és fővárosi segély 
nélkül felépült és f. év május 1-i díszelő-
adásával fog a színművészet és a közön-
ség használatára átadatni. Azon érzet 
által vezéreltetve, hogy a Vígszínház 
felépítése buzdító elismerést érdemel és 
hogy társaságunk tag jai az erre for-

Díszmenet a millenniumi ünnepség keretében az új igazságügyi palota előtt 
(Forrás: Vasárnapi Ujság 1896. 24. szám)

I. Ferenc József (1830–1916)
a Habsburg–Lotaringiai-
házból származó osztrák 
császár, magyar és cseh király, 
az Osztrák–Magyar Monarchia 
első uralkodója (1867–1916).
(Forrás: Wikipedia – Carl Pietzner 
fotográfiája)

Habsburg–Lotaringiai Gizella 
(1856–1932)
I. Ferenc József császár és király, 
valamint Erzsébet császárné és 
királyné második gyermekeként 
született osztrák főhercegnő, 
magyar és cseh királyi hercegnő, 
aki Lipót bajor királyi herceggel 
kötött házassága révén bajor 
hercegné.
(Forrás: Wikipedia – Rudolf 
Krizwanek fotográfiája)

A király a Vígszínházban
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dított anyagi eszközök után hasznot 
sem nem várnak, sem nem reményel-
hetnek, azon kérelemmel bizakodunk 
Felséged elé járulni, kegyeskedjék  kul-
turális törekvésünket meg jutalmazva, 
színházunk megnyitó díszelőadására 
legmagasabb személye részvétele által 
fényt árasztani.”

Ferenc József vígszínházi látogatá-
sát azonban nem a május 1-jei meg-
nyitó díszelőadásra, hanem május 
6-ra iktatták be programjai közé.

Jókai május elsejére időzített drá-
mája még színre került kétszer, de Fe-
renc József május 6-ai látogatásakor 
már nem erőltették, helyette Az ál-
lamtitkár úr című Bisson-mű került 
bemutatásra, ezzel Az államtitkár úr 
hivatalosan szintén nyitódarabbá vált. 
Így számolt be az eseményről az Ez-
redévi kiállítás kiadványa:32

„Ő felsége május 6-ikán este a főváros 
új színházát, a Vígszínházat nézte 
meg, Gizella főherczegnő társaságá-
ban. Előadták Kozma Andor Prológ ját. 
Viharos taps hangzott, mikor a prológ 
e szavait szavalták:

S az ünnepen ragyog, mint a 
Nap a csillagok között,

A legelső magyar ember,
A bölcs, a nagy, nemes király!

A Prológot követte Az államtitkár 
franczia víg játék, melynek első felvo-
nása után távozott ő felsége. Az igaz-
gatóság nevében Széll Kálmán mondott 
köszönetet ő felségének a látogatásért. 
A király így szólt:

»Nagyon meg voltam elégedve.
A színház igen szép és az előadás

is jó«
Ezután még bemutattatta magának 
az igazgatóság tag jait, kezet szorított 
az urakkal és Gizella főherczegasszony-
nyal fogatába ült. A közönség a színház 
előtt csoportosan várta és éljenezte.”

Az államtitkár úr című előadás plakátja
(Forrás: A száz éves Vígszínház)

A király a Vígszínházban
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A LÉT–NEMLÉT HATÁRÁN:
HÁBORÚ, JÁRVÁNY, ENERGIAVÁLSÁG

A Vígszínház első, közel két teljes sikeres évtizedének időszaka 
után az egész világ felbolydult. Pedig a főváros fejlődése folyama-
tos volt, 1914-re Budapest lakossága a milliós nagyságrend felé 
kúszott, de ekkor kitört az első világháború. A hétköznapokból 
szinte eltűntek a férfiak. A 18 és 50 közötti férfiak kétharmada 
bevonult. Az ország háborús vesztesége jelentős lett.43 

Faludi Gábor így emlékezik vissza erre az időszakra:

„A hadüzenet napján tanácstalanul néztünk egymásra. Mi szokott 
a színházzal történni háborús időkben? Az Isten a megmondha-
tója! A német azt mondja, hogy »a történelem megismétli magát«. 
Az az ötletem támadt tehát, hogy jó volna tudni, mi volt a szín-
házak sorsa az utolsó háborúk idejében? Elmentem az egyetemi 
könyvtárba, ahol kikerestem a porosz–osztrák és a 70-es fran-
cia–német háborúk idejéből az újságokat. Hátborzongató híreket 
tartalmaztak azok a színházak sorsáról, különösen a párizsiak, 
az ostrom alkalmával. Lesújtva hagytam el a könyvtárt. 
Nos, a németeknek nincs igazuk: majdnem mindennek az ellen-
kezője történt, mint a régibb háborúk alatt. Sohasem sejtett mére-
tekben folyt az embermészárlás, jöttek kedvező hírek a harctérről, 
érkeztek szomorúak is, és a színházak mégis tele voltak. Pesten 
éppúgy jártak az emberek színházba, mintha mi sem történt 
volna! Bármily furcsának hangzik, volt a színházak életében egy

