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 AVíg szín ház a szá zad for du lós, len dü le te sen fej -
lô dô és pol gá ro so dó Bu da pest szü löt te. Egy 
kor szak jel ké pe és le nyo ma ta. Az új don ság 

ere jé vel rob bant be a fô vá ros kul tu rá lis éle té be és 
a mo dern ség prog ram ját hir det te meg a szín pa don. 

 
„Vesd sze med a tár sa ság ra 
Mely ma él; mely óriá si 
Mé re tek ben áll elôt ted 
Mely ki nem me rít he tô 
Üde for rás; mely az élet 
Nagy ko mé diái val 
Oly tö ké le te sen ok tat, 
Hogy nem ké pes ar ra múlt. 
A je lent játszd a je len nek, 
Min dig a leg mu lat ta tóbb ez, 
Min dig a le gér de kesb. 
Szó val, úgy van: légy mo dern!”2 

 
A Koz ma An dor szín ház nyi tó Pro lóg já ból vett idézet 
hí ven tük rö zi ezt a szán dé kot, mely hez a Víg szín -
ház 113 éves tör té ne te so rán így vagy úgy, de min -
dig hû ma radt. A pén zü gyi vál lal ko zás ként in dult 
és je len tôs szín ház mû vé sze ti re for mot vég re haj tó 
szín ház tör té ne te a foly to nos megúju lás és a sa ját 
tra dí ciói hoz va ló vi szony tör té ne te. Je len dol go zat -
ban sze ret ném meg kí sé rel ni né hány ha gyo mány -
te rem tô té nye zô fel tér ké pe zé sét, és azok nak a szín -
ház tör té ne té ben be kö vet ke zett vál to zá sait, mó do -
su lá sait, a mó do su lá so kat ered mé nye zô, azo kat ki -
vál tó moz za na tok kal együtt. Ti zen két éve va gyok 
a Víg szín ház szer zô dött szí né sze, így a tör té ne ti is -
me re tek összeg zé sé re és a sze mé lyes ta pasz ta la tok 
ará nyos ke ve ré sé re, a köz szá jon for gó szín há zi 

anek do ták és a tu do má nyo sabb meg kö ze lí tés 
egyen sú lyá ra is tö rek szem. 

A Víg szín ház tör té ne te 1945-ig fel dol go zott. 
Alap mun ka Ma gyar Bá lint A Víg szín ház tör té ne te 
címû mun ká ja il let ve a Ma gyar Szín ház tör té net ide 
vo nat ko zó fe je ze tei, szer zô jük Gaj dó Ta más. Több 
sze mé lyes hang vé te lû visszaem lé ke zés, em lék irat, 
anek do ta gyûj te mény is ma radt ránk eb bôl a kor -
szak ból. Az 1945 utá ni ese mé nyek kap csán el sô -
sor ban a szín ház ju bi leu mai ra kiadott kiad vá nyok, 
al bu mok (az utol só ilyen tí pu sú al bum 1996-ban, 
a szín ház cen te ná riu mán je lent meg) se gít he tik a 
tá jé ko zó dást. Iz gal mas szín há zi és kor rajz Ma gyar 
Bá lint A bu kás ra ítélt si ker cí mû köny ve, mely sa ját 
igaz ga tá sá nak éveit (1955-tôl 1958-ig) tár gyal ja. 
A „má so dik Víg szín ház” meg ha tá ro zó sze mé lyi sé -
gé vel, Vár ko nyi Zol tán nal is több mun ka fog lal ko -
zik. Ugyanak kor rend kí vül sok a fel dol go zat lan idô -
szak és a fel dol go zat lan élet mû. Ez a dol go zat nem 
kí ván ja, és ter je del mé bôl ki fo lyó lag nem is ké pes 
be töl te ni eze ket a ré se ket, de alap ve tôen és vál lal -
tan, amennyi re le he tô sé gem adó dott, po zi ti vis ta 
szín ház tör té ne tí rói meg kö ze lí tést al kal maz va, talán 
hasz nos be lá tá sok kal és ed dig nem elem zett kérdé -
sek kel és le het sé ges vá la szok kal szol gál hat a szub -
jek tí ven kiemelt prob lé mák és je len sé gek men tén. 

Rész le te seb ben fog lal ko zom Dit rói Mór ral, 
a szín ház el sô mû vé sze ti igaz ga tó já val, aki nek a ma -
gyar szín ház tör té net ben be töl tött kulcs fon tos sá gú 
sze re pe vé le mé nyem sze rint erô sen alulér té kelt. 
Alap ve tôen nem csak egy szûk elit, ha nem a nagy -
kö zön ség szá má ra is el fo gad ha tóan re for mál ta meg 
a szín ját szást, úgy, hogy szak mai te vé keny sé gé vel 
hi dat vert a XIX. szá zad és a XX. szá zad kö zött. 

1 A szak dol go za tot a 2009-es év ben ír tam, 2009. áp ri lis 20-án zár tam le az írá sát, szer kesz té sét. A szö veg bi zo nyos szín -
házi ak tua li tá sai, idô be li hi vat ko zá sai ezen idô pont tal be zá ró lag helyt ál lóak. 

2 Szé kely György (szerk.), A Víg szín ház 75 éve, Bu da pest, Víg szín ház, 1971. 2.
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„Légy mo dern!” 
Ha gyo má nyok és megúju lá sok a Víg szín ház tör té ne té ben1
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Be mu ta tom a szín ház épü le té nek tör té ne tét, vá -
laszt ke res ve ar ra, hogy mi tôl volt és mi tôl si ke res 
ma is a Fell ner és Hel mer- fé le szín ház tí pus. Mi ként 
kom mu ni kált a szín ház épü let a kö zön sé gé vel, és 
ho gyan volt ké pes ala kí ta ni a sa ját tör té ne tét? 

Elem zem a szín ház mû sor po li ti ká ját és az egyes 
ko rok re per toár jai nak köl csön ha tá sát. Ho gyan vált 
tra dí ció vá az új don ság, és ho gyan lett idôn ként új -
don ság a tra di cio ná lis víg szín há zi szer zôk da rab -
jai ból? Az alap ve tôen kor tár si han gok ra épí tô szín -
ház má ra iga zi „min de ne vô” lett. Fel vál lal tan játszik 
szin te min den mû fajt, igye kez vén per sze ará nyo -
kat tar ta ni, de szín pa dain az el múlt két év ti zed ben 
meg fo gyat ko zott, a nagy szín pad ról pe dig ki fe je zet -
ten ki szo rult a kor társ drá ma. A szín ház ma klasszi -
kus és Shakes peare bér le té re büsz ke. 

A víg szín há zi stí lus sal is kü lön fe je zet ben fog lal -
ko zom. Meg kí sér lem de fi ni ál ni a szó je len té sét, 
úgy is, hogy el sza ka dok a csak ki fe je zet ten szí nészi 
já ték stí lus ra va ló le re du ká lás gon do la tá tól, és úgy 
is, hogy ki fe je zet ten csak er re a té nye zô re fó kuszá -
lok. Mit je len tett egy kor és mit je lent ma, ha lé tezik 
egyáltalán ez a ki fe je zet ten a Víg szín ház hoz köthetô 
fo galom. 

Az utol só fe je ze tet a szín ház ren de zôi nek, igaz -
ga tói nak, igaz ga tó-fô ren de zôi nek szen te lem. Dit -
ró i val új fe je zet nyí lik a ma gyar ren de zés tör té net -
ben. Ha gyo mányt te remt a nem csak a dik ció ra, ha -
nem az átélt ség re is kü lö nös hang súlyt he lye zô, a 
já té kot és az adott eset ben bo nyo lul tabb moz gá so -
kat is nagy szak ér te lem mel, ke mény kéz zel irá nyí -
tó ren de zô sze mé lyé ben. Ho gyan vi szo nyul nak 
hoz zá az utó dai, és mi lyen ala kok ban öl tött tes tet 
az egy sze mé lyes, kor sza ko kat meg ha tá ro zó szín -
ház ve ze tô ideá ja? 

 
Dit rói for ra dal ma 

 
„Sze mem a múlt ba né zett  

és lel kem a jö vô be lá tott…”3 
 

 E gy víg szín há zi tra dí ciót és megúju lás(oka)t 
elem zô dol go zat nak ki hagy ha tat lan és meg ke -
rül he tet len kulcs fi gu rá ja Dit rói Mór, a szín ház 

el sô mû vé sze ti igaz ga tó ja, és az ál ta la ge ne rált stílus -
for ra da lom és szín há zi mun ka mód szer. Dit rói Mór 
szín ház csi ná lói te vé keny sé ge ma gá ban hor doz ta a 
múlt eré nyeit, és azo kat si ke re sen öt vöz te a ma gyar 

szín há zi kul tú rá ban kiemel ke dô fon tos ság gal bí ró 
szín há zi újí tá sok kal. Dit rói sze re pe azért je len tôs, 
mert újí tá sai egy szé les tö me gek nek ját szó szín ház -
ban ar ti ku lá lód tak, nem kel lett anya gi és inf ra struk -
tu rá lis prob lé mák kal meg küz de nie, mint pél dául 
a Víg szín ház in du lá sa után né hány év vel je lent kezô 
Thá lia Tár sa ság nak. Szín há zát a kez de ti ne héz ségek 
után ez rek és ez rek néz ték, sike res sé gét bi zo nyí -
tan dóan a kö zön ség je gyet vál tott rá, a kri ti ka gyak -
ran, a köz vet len kö ze lé ben dol go zó al ko tó tár sak 
pe dig hosszú éve ken ke resz tül szin te min dig elis -
mer ték. Amel lett, hogy hu szon egy évi igaz ga tá sa 
alatt fo lya ma to san üz le ti ér de ke ket és szem pon to -
kat fi gye lem be vé ve kel lett dol goz nia, olyan komp -
ro misszu mo kat tu dott kötni, ame lyek élet ben tar -
tot ták újí tá sait. És nem le be csü len dô az a tény sem, 
hogy mel lé sze gô dött a szá zad for du lón egy re in kább 
láb ra ka pó ma gyar drá ma iro da lom. 

A negy ven éves fennál lá sát ün nep lô Szín ház címû 
szak mai fo lyó irat ha sáb jain a fô szer kesz tô Kol tai 
Ta más Szé kely Gá bor ral ké szít a je len le gi ma gyar 
szín ház egé szét elem zô, prob lé ma fel tá ró in ter jút, 
amely ben Szé kely ma kiemel ten fon tos nak ér zi az 
újí tás és a megôr zés kö zöt ti arány meg ta lá lá sá nak 
a fe le lôs sé gét.4 Dit rói olyan szín ház ve ze tô volt, aki 
vé le mé nyem sze rint jól élt ez zel a fe le lôs ség gel, és 
úgy tu dott mo dern sé get kép vi sel ni a szín pa don, 
hogy köz ben nem vesz tett, ha nem nyert kö zön sé -
get. A kö vet ke zôk ben meg kí sér lem re konst ruál ni 
en nek a (szín ház tör té ne tünk ben ta lán még min dig 
nem elég gé elô ke lô he lyen szá mon tar tott) szín házi 
al ko tó nak a mun kás sá gát, rész ben egyet len szín -
há zi tár gyú sa ját mû ve, a Ko mé diá sok, rész ben a vele 
fog lal ko zó szak iro da lom és a pá lya tár si visszaem -
lé ke zé sek se gít sé gé vel, fel vá zol va a kor szak szín -
há zi kör nye ze tét és Dit rói víg szín há zi te vé keny sé -
gé nek elôz mé nyeit. 

1875-ig min den szín há zi mû faj nak a Nem ze ti 
Szín ház ad ott hont. Ját szik klasszi kust, nép szín -
mû vet, ope rát, fran ciás zsá ne rû könnye debb víg -
já té kot, kor társ ma gyar szer zô ket, Szig li ge tit, Jó -
kait, Kis fa lu dyt, Szi ge tit, hogy csak a leg je len tô seb -
be ket em lít sük. Az 1860-as évek kö ze pé tôl fo ko -
za to san kezd erô söd ni az igény ar ra, hogy az ope ra 
ki vál jon a Nem ze ti Szín ház re per toár já ból, így hát 
1884-ben meg nyí lik az Ope ra ház, amely ezen túl 
az ope ra és a ba lett ott ho na. De még ez elôtt, 1875-
ben nyit ja meg ka puit a Nép szín ház, amely elôbb 

3 Dit rói Mór, Ko mé diá sok, Bu da pest, Köz le ke dé si Nyom da, 1929. 172. 
4 Kol tai Ta más, Most a kul tú rá nak alig lát szik a he lye. Be szél ge tés Szé kely Gá bor ral, Szín ház, 2008/11. 92.
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a nép szín mû vet csa pol ja le a Nem ze ti Szín ház mû -
so rá ról, ké sôbb az ope rett ta lál ja meg itt a he lyét. 
Az egy re in kább ma gya ro so dó és nö vek vô lé lek -
szá mú Bu da pest szó ra ko zá si igé nyeit a Nem ze ti 
Szín ház egye dül nem tud ja kielé gí te ni, így szü le -
tik meg a Nép szín ház, amely (elôbb a nép szín mû 
fo ko za tos hát tér be szo ru lá sa miatt, ké sôbb pe dig a 
Ma gyar Szín ház és a Ki rály Szín ház, majd pe dig az 
or feu mok, még ké sôbb a moz gó kép meg je le né sé -
vel együtt já ró kon ku ren cia harc ban el szen ve dett 
ve re sé ge miatt) 1908-ban be zár ni kény sze rül, mégis 
„a fô vá ro si tö meg kul tú ra egyik böl csô jé nek te kint -
he tô.”5 A Víg szín ház és az utá na lét re jö vô vál lal ko -
zá sok szem pont já ból azért fon tos té nye zô, mert 
meg nyi tot ta az utat a szó ra koz ta tá si profilt egyér -
tel mûen fel vál la ló szín há zi le he tô sé gek elôtt. A pesti 
kö zön ség a Nép szín há zon ke resz tül ta nul ta meg 
egy új tí pu sú szín ház ba já rást. 

Bá ró Pod ma nicz ky Fri gyes, a Nem ze ti Szín ház 
in ten dán sa olyan lé pé se ket tesz 1878-ban, me lyek 
hosszú évek re meg ha tá roz zák a szín há zi kul tú rát. 
A né hány éve meg nyílt Nép szín ház zal to váb bi tíz 
év re meg hosszab bít ja a Nem ze ti profiltisz tí tá sát biz -
to sí tó szer zô dést, és ek kor ne ve zi ki a szín ház élére 
Pau lay Edét, aki nek igaz ga tói, dra ma tur gi, ren de -
zôi te vé keny sé gét (1878–1894) a ma gyar szín ház -
tör té net egyér tel mûen a szín ház arany ko ra ként 
aposzt ro fál ja. 

Mie lôtt azon ban Pau lay szín ház ve ze tôi mun ká -
ját tár gyal nánk, fog lal koz nunk kell pe da gó giai te -
vé keny sé gé vel. Dit rói Mór Ko lozs vár ról Bu da pestre 
ke rül vén, a „szí ni ké pez dé ben” (ahogy Dit rói nevezi) 
Pau lay ta nít vá nya lesz, aki tra gé diát, drá mát és 
Egres sy Gá bor ta nul má nyai nyo mán írt A szí né szet 
el mé le te cí mû sa ját köny ve alap ján szí nész el mé le tet 
is ok ta tott ne ki. „Pau lay Ede a szí né szi megol dá sok -
ról olyan el ve ket hang sú lyoz, ame lyek irá nyá ba az 
eu ró pai szín há zak egyik je len tôs trend je ha ladt. Ez 
a lé lek ta ni rea liz mus, no ha az alak for má lás vég ered -
mé nye-el kép ze lé se sze rint nem rea lisz ti kus. (…) A 
szí nész a köl tô esz méit és „a költô ál tal al ko tott jel -
le me ket arc moz gás, test tar tás, tag lej tés és hang ál -
tal élô igaz zá és szép pé (esz mé nyi em ber ré) tes te sí -
ti.”6 A szí nész te hát, egy faj ta bel sô igaz ság ból kiin -
dul va ugyan, egy rea li tá sok fe lett álló ál ta lá nos ala -

kot kell meg min táz zon, mely nek esz kö zét Pau lay 
el sô sor ban a hang ban, a be széd ben, a mû vé szi hang -
sú lyo zás ban lát ja. Ezt a dek la má ló já ték stí lust ta -
nul ja Dit rói nö ven dék ként Paula y tól, és ez a já ték -
stí lus a meg ha tá ro zó ezek ben az évek ben a Nem ze ti 
Szín ház elôadá sai ban. Dit rói így em lék szik en nek a 
stí lus nak a tan me net ben tör té nô meg je le né sé re egy 
ta nár pá ros, Szi ge ti és Pau lay köz ti el len tét kap csán. 
„Min dig a jel zô ket kell hang sú lyoz ni, ez volt a pa -
rancs. Köz te és Szi ge ti kö zött e miatt a hang súly -
teó ria miatt ál lan dó volt az el len tét. A két el len té tes 
fel fo gás pél dája képp be mu ta tok egy pár mon da tot. 
Pau lay sze rint így kell hang sú lyoz ni: „Is ten ve led 
már… tüsszö gô lo vam/ Per gô dob, éles síp, vad har -
so nák,/ Ki rá lyi zász ló, vil lo gó acél…” Szi ge ti sze rint: 
„Is ten ve led már… tüsszö gô lo vam/ Per gô dob, éles 
síp, vad har so nák,/ Ki rá lyi zász ló, vil lo gó acél…”. Bi -
zony Szi ge ti nek volt iga za. Szi ge ti nél, Pau la y nál elô -
ször köl te mé nye ket sza val tunk. Szi ge ti sze ret te a 
Csa lá di kört, A fü le mü lét, Arany Tol di ját. Pau lay a 
Szó za tot, Kon tot, a Walesi bár do kat, Ber zse nyi ódá -
ját: Rom lás nak in dult haj dan erôs ma gyar.”7 „Ha a 
ré gi szí né szek já ték mo do rát aka rom jel le mez ni, azt 
mon dom ró luk, hogy alak jai kat erô sen sti li zál ták. 
Pathe ti kus volt az elôadá suk, sza val tak. Drá má ban 
sze ret ték el nyúj ta ni a sza va kat – éne kel tek”8 Az et -
tôl a faj ta já ték mód tól meg va ló sí tá sá ban gyö ke re -
sen el té rô szín ját szá si stí lus kiala kí tá sa lesz majd 
Ditrói leg fon to sabb újí tá sa. 