momentum, amelyre egyenesen kedvezően hatott a háború. Ez pedig 
az volt, hogy a külföldtől el lévén zárva, nem adhattak a színházak 
új idegen darabokat, aminek következtében műsorukat majdnem 
kizárólag eredeti magyar munkákból állították össze és egész cso-
mó kitűnő újdonság került ilyformán előadásra, amely különben 
talán sohasem látott volna rivaldavilágot.”9

A színházak a hadüzenet után bezártak – úgyis nyár volt –, de 
1915 januárjában kinyitottak és a háborús darabok után visszatér-
tek a békésebb témákhoz. Tele volt a Vígszínház, a Király Színház, 
több új színpad is szolgálta a háborút feledni akaró tömegek szó-
rakozását, kabarét játszottak a mai Corvin Áruház helyén működő 
Apolló Kabaréban és az orfeumokban is.

A Vígszínház tagjai közül Zátony Kálmán és Stella Gyula teljesí-
tenek katonai szolgálatot, valamint trénfőhadnagyi rangban a há-
ború kitörése óta szolgál Faludi Sándor és Faludi Jenő, a színház 
két igazgatója. Faludi Jenő mint a trén-önkéntes iskola vezetője, 
elismerő oklevelet is kapott kiváló munkájáért a hadvezetőségtől.44 

A műszaki személyzetből 15-en vonultak be.

Az országnak, így Budapest lakosságának is szembe kellett néz-
nie a háborúval járó gazdasági nehézségekkel. 1915-ben bevezették 
a kenyérjegyet, nőtt az infláció, sok családnak csak a hadisegély 

dr. Faludi Jenő főhadnagy, a Vígszínház igazgatója
(Forrás: Színházi Élet, 1915. 1. szám)

Zátony Kálmán zászlós, a Vígszínház tagja
(Forrás: Színházi Élet, 1915. 1. szám)

Faludi Sándor főhadnagy, a Vígszínház igazgatója
(Forrás: Színházi Élet, 1915. 1. szám)

A lét–nemlét határán: háború, járvány, energiaválság
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A spanyolnátha a 20. század legpusztítóbb járványainak egyike 
volt, amit az influenza vírus A típusa okozott. Összesen 20 millió 
emberáldozatot követelt világszerte, de egyes becslések szerint en-
nek többszöröse is lehetett az elhunytak száma. Nevét azért kapta, 
mert az első világháborúban semleges Spanyolországban a sajtót 
nem korlátozta a cenzúra, így világszerte először onnan érkeztek 
a hírek a járványról. 

Magyarországon 1918 júniusában jelent meg a fertőzés és 1919. 
február közepén regisztrálták az utolsó megbetegedést. A magyar-
országi áldozatok száma több tízezerre tehető. 

jelentett bevételt, több tszázezer ember nyomorgott. További bo-
nyodalmakat okozott a háború után kialakult belpolitikai helyzet, 
a forradalmak, és az összeomlást követő energiaválság. A legfőbb 
energiahordozó, a szén szinte teljesen elfogyott a közelgő tél előtt. 
Ami mégis akadt, az elsősorban a kórházak fűtését szolgálta. 
A színházak, a kávéházak, a mozik a lét-nemlét határára kerültek. 

Az energiaválságnál súlyosabb veszély a hagyományos háborúkat 
mindig nyomon követő dögvész lett. Az influenza súlyos válfaja, 
ahogy akkor nevezték, a „spanyolnátha”, csak Budapesten naponta 
közel száz áldozatot szedett. 1918. október 9-én a polgármester 
járványrendeletével felszólította a színházakat, mulatóhelyeket, 
mozikat az előadások szüneteltetésére, bezáratta az iskolákat, 
a múzeumokat és a könyvtárakat. A tömegközlekedési eszközökön 
korlátozta az egyidejűleg utazók számát, előírta az ablakok kötelező 
nyitva tartását. Felhívta a figyelmet a fertőtlenítésre, a kézmosásra, 
a zsúfolt helyek kerülésére, a maszk használatára.45 

A színházak nehéz időszakot éltek meg, a szigorítások 1919 
januárjáig elhúzódtak. A mozik és a színházak bezárásáról folya-
matosan egyeztettek az illetékesek a tulajdonos-üzemeltetőkkel, 
akik mindvégig ádáz küzdelmet folytattak azért, hogy ne kelljen 
szüneteltetniük az előadásokat. Így végül csak korlátozták az elő-
adások számát, illetve kötelező szellőztetési szünetet rendeltek 
el. A járványveszély ugyan lassan csökkent, de az energiaválság 
és a pénzromlás fokozódott. 