Ugyanak kor dön tô, hogy Pau lay sze mé lyé ben 
Dit rói Mór ta lál ko zik a kor szak egyik leg je len tô -
sebb, eu ró pai lép té kû szín há zi ve ze tô jé vel. Nem -
csak a ta no dá ban, ha nem már kint a te re pen, 
a Nem ze ti ben is. Pau lay fel ké szült el mé le ti szak -
em ber, rá lá tás sal a kül föl di szín há zi ese mé nyek re. 
Szín há zá ban négy al ka lom mal sze re pel a mei nin -
ge ni tár su lat, és Pau lay sze mé lyes vi szony ban van 
a tár su lat ren de zô jé vel, Chro negk kel. Ren de zé seire 
két ség te le nül ha tott a mei nin ge niek elôadá sai ra jel -
lem zô po ro szos fe gye lem és szer ve zett ség, va la mint 
a Hein rich Lau be ál tal kép vi selt szö veg köz pon tú 
ren de zés, a tisz ta és ki fe je zô be széd mó dot igény lô 
elôadás mód. Tár su la tát egy ség ben tar tot ta, tu da to -
san szer vez te, fo lya ma tos szer zôd te té sek kel és fiata -
lí tás sal új han go kat ho zott a Nem ze ti együt te sé be. 

5 Nagy Il di kó, A Nép szín ház, in Szé kely György (fô szerk.), Ma gyar Szín ház tör té net 1873–1920, Bu da pest, Ma gyar Könyv -
klub–OSz MI, 2001. 138. 

6 Bé csy Ta más, Drá ma- és szín ház el mé let a szá zad vé gen, in Szé kely György (fô szerk.), i. m. 360 
7 Dit rói Mór, i. m. 30. 
8 Dit rói Mór, i. m. 40.
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Dra ma turg ként is mû kö dött, több nyi re so ron ként 
el lenôriz te a szín da ra bok szö ve gét, kü lö nö sen a 
ver ses for dí tá so kat. Írt, átírt, hú zott és szer kesz tett. 
(Dit rói majd több ször is ha son lóan jár el a Víg szín -
ház ban.) A Ko mé diá sok ban kü lön passzus ban tér ki 
az 1908 már ciu sá ban be mu ta tott Bró dy Sán dor da -
rab, A ta ní tó nô ese té re, ami kor is a szer zô és a szí -
né szek ag gá lyai miatt Dit rói egy éj sza ka alatt át dol -
goz ta a da ra bot. „A da ra bot ha za vit tem. Elô a kék -
ce ru zá val – haj na lig mû kö dött a ce ru za. Be szúr -
tam, össze von tam, a da rab nak jó egy har ma dát 
ki húz tam. Más nap dél re két fel vo nás sal ké szen vol -
tam.”9 Pau lay ren de zôi és szí ni i gaz ga tói te vé keny -
sé ge volt te hát a leg fon to sabb és meg ha tá ro zó pél -
da Dit rói Mór szá má ra. Va la mint egy bé csi uta zás, 
még a ta no dai évek alatt, ami kor meg te kin ti az 
Othel lo ban Ros si Er ne sto ven dég sze rep lé sét. 

He ve si Sán dor sze rint „az eu ró pai szín ház tör té -
net nek meg nem írt fe je ze te, hogy a dek la má ció ba 
és mo do ros ság ba süllyedt kö zép- eu ró pai szí né sze -
tet nagy olasz mû vé szek for mál ták új já a hat va nas 
évek tôl a ki lenc ve nes éve kig: Ri sto ri, Sal vi ni, Rossi 
s leg vé gül és legerô tel je seb ben Du se Eleo nó ra, aki -
nek já ték mód ja, még ma is ér vé nyes a szín pa don. 
Né metor szág ban olyan for ra dal mat csi nált Ros si, 
hogy Rei che ren ke resz tül ô ala kí tot ta jó for mán a 
Deuts ches The a ter új já ték stí lu sát; Bécs ben a Burg -
the a ter Ros si ven dég já té kai so rán ré mül ten esz mélt 
rá a ma ga el ma ra dott sá gai ra, s a het ve nes évek ele -
jén egy nagy ra hi va tott ma gyar szí ni nö ven dék nek 
Ros si Othel lo ja nyi tot ta ki a sze mét.”10 Dit rói szín -
há zi for ra dal má nak esz té ti kai esszen ciá ja az a né -
hány iz zó szen ve dé lyû sor, ame lyet a Ko mé diá sok -
ban szen tel az elôadás utá ni ta pasz ta la tok összeg -
zé sé nek. „Meg kap ta lel ke met a ma gas ra fej lett olasz 
szín mû vé szet len dü le te, köz vet len sé ge, ter mé sze -
tes sé ge. Hi szen ez az amit én ke res tem – mi kor már 
diák ko rom ban ta nul gat tam Bánk bán nak, Ham let -
nek és Othel lo nak egyes je le ne teit. Va la mi vi lá gos -
ság tá madt lel kem ben, biz ton ság ér zé se töl töt te be 
agya mat és szí ve met. Így kell ját sza ni – így kell be -
szél ni, moz dul ni a tra gé diá ban. Be lül rôl kell ki pat -
tan nia minden nek. Gaz da gabb let tem. Fe jem körül 
gló riát érez tem, szí vem ben él te tô me leg su gár rez -

gett. Úgy érez tem, hogy hi va tás vár reám a ma gyar 
szí né szet éle té ben.”11 

A pes ti ta nu ló évek (szí né sze ti ta nul má nyai mel -
lett a böl csé sze ti fa kul tást is el vég zi), a Pau la y- fé le 
is ko la és a bé csi ta pasz ta la tok után szak mai gya -
kor lat kez dô dik. 1874-tôl a ko lozs vá ri Nem ze ti 
Szín ház tag ja, majd ké sôbb, im már fe le sé gé vel, 
a szin tén szí nész nô Ei bens chütz Ma ri val Kre csá nyi 
Ig nác tár su la tá hoz szer zô dik Kas sá ra. Itt ren dez elô -
ször, Kre csá nyi biz ta tá sá ra. Rö vid ideig tag ja az Evva 
La jos-fé le Nép szín ház nak, ahol nép szín mû vek fô -
sze re peit játssza, majd új ra Kre csá nyi tár su la ta, im -
már Bu dán, az tán Deb re cen ben. Sze ged a kö vet ke -
zô ál lo más, ahol már „drá mai mû ve ze tô”. A ko lozs -
vá ri Nem ze ti Szín ház köl csön kért jel me zei ben és 
dísz le tei ben 10 nap alatt meg ren de zi Az em ber tra -
gé diá ját, ami nek be mu ta tó ján a ne gye dik kép után 
rosszul le vô fô sze rep lô he lyett beug rik Ádám sze -
re pé be, és ô játssza vé gig az elôadást. A szín ház 
leégé se után to váb bi vi dé ki vá ro sok kö vet kez nek, 
szak mai hír ne ve or szág szer te egy re na gyobb, majd 
1887-tôl vissza tér Ko lozs vár ra, ahol ô lesz a Nem -
ze ti Szín ház igaz ga tó ja. Ki lenc éves igaz ga tói te vé -
keny sé ge már ma gán hor doz za mind azo kat a jegye -
ket, ame lye ket ké sôbb a Víg szín ház ban is lát ha -
tunk. A tu da tos tár su lat for má lást, a ma gyar drámák 
iránt ér zett fa na tiz mu sát (Ko lozs vá rott 48, a Víg -
ben 100 na pos ma gyar-cik lust ren dez), kí mé let len 
és szi go rú ren de zôi mun ka mód sze rét és a já ték stí -
lus re form já nak szán dé kát. Ko lozs vá ron a mû so -
rért is tel jes mér ték ben ô fe lel. Szín há za min dent 
ját szik. Tra gé diát, nép szín mû vet, ope ret tet, ope rát, 
víg já té kot. Shakes peare-cik lust ren dez a Shakes -
peare-ha gyo má nyai ra olyan büsz ke Ko lozs vá ron. 
(Itt volt a ma gyaror szá gi ôs be mu ta tó ja a Ham let -
nek [1794], a Ro meo és Jú liá nak [1794], a Mac beth -
nek [1812].) Dit rói Mór ne vé hez fû zô dik a XIX. 
szá zad vé gi mei nin ge niz mus Sza mos-par ti vál to za -
ta.12 Nagy gon dot for dít az elôadá sok kül sô sé geire, 
dísz le tei oly kor mo nu men tá li sak, kü lö nö sen a kor -
szak ban rend kí vül di va tos élô ké pek szín re vi te lekor. 
De ô ve zet te ti be a vil lany vi lá gí tást is az 1890-es 
évek ele jén. Pau lay örök sé gét to vább vi vô, je len tôs 
igaz ga tó. Úgy kép ze li, hogy eb ben a re mek szín -

19 Dit rói Mór, i. m. 144. 
10 He ve si Sán dor, Egy szín pa di gyé mánt la ko da lom, Bu da pes ti Hír lap, 1933/59, idé zi Mé szöly Ti bor in uô. Szín ház a század 

kü szö bén, Bu da pest, Mú zsák, 1986. 68. 
11 Dit rói Mór, i. m. 44. 
12 Dar vay Nagy Ad rienn, Szé kely György, Szín ját szás Er dély ben, in Szé kely György (fô szerk.), i. m. 277.
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házi tra dí ciók kal ren del ke zô er dé lyi vá ros ban, 
a Nem ze ti szín há zi mû sor po li ti ka meg va ló sí tá sá -
val töl ti majd be iga zi kül de té sét, a ma gyar szín já -
ték re form ját, egy faj ta ma gyar stí lus kiala kí tá sát. 
„De a sors erô se ket ját szik ve lünk. Odaál lí tot tak 
élé re egy mû in té zet nek, de az a haj lék, ha pa lo ta is, 
nem Shakes peare, Ka to na, Szig li ge ti, Vö rös marty, 
Schil ler, Goe the, Cor neille gyer me kei szá má ra 
épült. Ott a ke zem be adott zász ló ra Bis son, Flers 
és Ca il la vet, Ka del burg ne ve volt felír va. Ezt a zász -
lót kel lett ne kem lo bog tat nom. Meg te szem a val -
lo mást. Ér zem, tu dom, hogy az én iga zi felada tom 
a ma gyar tra gé dia szín pa di stí lu sá nak, a ma gyar 
szín pa di nyelv iga zi, va ló di pá tho szá nak, a nyelv 
ze nei tör vé nyé nek megal ko tá sa, ki fej lesz té se lett 
vol na – mert be kell is mer ni úgy-e, hogy az egy séges 
ma gyar drá mai stí lus még csak most van kiala ku -
ló ban. Sú lyos ke dé lyem mel, fi lo zofi kus gon dol ko -
dá som mal a fi nom pi kan té riá kat kel lett a könnyed 
fran cia tár sal gás mû vé szi for mái ba ön te nem.”13 

Mégis el vál lal ja a meg bí za tást, és 1896-tól a Víg -
szín ház mû vé sze ti igaz ga tó ja lesz, egé szen 1917-
ig. Hu szon két gya kor la ti év van mö göt te. Vi dé ki 
szí né szet, ren de zés, tár su lat szer ve zés, igaz ga tás. 
Ditrói im már profi szín há zi em ber ként szin te ti zál -
ja a XIX. szá zad ro man ti kus szín há zi ha gyo má nyait, 
a Paulay- fé le mû vész igaz ga tó–ren de zô irányt és a 
Ros si- fé le él mény bôl le szûrt mo dern ta pasz ta la to -
kat. És eze ket a ta pasz ta la to kat a fran cia és fran ciás 
tí pu sú víg já té kok és bo hó za tok se gít sé gé vel in vol -
vál ja a ma gyar szín ját szás ba. Né hány év vel a Víg -
szín ház meg nyi tá sa és Keg le vich nek a bér lô tár sa -
ság ból va ló kilé pé se után Keg le vich meg hív ja ôt a 
Nem ze ti Szín  ház élé re. Ez a terv anya gi okok és 
sze mé lyes el len té tek miatt vé gül is meg hiú sul, de 
el játsz ha tunk a gon do lat tal, mi lett vol na va jon, ha 
Dit rói am bí ciói és szín há zi for ra dal ma a nem ze ti 
in téz mény fa lain be lül tel je sed nek ki? Nem tud juk. 
Azt vi szont igen, hogy a Víg szín ház ban le he tô sé ge 
van a tel je sen tiszta lap pal va ló kez dés re. A tár su -
la tá nak csak né hány tag ját kap ja ké szen, aki ket az 
elô zô leg az igaz ga tói feladat kör re ki je lölt Vá ra di 
An tal és Keg le vich már szer zôd te tett. Tár su la tá nak 
mag ja Ko lozs vár ról és Dit rói hosszas vi dé ki szín -

há zi ta pasz ta la tai nak kö szön he tôen több vi dé ki tár -
su lat ból ér ke zik. Ter mé sze te sen is mert ség és elis -
mert ség nél kül. A tár su lat de rék ha da fiatal, „tíz ve -
ze tô mû vé szé nek át lag élet ko ra hu szon hat év, a 
meg nyi tás évé ben az új stí lus ké sôb bi, kiemel ke dô 
rep re zen tán sai, He ge dûs Gyu la hu szon hat, Var sá -
nyi Irén mindössze ti zen hat éves.”14 A fiatal és sa -
ját ma ga ál tal vá lasz tott és szer zôd te tett csa pat a zá -
lo ga is an nak, hogy Dit rói si ker re vi szi szín pa di újí -
tá sait, szí né szei va kon bíz nak ben ne, nem üt kö zik 
el lenál lás ba a tár su lat ré szé rôl. Pau lay ve re tes szín -
há zá nak és emel ke dett stí lus ban dek la má ló szí né -
szei nek esé lye sem lett vol na ezt a tí pu sú for ra dal -
mat vég re haj ta ni. „A Nem ze ti Szín ház szel le me sta -
ti kus, ha gyo mány ôr zô, a vál to zá sok iránt ke vés sé 
fo gé kony. A Víg szín ház vi szont egy vál to zó tár sa -
da lom szü löt te, a szá zad for du ló ide ges, kap ko dó, 
nyug ta lan lel kü le tét fe je zi ki egy szín há zi elôadás 
stí lu sá ra és egy dra ma tur giai sab lon ra, a há zas sá gi 
há rom szög re re du kál tan.”15 A vál to zó és fiatal vá -
ros kiala ku ló pol gár sá ga a sa ját hang ját sze ret né 
hal la ni és hall ja is a Víg szín ház szín pa dá ról, meg -
szü le tik az a szín ház ba já ró ré teg, aki a Nem ze ti 
avítt hang sú lyait nem ér ti, a Nép szín ház prog ram -
ját le né zi, de pén zé bôl igé nyes szó ra ko zás ra vá gyik, 
büsz kén és ön tu dattal ne vet ma gán és az ôt kö rül -
ve vô vi lá gon, és per sze a szí né sze ken, akik sa ját 
pol gá ri sza lon jai nak és háló szo bái nak cse ve gô és 
évô dô hang vé te lé ben szól nak hoz zá. 

„Dit rói Mór va ló ban azt cse le ked te meg Ma gyar -
or szá gon, amit Szta nyisz lavsz kij Moszk vá ban”,16 
ír ja ró la Ig no tus. Szta nyisz lavsz kij lé lek ta ni rea lista 
szín ház esz té ti ká já nak alap ve té sei tu laj don kép pen 
tel je sen rá rí mel nek ar ra a né hány sor ra, amit Ditrói 
fo gal maz meg a szín ját szás sal kap cso lat ban az em -
lék ira tai ban. Mind két irány a tel je sen bel sô bôl fa -
ka dó, min den kül sôd le ges, szín pa dias meg nyi lat -
ko zást mel lô zô szí né szet fe lé mu tat. „Min dig, örök -
ké csak sa ját ma gun kat kell ját sza ni a szín pa don, 
de min dig az adott sze rep hez ön ma gunk ból elô bá -
nyá szott, a sa ját ér zel mi em lé keink ko hó já ban kiol -
vasz tott felada tok, adott kö rül mé nyek kü lön bö zô 
vál to za tai ban és kom bi ná ciói ban.”17 A szín pa di alak 
bel sô éle té nek fel tér ké pe zé se és az ab ból va ló meg -

13 Dit rói Mór, i. m. 44. 
14 Mé szöly Ti bor, Szín ház a szá zad kü szö bén, Bu da pest, Mú zsák, 1986. 22. 
15 Ma gyar Bá lint, A Víg szín ház tör té ne te, Bu da pest, Szé pi ro dal mi Kiadó, 1979. 30. 
16 Ig no tus, Vég zet, Ma gyar Hír lap, 1933. má jus 14., idé zi Mé szöly Ti bor in uô. i. m. 71. 
17 Konsz tan tyin Szta nyisz lavsz kij, A szí nész mun ká ja. Egy szí ni nö ven dék nap ló ja (ford.: Mor csá nyi Gé za), Bu da pest, Gon dolat, 

1988., idé zi Ké ke si Kun Ár pád in uô, A ren de zés szín há za, Bu da pest, Osi ris, 2007. 66.
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szó la lás és cse lek vés a cél. Dit rói a lé lek bôl va ló 
szín ját szás ról ír. A gö rög pa thos szó, a lé lek mély 
meg ha tott sá gá nak, fáj dal má nak a ki fe je zô je. Aki 
pá tosszal be szél, ha úgy tet szik sa ját bel sô igaz sá -
gá ból, va lós emó ciók tól ve zé rel ten, az lé lek bôl be -
szél. „A töb biek, nem lé vén ké pe sek ar ra, hogy az 
áb rá zolt alak lel ki vi lá gá ba tel je sen át ha so nul ja nak 
– a fen sé ges, a fáj dal mas, az áhí ta tos igaz han gok 
he lyett, si rán ko zó, ének lô han go kat hal lat nak, dek -
la mál nak, be lees nek az ál pá tosz ba. A pá toszt, a lel -
ket, vissza kell he lyez ni oda, hon nan az ava tat la -
nok szám ûz ni sze ret nék – a szín pad ra.”18 Ha a ter -
mi no ló gia kis sé ro man ti kus, emel ke dett is (és nem 
sza bad el fe lej te ni, hogy egy több mint het ven éves 
em ber visszaem lé ke zé sei rôl van szó), a tar ta lom 
mégis a kor sze rû lé lek ta ni rea liz mus sa ját sá go san 
egyér tel mû meg fo gal ma zá sa. A szta nyisz lavsz ki ji 
rend szer má sik sar ka la tos pont ja a szí nész sa ját ma -
gá ra és a töb biek re va ló fi gye lé sé nek ál lan dó egyen -
súly ban tar tá sa. „A bel sô tem pó-rit must össz hang -
ba kell hoz ni a kül sô tem pó-rit mus sal.”19 Dit rói 
szín há za is en nek az egyen súly nak a meg te rem té -
sén ala pul. A fran cia víg já té kok és bo hó za tok nem 
vol tak al kal ma sak ar ra, hogy ágá ló és dek la má ló 
szó lis ták vi gyék szín re ôket, hi szen ezek a szín já -
ték tí pu sok nem is me rik az ab szo lút fô sze rep lôt.20 
Dit ró i val kap cso lat ban gyak ran megem lí tik, hogy 
ne ki nem állt a ren del ke zé sé re egy Cse hov, vagy 
egy cse ho vi szin tû ma gyar drá ma író. Ez ter mé sze -
te sen igaz, de ha va la mi ben ha son lít egy más ra a 
cse ho vi drá ma és a fen ti szín já ték tí pus, hát ab ban, 
hogy kö zös sé gek éle té re és hely ze tei re fó ku szál. 
A szí né szi ki fe lé- be fe lé fi gye lô ma ga tar tás és tech -
ni ka, va la mint a ki dol go zott össz já ték mind két drá -
ma tí pus szín re vi te le kap csán elen ged he tet len. 
„Ditrói olyan együt test ne velt, mellyel a da ra bok 
egy szí ne zet ben és egy szer ke zet ben pe reg tek le, 
mint a megele ve ne dett go be lin. Min den szí nész bôl 
ki szed te a lel ke leg bel se jét és vissza tet te be le egyé -
ni sé gül – s az egyé ni sé ge ket, mint egyes hang sze -
re ket, da rab ról da rab ra a ren de zôi pál cá já val olyan 
kar mes te rien han gol ta össze, hogy az ak ko ri Brahm 
és utá na Rein hardt sem kü lön ben.”21 