Mivel az átalánydíjas szolgáltatások veszteséget jelentettek a cé-
geknek, a karbantartás elmulasztása miatt a Vígszínház fölmond-
ta a színpadi emelőkért felelős Wertheim Felvonó- és Gépgyárral 
kötött szerződést.2 Mindez azonban csak előszele volt mindannak, 
ami a következő másfél évtizedben a színházakra várt. 

A lét–nemlét határán: háború, járvány, energiaválság

A Vígszínház Ferenc József halálát követően kiadott műsorplakátja 
(Forrás: Vígszínház Archívum)
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A MÁSODIK TÁRSULAT

A Vígszínház első társulata már apránként lecserélődött, hiszen 
majd egy emberöltő telt el az alapító nemzedék színrelépése óta. 
A színház vezetése a kezdeti időktől fogva nagy gonddal igyekezett 
építgetni, pótolni és azonos művészi szinten tartani az együttest.2 

Ebben a korszakban tűntek fel olyan újabb tehetségek, mint 
Gombaszögi Frida, Lázár Mária, Rajnay Gábor, Gaál Franciska, 
Tőkés Anna, Fejes Teri, később Makláry Zoltán és Somló István – 
aki később igazgatói minőségben a színház élére is került. A sort 
folytatta Dayka Margit, Ráday Imre, Ajtay Andor és Tolnay Klári. 

Ezekben az években Wister Jenő volt a színház gazdasági vezetője, 
később gazdasági igazgatója. Tevékenysége, pénzügyi szakértelme 

A Nem nősülök! című előadás szereplői
(Forrás: Színházi Élet, 1927. 2. szám)

miatt neki is köszönhető, hogy a Vígszínházat a legnehezebb idők-
ben sem érte anyagi megrázkódtatás. Lelkes barátja, atyai jóakaró-
ja volt a színészeknek és bár a direkció érdekeit képviselte, tudott 
áldozatot hozni, anyagi előnyt kivívni a színészek számára is.49

A társulathoz tartozott a teljes gazdasági és műszaki személy-
zet: főpénztáros, könyvelő, jegypénztárosok, szabóműhely, aszta-
losműhely, festő- és kasírozóműhely, díszlettár, szer-, kellék- és 
bútortár, világítási csoport, fodrász-parókakészítő műhely, öltöz-
tetők csoportja, szolgák csoportja, jegyszedő-személyzet, külső 
ruhatári személyzet. 

A második társulat
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A FEJLESZTÉSEK KORA

Roboz Imre nagy hozzáértéssel és a nehezedő gazdasági körül-
mények között is eredményesen vezette a színházat. A Víg magán-
színház volt, „saját lábán” kellett megállnia. Megőrizte színvonalát, 
hagyományos stílusát és kiváló színészeinek sorát. 

A társadalmi és gazdasági viszonyok azonban megváltoztatták 
a színházlátogatási szokásokat. „A színházakban az állóhelyek 
közönsége teljesen eltűnt, ami egyrészt a háborús konjunktúrá-
val magyarázható, másrészt – egy korabeli sajtóelemzés szerint – 
az emberek sokkal idegesebbek lettek, minthogy állva végig tud-
nának nézni egy előadást. Az a közönségréteg, amely színházba 
vágyik, de az ülőhelyeket nem tudja megfizetni, állóhelyre nem 
megy, mert szégyenli magát.”48

A megváltozott helyzethez alkalmazkodva 1922-ben Vágó László 
és Málnai Béla építészek tervei alapján a hatóságok jóváhagyását 
követően a Vígszínházban megszüntették az állóhelyeket és átala-
kították a nézőtéri elrendezést. 

Ettől az évtől a Vígszínház nézőterén a korábbi 1859 helyett 1611 
vendég fért el összesen, az alábbi elosztásban:

földszint: 25 sorban 596 zártszék
  6 páholy 30 szék
erkély: 20 páholy 96 szék
emelet: 20 páholy 94 szék
  11 sorban 217 erkélyszék
karzat: 9 sorban 502 karzatszék 
  4 páholy 16 szék 

Lényegi változás az összes karzati (420 db) állóhely kiváltása 
a karzaton 165 ülőhely kialakításával. Emellett a földszinti néző-
tér sorainak száma hárommal emelkedett és a korábban középen 
kettéosztott nézőteret három részre tagolta a két járósáv. Emiatt 
a földszinti középső bejáratot befalazták és két új ajtót nyitottak. 