1917-ben tá vo zott a szín ház tól. 66 éves volt. 
Egy re in kább szem be ke rült a ve ze tés sel, nem el sô -

sor ban Fa lu di Gá bor bér lô-i gaz ga tó val, ha nem há -
rom fiával, akik nek a gaz da sá gi ügyek irá nyí tá sán 
kí vül mû vé szi am bí cióik is vol tak. Még kö zel har -
minc évig élt, rö vid ideig mû vé sze ti ve ze tô je volt 
a Re na is san ce Szín ház nak, majd a há bo rút kö ve tô 
infláció tel je sen elér ték te le ní tet te a nyug dí ját és egy 
Nagy me zô ut cai trafik jö ve del mé bôl ten gô dött. 
1946-ban, szin te a Víg szín ház má so dik vi lág há bo -
rús bom ba ta lá la tá val, le rom bo lá sá val egy idô ben 
hunyt el nyo mor ban, el fe le det ten. 

A ma gyar szín ház tör té net egyik leg je len tô sebb 
mo der ni zá ció ját a Víg szín ház haj tot ta vég re, és 
e mo der ni zá ciós kor szak élén az a Dit rói állt, aki 
sa ját te vé keny sé gét mégis erôs kri ti ká val il let te, úgy 
érez te, hogy a szín ház si ke res sé ge el le né re nem tud -
ta be tel je sí te ni a hi va tá sát. A Víg szín ház ból va ló tá -
vo zá sa után így vall er rôl Bá lint La jos nak: „Az egész 
mun kám egy nagy adós ság. El kezd tem va la mit és 
nem ju tot tam to vább. Irigy lem He ve si Sán dort, aki 
nem igaz ga tó, csak ren de zô (mert ak kor még csak 
az volt), de olyan da ra bok mû vé szi for má ját te remt -
he ti meg, ame lyek nél nem egye dü li szem pont, 
hogy mi a vé le mé nye ró la az er kély jobb hár mas 
pá holy kor mány fô ta ná csos bér lô jé nek és csa lád já -
nak. Én ál lí tó lag igaz ga tó vol tam, egy üzem dí szes 
ki ra ka tá ban, a mû vé szet iga zi le he tô sé gei nél kül.”22 

 
A Fell ner–Hel mer örök ség 

 

 B u da pest szín há zi tér ké pén a Víg szín ház az 
egyet len olyan pró zai szín ház, ahol ke let ke -
zése óta el vá laszt ha tat lan a szín há zi mû kö dés, 

a mû vé sze ti meg nyil vá nu lás és az azt be fo ga dó épü -
let. Ha bár a fen ti megál la pí tás nem tel je sen pon -
tos, hi szen a szín ház épü let 1946-os bom ba ta lá la ta 
után a Nagy me zô ut cai Ra di us mo zi épü le té ben 
dol go zott a tár su lat két évig, majd az 1951-ben 
meg nyílt kör úti épü let 10 évig a Ma gyar Nép had -
se reg Szín há za ne vet vi sel te, legújabb ko ri átépí té -
se alatt pe dig a Nyu ga ti pá lya ud var mel let ti sá tor -
ban üze melt egy éva dot, de a víg szín há zi je len ség 
a ma em be ré nek kul tu rá lis em lé ke ze té ben, e rö vid 
ki té rôk el le né re do mi náns mó don pá ro sul a Fell -
ner–Hel mer épí tész pá ros ál tal ter ve zett szín ház -
épü let tel. Kor- és sors tár sa eb ben „a sa ját épü le té -

18 Dit rói Mór, i. m. 166. 
19 Konsz tan tyin Szta nyisz lavsz kij, i. m. in Ké ke si Kun Ár pád, i. m. 66. 
20 Gaj dó Ta más, A Víg szín ház, in Szé kely György (fô szerk.), i. m. 154. 
21 Ig no tus, i. m. in Mé szöly Ti bor, i. m. 71. 
22 Bá lint La jos, Kar zat és pá holy, Bu da pest, Szé pi ro dal mi Kiadó, 1967. 148.
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be és ne vé be ve tett ség ben” im már több mint száz 
éve egye dül csak az Ope ra ház. A Ma dách, az Ope -
rett szín ház, az Új Szín ház, a Ka to na Jó zsef Szín ház, 
a Bu da pes ti Ka ma ra szín ház, a Rad nó ti Szín ház, 
hogy csak né hány pél dát em lít sek, több né ven is 
funk cio nál tak, több szín há zi for mát ki szol gál tak 
tör té ne tük so rán. A Nem ze ti Szín ház épü let tör té -
ne te, kény sze rû ván dor lá sa, tör té nel mi leg kiala kult 
ott hon ta lan sá ga pe dig kü lön dol go za tot ér de melne. 

A kö vet ke zôk ben, sze ret ném be mu tat ni a szín -
ház épü le té nek tör té ne tét, össze füg gé se ket fel tár ni 
az adott kor, az adott kö zön ség és an nak el vá rá sai 
kö zött. 

Vas út há ló za tunk, köz in téz mény- és is ko la rend -
sze rünk, ipa ri és me zô gaz da sá gi alap pil lé reink mel -
lett a Mo nar chia ko rá nak kö szön het jük leg több rep -
re zen ta tív, ma is mû kö dô szín há zun kat. A Mo nar -
chiá nak, azon be lül is az egy re ro ha mo sabb lép té kû 
vá ro sia so dás nak és a vá ro sok, fô ként Bu dapest egyre 
gya ra po dó ön tu da tos és fi ze tô ké pes pol gár sá gá nak. 
„A ti zen ki len ce dik szá zad utol só há rom év ti ze dé ben 
Bu da pest Eu ró pa leg gyor sab ban nö vek vô vá ro sa 
volt. La kos sá ga 1890 és 1900 kö zött öt ven szá za lék -
kal gya ra po dott. 1900-ban, hét száz har min chá rom -
ezer la ko sá val Eu ró pa nyol ca dik leg na gyobb vá ro -
sa, de Bécs és Szent pé ter vár kö zött a leg na gyobb.”23 

Ez a pol gár ság büsz ke a vá ro sá ra, szín há zak mel -
lett hang ver seny ter me ket, kór há za kat, szál lo dá kat, 
ban ko kat, für dô ket épít tet. Ha mar be lak ja új kör -
nye ze tét nap pal, és es te pom pás kül sô sé gek kö zött 
sze ret né foly tat ni a tár sa dal mi éle tet. Az el tû nô ben 
lé vô fô úri sza lo nok he lyett új kö zös sé gi he lye ket 
emel ma gá nak, olya no kat, ahol sa ját ma ga rep re -
zen tá lá sán túl „mel les leg” még va la mi lyen teát rá lis 
ese mény is szó ra koz tat ja ôt. En nek az igény nek éles 
sze mû felis me rôi, pre cíz meg ter ve zôi és profi üz -
le tem be rei a bé csi Fer di nand Fell ner (1847–1916), 
és a ham bur gi Her mann Hel mer (1849–1919). 
Szín ház gyá ro sok, sôt a szín há zi so ro zat gyár tás út -
tö rôi és mes te rei. Le le mé nyük egy olyan szín ház -
tí pus, amely min den vá ros adott fi nan ci á lis és rep -
re zen ta tív igé nyei hez mér ten vál toz tat ha tó. 1872 
és 1914 kö zött 43 szín há zat épí tet tek, eb bôl 30-at 
a Mo nar chia leg kü lön fé lébb vá ro sai ban, Odesszá -
tól Ham bur gig. A stí lus az egy ko ri bé csi ba rokk 
kas té lyo kat idé zi, ke cses hom lok zat, több nyi re fe -
dett, hang sú lyos ko csi fel haj tó, kan de lá be rek. Dí -
szes és ha tal mas osz tott ab la kok, stuk kó dí szes pár -

kány za tok. Az épü le ten be lül meg ha tá ro zó a fe hér-
a rany kom bi ná ció, sok-sok tü kör rel, mely tá gít ja 
a te ret, a né zô tér több nyi re arany és bor dó szí nek -
ben pom pá zik. Ele gáns kö zön ség for gal mi he lye ket 
ter vez nek, az elô csar nok ból su ga ra san ve zet nek a 
dí szes lép csôk a pá ho lyo kig, a kar za tig. A kö zönség 
így meg le he tô sen sze pa rál tan, több út vo na lon jut -
ha tott el az ülô he lyé re, és ugyanilyen mó don távoz -
ha tott. A Fell ner–Hel mer épí tész pá ros nak eb ben 
a bel sô épí té sze ti újí tá sá ban két té nye zô ját szott sze -
re pet. Min de nekelôtt tûz vé del mi meg fon to lá sok, 
hi szen így egy más tól el vá laszt va, szé les fo lyo só kon, 
szer ve zet ten le het több mint ezer em ber me ne kü -
lé si út ját irá nyí ta ni. Más részt az Oszt rák-Ma gyar 
Mo nar chia tár sa dal mi sze re pek re igen ké nyes vi lá -
gá ban meg le he tett osz ta ni a szín ház ba já ró kö zön -
sé get, a pá ho lyok, a kar za tok és a zsöllye jegy vá -
sár lói nem érint kez tek egy más sal. Így a tár sa dal mi 
hie rar chia a szín ház épü le ten be lül is ki fe je zô dött. 

A Fell ner–Hel mer szín há zak, a kor töb bi épü -
le té hez ha son lóan a his to riz mus je gyé ben fo gan -
tak, hi szen az azo kat épít te tô pol gár ság, bár bát ran 
és me ré szen ala kí tot ta a vá ros ké pet és struk tú rát, 
az új épü le tek te rén min den mo dern tôl ide gen ke -
dett. A his to riz mus tu laj don kép pen el múlt ko rok 
stí lu sai nak után zá sa vagy új raélesz té se és azok egy -
más mel lett élé se. A XIX. szá zad em be re az egy kori 
stí lu sok nak je len tés tar tal ma kat tu laj do ní tott, és 
azok szel le mé ben húz ta fel „új” épü le teit. „Az ókort, 
a de mok rá cia esz mé nyé nek te kin tet ték, ezért a par -
la men tek több nyi re az óko ri épí té szet for máit utá -
noz ták. A gó ti ka jel le mez te a szak rá lis épít ke zést, 
a re ne szánsz, mely ben a hu ma niz mus meg nyil vá -
nu lá sát lát ták, a ne ve lés és a kul tú ra kü lön bö zô 
szín te rei hez adott hát te ret.”24 A ba rokk a pom pát, 
a ha tal mat, a fen sé ges sé get és ele gan ciát szim bo li -
zál ta, tö ké le tes dísz let a vá ro si pol gár ság szá má ra 
egy olyan tér ben, ahol tu laj don kép pen ô a fô sze -
rep lô. A neo ba rokk szín há zak elôz mé nyei a ba -
rokk/ro ko kó (kas tély)szín há zak, vagyis a szín ház -
épí té szet olyan ha gyo má nya, amely ele ve más tár -
sa dal mi kö zeg ki vált sá ga szá má ra ké szült, mint 
amely az tán a XIX. szá zad má so dik fe lé ben „bir -
tok ba” ve szi a Fell ner–Hel mer tí pu sú szín ház épü -
le te ket. A fel tö rek vô pol gár ság újon nan meg szer zett 
pén zén, tu da to san, ré gi he lye ken rep re zen tál. 

Ide kell idéz nem a Víg szín ház 2007-es be mu ta -
tó  já nak, Mo lière Az úr hat nám pol gár cí mû víg já té -

23 John Lu kacs, Bu da pest 1900, Bu da pest, Eu ró pa, 1991. 77. 
24 Ger hard M. Die nes, Fell ner és Hel mer, A kor, amely ben épí tet tek, Eu ró pai Utas, 2004/1. 47.
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ká nak né hány mon da tát. Az el sô je le net ben a Tánc -
ta nár és a Ze ne ta nár25 tü rel met le nül vár ják Jo urdain 
urat, mi köz ben meg fo gal maz zák ró la a vé le mé -
nyüket. 

Ze ne ta nár: 
„Egy lel ke sült ma jom, ki ad ná min de nét 
Ha bé fo gad ná ôt a zó ge nánt elit. 
Csak nézd e pa lo tát, hol fris si ben la kik 
S di csek szik vé le mily va do nat ódon! 
Mit meg tud kap ni pén zen, rög vest meg ve szi 
Az ôsi múlt nak hé ját szín arany ból, és 
Ha már ké kvér bôl nem szü let he tett, ve lünk 
szü let né új ra ôs ne mes sé en ma gát 
Ve lünk, ki ket eköz ben pond ró nak te kint”26 
 

Ilyen at ti tûd ve zet het hát oda, hogy az 1875-ben 
meg nyílt Nép szín ház után új ra a Fell ner–Hel mer 
épí tész iro dát ké rik fel a Víg szín ház ala pí tói, hogy 
egy újabb neo ba rokk kas télyt ter vez ze nek az ak -
kor még meg le he tô sen kiet len és rossz kör nyék nek 
szá mí tó Li pót kör út ra. A Par ti Nagy szö veg jel zôs 
szer ke ze te („va do nat ódon”) rend kí vül szem lé le te -
sen és szel le me sen ér zé kel te ti azt az el lent mon dást, 
amely 112 éve ta pad a Víg szín ház épü le té hez. 

„Ta lán ma guk az ala pí tók is meg hök ken tek, 
ami kor el szed ték a kô mû ves áll vá nyo kat, és meg -
lát ták pom pás, ba rokk hom lok za tát.”27 Min den bi -
zonnyal fur csa lát vány le he tett egy ipa ri kör zet kel -
lôs kö ze pén, füs töl gô gôz mal mok, pa lán kok, fa ra -
ká sok, üres tel kek, nyo mor te le pek tár sa sá gá ban ez 
a ba rokk kas tély. A szín ház el sô tár su la tá nak tagja, 
Sze ré my Zol tán, így ír ró la: „ott ál lott a Víg szín ház; 
fe hé ren, üdén, mint egy ró zsa ko szo rús leány ka, aki 
áb rán do san, ok nél kü li pi ru lás sal ké szül a temp -
lom ba, a szent konfirmá ci ó ra.”28 De el ra gad ta tással 
be szél nek ró la a már ciu si be já rás után az új ság -
írók is. 

„A né zô tér gyö nyö rû, olyan nak lát szik, mint egy 
kis cse cse be cse, mint va la mi ék szer, pe dig Bu da -
pes ten a leg na gyobb, össze sen 1850 em ber fér bele. 
A szín ház két eme le tes, alap szí ne fe hér, ba rokk-stílû 
arany ci rá dák kal. Annyi bi zo nyos, hogy a Fell ner és 
Hel mer cég, a szín ház épí tô je, a mel lett, hogy a leg -
na gyobb okos ság gal ki hasz nált min den csöpp 

helyet, olyan jól épí tet te a né zô te ret, hogy a kö zön -
ség nek az a ré sze, a mely ál ló he lyéért húsz kraj cárt 
fi zet, ép pen úgy lát ja az egész szín pa dot, mint a pá -
ho lyok nagy úri né pe. Hal la ni is ki tû nôen fog min -
den ki az új szín ház ban. A né zô tér pad ma lya (meny -
nye  ze te) ugyanis nem víz szin tes, mint az ed di gi 
szín há zak nál, ha nem fer de. A szín pad tól kezd ve 
fo ko za to san emel ke dik föl fe lé, s a kar zat fö lött éri 
el leg na gyobb ma gas sá gát. Így a szín ház bel se je 
olyan, mint ha egy hang töl csér vol na, mely nek vé -
ko nyabb ré szé ben van a szín pad.”29 

Ha son lóan fon tos az akusz ti ka szem pont já ból 
egyéb ként a ren ge teg dí szí tés és az ap ró, te ret meg -
tö rô ci rá dák, ame lyek szin tén se gí te nek a hang jobb 
ter je dé sé ben. És ha hoz zá vesszük azt, hogy a Víg -
szín ház elôadá sain je le nik meg elô ször a dísz let ben 
a mennye zet, amely még in kább ki fe lé, a né zô tér 
fe lé ve ti a han got, ki je lent het jük, hogy egy el sô ran -
gú akusz ti ká jú szín ház vár ta a kö zön sé gét az 1896. 
má jus el se jei meg nyi tón. 

A Fell ner–Hel mer szín ház gyá ros pár k. u. k. 
egyen szín ház- pa lo tá ja min den kit le vesz a lá bá ról, 
ta lán csak a ho ni épí tész tár sa da lom van el le nük. 
Ôk a leg ke vés bé sem szól nak az el ra gad ta tás hang -
ján, sôt, Ko mor Mar cell 1904-ben kí mé let le nül fo -
gal maz za meg kri ti ká ját ez zel a szín ház tí pus sal 
szem ben: „A mai szín ház épí té szet aka rat la nul is an -
nak az alap gon do lat nak hó dol, hogy a né zô té ren 
egy nagy, egy más sal is me rôs tár sa ság van együtt, 
amely be szél get, a pá ho lyok ban fel ke re si egy mást, 
és mel lé ke sen szó ra ko zik a szín pa don el ját szot tak 
unott szem lé lé sé vel. (…) Ez a »zsur«-han gu lat lát -
szik ki rí ni a mai szín há zak né zô tér-el ren de zé sé bôl 
és arc hi tek tú rá já ból. (…) A né zô te ret fel ci co máz -
zák, há lás ara nyo zás sal, gaz dag kár pi to zás sal lát ják 
el; se hol egy nyu godt vo nal, amely a szín pa dot a 
né zô tér tôl el vá lasz ta ná; ma ga a szín pad to la ko dóan 
be le nyú lik a né zô tér te rü le té be s le he tet len a mû -
él ve ze tet ke re sô nek za var ta la nul fi gyel nie a köl tô 
mû al ko tá sá ra. (…) A hi bás gya kor lat nak rossz kö -
vet kez mé nye, hogy a kö zön ség alig tud más szín -
ház csar no kot el kép zel ni, mint a bá rok ka ria ti dák -
kal, her mák kal és dí szít mé nyek kel fel ci co má zott 
bé csi imi tá ció kat, holott vi lá gos, hogy a bá rok stílus 