A Vígszínház nézőtere 1922-ben 
(Forrás: Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet)
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Az alvó férj díszlete – díszlet: Vörös Pál, 1926
(Forrás: Az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti és Zeneműtára színháztörténeti gyűjteményéből)

A Fűszer és csemege díszlete – díszlet: Vörös Pál, 1938
(Forrás: Az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti és Zeneműtára színháztörténeti gyűjteményéből)

A fejlesztések kora

Ha kellett, Az alvó férjben a Duna korzón robogott el a 16-os vil-
lamos, A csirkefogóban a Margitsziget szerepelt, a Margitszigetről 
kölcsönkért padokkal, a Nem nősülökben pedig a Vígszínház elő-
csarnokát építették fel, a premierre siető nézőkkel.2 

A színpadtechnikai fejlesztés szükségét a gazdasági nehézségek 
ellenére a budapesti színházak sorra megérezték és léptek. A gé-
pesítési hullámról beszámoló korabeli cikk is megjegyzi,55 hogy 

a kor drámaírói gyakorta kísérleteztek a sok képből álló felvonások-
kal és ezzel komplikált feladat elé állították azokat a színházakat, 
amelyeknek e gyors egymásutánban, filmszerűen lepergő képek 
megoldására nem volt speciális színpadtechnikai megoldásuk. 
A sok képből álló daraboknál az egymás után következő jelenetek 
között nem lehetnek nagy szünetek, amelyek a dráma feszültségét 
és izgalmát megbontják.



84

A 125 éves Vígszínház épületének története

A Vígszínház készülő forgószínpada 1930 nyarán
(Forrás: Színházi Élet, 1930. 31. szám)

A fejlesztések kora

Mivel az akkori gazdasági viszonyok nagy süllyedő-színpadok 
építését lehetetlenné tették és erre a legtöbb színházépületben 
megfelelő hely sem állt rendelkezésre, a budapesti színházak 
a meglévő színpadjukhoz forgószínpadok telepítésébe kezdtek. 

Az első forgószínpad Budapesten a Népszínházé volt, ez azonban 
konstrukciós hibák miatt használhatatlannak bizonyult. 1927-ben 
a Magyar Színház állított be egy egyszerű szerkezetű forgószínpa-
dot, másodiknak a Nemzeti Színház építtette meg ifj. Tolnai Pál 
műszaki főfelügyelővel a maga forgószínpadját, amely kifogásta-
lanul sikerült. Európa összes ilyen, nem beépített, hanem a szín-
padra épített, rászerelt forgószínpadai között ez volt az egyetlen, 
amely teljesen zajtalanul és simán működött. 

A Vígszínház vezetése is úgy döntött, hogy az addig az alsó 
színpadgépészetet nélkülöző színpadot az 1930-as nyári leállás 
alatt forgószínpaddal szereli fel. Magyarországon ez lett az első 
beépített forgószínpad, amely nem dobogószerűen, hanem egy 
síkban állt a színpaddal.

A forgószínpadot a legkitűnőbb külföldi modellek alapján épí-
tették, a vasszerkezet elemei előre elkészültek egy budapesti gyár-

ban. A forgószínpad átmérője 11 méter, gumicsapágyas görgőkön 
egy sínpályán mozog teljesen zajtalanul, elektromos meghajtás-
sal. A kezelőt az ügyelőpult mellé telepítették, így a mozgatásokat 
az ügyelő a forgószínpad kezelőjének közvetlenül jelezheti, vagy 
akár egy pillanat alatt leállíttathatja.56

A forgószínpad a Koldusopera című szezonnyitó előadáson de-
bütált. 

A gazdasági világválság hatása miatt a Vígszínháznak is taka-
rékoskodni kellett. Az 1930-ban vásárolt forgószínpad kifizetése 
is gondot jelentett. Ebben az időszakban a helyárak csökkenté-
se sem tudta az egyre kisebb közönségszámot növelni.2 A pesti 
magánszínházak válsághatásokat elhárítani törekvő akciói nem 
bizonyultak eredményesnek. Ezt mindennél jobban bizonyítja, 
hogy  1930–1932 között számos bérlő (Fővárosi Operettszínház, 
Royal Orfeum, Magyar Színház, Új Színház, Városi Színház, Ki-
rály Színház) vált fizetésképtelenné.57

A Vígszínház intézkedései sem tértek el a többi színházétól: 
a költségek redukálására törekedtek. Csökkentették a gázsikat, 
az alkalmazottak és a társulat létszámát.  A Vígszínház mégis egye-