25 A Ze ne ta nár sze re pét én ját szom, a da rab mû so ron van a 2008/2009-es évad ban is. 
26 Rész let a Víg szín ház szá má ra ké szült vál to zat ból, Par ti Nagy La jos for dí tá sa. 
27 Hu nya dy Sán dor, A Víg szín ház negy ven éve, Bu da pest, 1936. 1. 
28 Sze ré my Zol tán, Em lé keim a ré gi jó idôk bôl, Bu da pest, Bu da pes ti Szí né szek Szö vet sé ge, 1929. 159. 
29 sz. n., Bu da pes ti Hír lap, 1896. már cius 19., Ge rô And rás (szerk.), Épü le tek a rep re zen tá ció nak, Bu da pes ti Ne gyed 1995/4. 

http://epa .oszk. hu/00000/00003/00009/rep rez.htm le tölt ve: 2009. már cius 5.
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a ma ga tisz ta sá gá ban ide jét múl ta már, hogy a kópia 
mû vé szi tö kély dol gá ban meg sem kö ze lít he ti az 
ere de ti ket, s hogy a mai mo dern kor ban a mo dern 
szer ke ze tek mû vé szi al kal ma zá sát mo dern, a mai 
kor nak meg fe le lô for mák kal kell ki fe jez ni. A mo -
dern szer ke ze tek dí szí té sét nem sza bad egy el múlt 
kor fel fo gá sá ban szü le tett és kiala kult for ma vi lág -
ból me rí te ni, mert az ered mény csak fél szeg, ha -
mis, mû vé sziet len le het, amint azt összes, Bécs bôl 
im por tált szín há zaink saj no sán bi zo nyít ják. Ta lán 
tet sze tôs ké pet nyúj ta nak a nem mû ér tô tö meg nek, 
de hogy az íz lé sét nem ne ve lik, az bi zo nyos, ép úgy, 
amint bi zo nyos az is, hogy egy más, le tûnt kor nak 
meg nem le vô fel fo gá sát, han gu la tát hiá ba szen vel -
gik. Csi nos gyá ri árúk ezek, ame lyek tôl el fog for -
dul ni a köz íz lés is, kü lö nö sen ak kor, ha a hely telen 
gya kor lat to vább is fenn ma rad, és ha az or szág ko -
mo lyabb ren del te té sû szín há zai ugyaneb ben a szel -
lem ben épül nek meg.”30 

A szer zô (ko rá nak elis mert épí té sze, 1911-ben 
a Nép ope ra társ ter ve zô je) prob lé ma fel ve té se vé gig -
kí sé ri a szín ház tör té ne tét, ugyanak kor kü lö nös 
kon tex tus ba he lye zi a Víg szín ház meg nyi tó ján el -
hang zott Pro lóg mo dern sé get szor gal ma zó mû vé -
szi kiált vá nyát. Va jon mi az ak ko ri kor nak meg fe -
le lô for ma? Ko mor el sô sor ban a Wag ner–Brück -
wald- fé le ba y reuth -i szín ház tí pust szor gal maz ná, 
osz tat lan né zô tér rel, min den kit de mok ra ti ku san 
be fo ga dó te rek kel. (Max Litt man ter vez so ro zat ban 
eh hez ha son ló szín há za kat eb ben az idô ben Né -
metor szág ban, pél dául Prinz re gen ten the a ter [Mün -
chen], Schil ler The a ter [Ber lin].) Fell ner és Hel mer 
ret rog rád épü le te egyál ta lán nem mo dern, a szó ha -
la dó, prog resszív ér tel mé ben, de mégis tö ké le te sen 
ki fe je zi és meg tes te sí ti a kort, amely ben szü le tik. 
A Mo nar chia csá szá ri pom pá ját test kö zel ben ér zô 
pes ti pol gár, ipar mág nás, gróf, kis hi va tal nok, ál -
lam ügyész úr és b. ne je örök ké fenn tart ha tó nak 
gon dolt vi lág rend jét sû rí ti, rög zí ti és kon zer vál ja 
a szín ház épü let. 

1896-os meg nyi tá sá tól 1945. ja nuár 16-ig áll 
a szín ház ré gi he lyén, ré gi for má já ban. Ek kor azon -
ban egy há bo rús bom ba ta lá lat rom ba dön ti az épü -
le tet. A hom lok zat úgy-a hogy épen ma radt, a körút 
fe lôl nem annyi ra szem be tû nô a pusz tu lás, de a szín -
ház te te je be sza kadt, a pá holy so rok nagy részt leom -

lot tak, a csil lár a né zô tér kö ze pé re zu hant. A bár -
sony szé ke ket és egyál ta lán min den moz dít ha tót és 
ér té ket pil la na tok alatt szét hor da nak, ellop nak. 
„Seb a vá ros tes tén!”, fo gal maz A Ma gyar Nép had -
se reg Szín há za cí mû do ku men tumfilm nar rá tora.31 

1945. má jus 30-tól a Víg szín ház tár su la ta, már 
aki túlél te a vi lág égést, a Nagy me zô ut cai Ra di us 
mo zi ban ját szik, Víg szín ház név vel. Az elein te még 
Jób Dá niel, ké sôbb a Tol nay–Som ló–Ben kô hár mas 
irá nyí tá sá val mû kö dô szín ház azon ban csak né hány 
évig mû kö dik, 1949-ben a szín ház a meg szün te -
ten dô teát ru mok lis tá já ra ke rül. 

Ki sebb vi dé ki hely sé gek szín há zi él mény hez 
való jut ta tá sát van hi vat va szol gál ni a Fa lu (Dé ry -
né) Szín ház. Több nyi re a bá nya vi dé kek re uta zik 
en nek egyik ta go za ta, Bá nyász Szín ház né ven, Hor -
váth Fe renc, a Nem ze ti Szín ház szí né szé nek igaz -
ga tá sá val. Ez a ta go zat ha ma ro san fel ve szi a Hon -
véd Szín ház ne vet, és ha ma ro san sa ját bu da pes ti 
ját szó hely re is ta lál. A hon véd ség szin te önerô bôl 
felépí ti a régi Víg szín há zat. „An nak a had se reg nek 
lesz ez szín há za, mely nek ka to náit a bi lin csei tôl 
meg fosz tott nép ad ta ha zánk nak. Mely nek ka to náit 
a szo cia liz mus és a bé ke vé del me lel ke sí ti. És akik 
ra gyo gó esz mé nyeik sza vát a szín pad ról is hal la ni 
akar ják. 1951. de cem ber 21-én, a nagy Sztá lin szü -
le tés nap ján fel hang zott a mû vé szi szó a szín pad -
ról, hogy messze hir des se egy fel sza ba dult nép ere -
jét.”32 De mi lyen szín há zat épít ma gá nak a „fel sza -
ba dult” nép? Ter mé sze te sen mo dern szín há zat. 
A felújí tás ve ze tô épí té sze Kauf mann Osz kár, a bel -
sô épí té sze ti mun kák fe le lô se Flach Já nos. 

Kí vül rôl alap ve tôen a há bo rú elôt ti ál la po tot ál -
lí tot ták vissza, a lé nye ges vál to zá sok a bel sô te rek -
ben tör tén tek. „Szoc–reál–em pi re”, így összeg zi az 
épü let 1951-es stí lu sát Sik lós Má ria, az 1993-as 
fel újí tás ve ze tô je. A lé nyeg a pu ri tán for mák do -
mi nan ciá ja. A haj da ni pol gá ri pom pa he lyett szi -
ká rabb és egy sze rûbb megol dá sok, a neo ba rokk 
cirá dák he lyett tar tóz ko dó, fe hér egyér tel mû ség. 
Eltûn nek a pá ho lyok, a prosz cé nium pá ho lyo kat 
kivéve, ame lye ken a mú zsa hang sze rei és egyéb 
ara nyo zott gir lan dok he lyett ke reszt be tett gipsz 
gép fegy ve rek dí sze leg nek. „Az öt ve nes évek kul -
túr po li ti ká ja a Víg szín ház épí té sze ti tra dí cióit 
„édes kés” és „pöf fesz ke dô” vol ta miatt pusz tu lás -

30 Ko mor Mar cell, Szín ház épí tés, Mû vé szet, 1904. 7–15. http://www.mke. hu/lyka/03/3-1-2-szin haz.htm le tölt ve: 2009. 
már cius 5. 

31 Ku rutz Már ton és Nagy Ba lázs (vál.), A Víg szín ház filmdo ku men tu mai, OSz MI Arc hí vum, 1996. 
32 Uo.
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ra ítél te.”33 47 év vel Ko mor Mar cell esz té ti kai ki -
ro ha ná sa után egy más kor szel lem és vi lág kép tu -
laj don kép pen felépít het te vol na azt a szín há zat, 
ame lyért a szer zô oly el szán tan kar dos ko dott a fent 
em lí tett cikk ben. De új ra csak nem mû vé sze ti 
szem  pon tok ból, ha nem tár sa da lom po li ti kai el vek 
men tén ala kul az épü let. Az ön ma gá ra so kat adó 
in di vi duá lis pol gá ri at ti tûd el tû nik és a min den kit 
egy beol vasz tó esz me, a nagy kö zös harc a nagy 
közös cé lért egy olyan szín ház ba ül te ti a tö me get, 
ahol tu da to san érez te ti ve le ezt az össze tar tást, 
össze tar to zást. A szín ház ba va ló be ju tás köz ben pe -
dig el is ját szat ják a nép pel a for ra dal mi gyô zel met, 
ér zé kel te tik ve le a meg tett utat, hi szen a rep re zen -
ta tív szín ház kül sô még a múlt ra em lé kez tet, de tete -
 jén már ott büsz kél ke dik a vö rös csil lag, a né zôtérre 
ér ve pe dig vég le ges és nagy sza bá sú gyô zel met arat -
hat a bur zsoá élet ér zés tal mi csil lo gá sán. Tu laj don -
kép pen te hát a pro pa gan da gé pe zet a kör út tól a 
szín pa dig kí sé ri az öt ve nes évek né zô jét, mi köz ben 
az épü let si ke re sen be töl ti „a szín ház” funk ció ját. 

Kö szön he tô ez az „új” épü le tet ma gas szin ten 
meg ter ve zô al ko tók nak (Kauf mann Osz kárt ki váló 
szín ház épí tész ként tart ják szá mon né met te rü le -
ten, a ber li ni Heb bel The a ter mel lett a ne vé hez fû -
zô dik a bre men ha ve ni Vá ro si Szín ház és Mú zeum, 
Max Rein hardt szín há za a Nol len dor fer Pla tzon és 
ké sôbb a Kur für sten dam mon, az új bé csi Vá ro si 
Szín ház, a ber li ni Volks büh ne, de ter ve zett mo zit 
és sport pa lo tát is), a fo lya ma to san nép sze rû tár su -
lat nak, a fel ké szült ren de zôk nek és a hat va nas évek -
tôl egy ki vé te les szín há zi te het ség nek, Vár ko nyi 
Zol tán nak is. Az 56-os for ra da lom utá ni eny hü lés 
ré sze, hogy a Víg szín ház vissza nye ri ré gi ne vét Vár -
ko nyi ve ze té se alatt. Egy be hang zó vé le mé nyek, 
kor tár si visszaem lé ke zé sek, le gen dák sze rint is 
a Vár ko nyi-fé le má so dik Víg szín ház a szín ház tör -
té ne té nek mû vé szi ér te lem ben vett leg na gyobb kor -
sza ka. Az épü let kon tex tu sá ból ele mez ve ezt a 
tényt, ar ra a megál la pí tás ra jut ha tunk, hogy az újra 
a tra di cio ná lis ne vet vi se lô szín ház egyál ta lán nem 
tö rek szik pu ri tán bel se jé vel el von ni a né zô fi gyel -
mét ar ról, ami a szín pa don tör té nik. A Vár ko nyi 

alatt ter me lô dô ma gas szín vo na lú mû vé szi mi nô -
ség nek, Ko mor Mar cell-i ér te lem ben, ki tû nô te re -
pe ez a tér. És to vább ra is meg ma radt re mek akusz -
ti ká já nak kö szön he tôen iga zán na gyot tud nak rob -
ban ni majd eb ben a tér ben a ze nés pro duk ciók is.34 

A nyolc va nas évek tôl nyil ván va ló vá vált, hogy 
a fo lya ma tos mû kö dés ve szé lyez te té se nél kül nem 
ha laszt ha tó to vább az épü let tel jes re konst ruk ció -
ja. 1992-ben a Par la ment cím zett ál la mi tá mo ga -
tás ként 2 mil liárd fo rin tot sza va zott meg a Víg szín -
ház tel jes felújí tá si költ sé gei re. (Vi szo nyí tás kép pen: 
a 2008. de cem ber ele jén el fo ga dott elôadó-mû vé -
sze ti tör vény a tel jes szín há zi szak má nak 3,3 mil -
liár dos plusz tá mo ga tást biz to sít. Az ak ko ri 2 mil -
liárd fo rint ma ta lán 12–15 mil liárd fo rint ra is rúgna. 
Mai vi szo nyok kö zött már tel je sen el kép zel he tet -
len len ne egy ek ko ra, pusz tán köz pon ti költ ség ve -
tés bôl fi nan szí ro zott kul tu rá lis be ru há zás.) A víg -
szín há zi tár su lat 1993. áp ri lis 23-án egy ha tal mas, 
te le ví zió ál tal is rög zí tett utol só elôadás sal, „Zá ró -
bu li”-val bú csú zott a ré gi épü let tôl és ter mé sze te -
sen ve le együtt egy kor szak tól is. 

Mindössze egy évad ra (1993/94) köl tö zött ki 
a szín ház az épü let bôl, má jus tól má ju sig tar tot tak 
a felújí tá si mun kák. A szín ház ezalatt a Nyu ga ti 
Pálya ud var mel let ti üres tel ken fel hú zott Sá tor szín -
ház ban mû kö dött. „Mar ton Lász ló el kép ze lé se egy 
olyan sá tor sze rû ideig le nes megol dás volt, amely a 
ré gi-ré gi ha gyo má nyo kat idé zi, il let ve uta zó társula -
tok han gu la tát kelt he ti. Mi vel a szín ház dísz let építô 
mû he lyei, rak tá rai, a szín ház köz vet len kö ze lé ben 
he lyez ked nek el és ezek köl töz te té se nem in do kolt, 
ezért az ideig le nes lé te sít mény nek is a kö zel ben 
kel le ne len nie. (…) Mi vel az elôadá sok zöme a kor -
sze rû szín há zi tech ni kát igény li, és a meg lé vô dísz -
letek sem fog lal hat tak ke ve sebb he lyet, s nem utolsó 
sor ban a kö zön ség kom fort igé nye is meg le he tôs 
vál to zá son ment át az el múlt száz év ben, így ezek 
ki elé gí té sé re egy mo dern, de mégis sá tor ra asszo -
ciá ló fe szí tett memb rán hé jas szer ke zet tel töl töt tük 
meg a te ret. A Sá tor szín ház há rom éva don ke resz -
tül szol gál ta a szín ház sze re tô kö zön sé get a Víg szín -
ház majd a Rock szín ház elôadá sain ke resz tül”35 

33 Sik lós Má ria, Há rom bu da pes ti szín ház re konst ruk ció, Ma gyar Épí tô ipar, 1995/2–3. 4. 
34 Kép zelt ri port egy ame ri kai pop fesz ti vál ról (1973), Csó kos asszony (1987), A pad lás (1988), Fe ke te Pé ter (1990), Óz, a csodák 

cso dá ja (1991), West Si de Sto ry (1992) 
35 Ju hász At ti la, Sá tor szín ház, http://www.hin ter land. hu/old_si te/html/sub_htmls/ref_sa tor szin haz.html le tölt ve: 2009. 

március 20. 
35 Ju hász At ti la, Sá tor szín ház, http://www.hin ter land. hu/old_si te/html/sub_htmls/ref_sa tor szin haz.html le tölt ve: 2009. 
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Tör té ne te so rán má sod já ra ját szott nem sa ját 
épü le té ben a szín ház, ha son lóan az 1945–1949 kö -
zöt ti idô szak hoz. De míg 1945-ben a szük ség vezet -
te ideig le nes ját szó hely re a szín há zat, ad dig 1993-
ban tu da tos ter ve zés és be lát ha tó ha tár idôn be lü li 
új ra kez dés ma ga biz tos sá ga jel lem zi ezt az idô sza -
kot. A tár su lat egy le gen dá san han gu la tos és lendü -
le tes éva dot töl tött a Sá tor ban, egy vil la mos me gálló -
ra a megújul ni ké szü lô „va do nat ódon” épü let tôl. 

„Neo ba rokk – sza ba don”, így jel lem zi a felújí -
tást ve ze tô Sik lós Má ria a vég ered ményt. Miu tán az 
átépí tés egy sze mé lyi fe le lôs ve ze tô jé vé a szín ház di -
rek to rát, Mar ton Lász lót ne vez ték ki, és ô az ere -
de ti ál la po tot akar ta vi szont lát ni, a ter ve zôk nek így 
bi zo nyos szem pont ból meg volt köt ve a ke zük. 
„Ôszin tén meg kell val la nom, ha nem lett vol na 
meg ez a ha tá ro zott óhaj, nem biz tos, hogy min -
den úgy ter ve zô dik, mint ahogy az ma már lát ha -
tó. En nek a nyo más nak a ha tá sá ra (mert az volt), 
jó ma gam nak és bel sô épí tész kol lé gám nak – Schi -
nagl Gá bor – is sok min dent át kel let gon dol nunk, 
ér té kel nünk. Az ered mény nem volt el le nünk re. 
Azon kí vül, hogy mi az el vá rás, kér dez he tô: miért 
pró bál juk meg a ré git visszaál lí ta ni, mi kor alig ma -
radt be lô le va la mi és még csak nem is vé dett mû -
em lék rôl van szó? A vá lasz is rö vid le het: az épü -
let így kí ván ta!”36 

Ez zel a mon dat tal nyil ván va ló vá vá lik, hogy az 
épü let ké pes sé vált sa ját tör té ne tét ala kí ta ni. És sa -
ját tör té ne tén ke resz tül a ben ne fo lyó szín há zi te -
vé keny sé get és az ál lan dóan vál to zó tár su lat éle tét, 
tör té ne tét is. A szín ház épü let ké pes volt ar ra, hogy 
száz év vel a felépí té se után szin te ti zál ja a szá zad -
for du lós di na mi kus kor szel le met és a ki lenc ve nes 
évek Ma gyaror szá gá nak a kö zel múl tat me re ven 
eluta sí tó, vál toz tat ni vá gyó han gu la tát. Szim bo li -
zál ja az új ra meg szü let ni ké szü lô pol gá ri Ma gyaror -
szá got és a fô vá ros fej lô dé si szán dé kát. A megúju -
lást a tra di cio ná lis Fell ner–Hel mer szín ház for ma 
szó sze rin ti re konst ruk ció ja je len tet te. Vissza ke rül -
tek a pá holy so rok és a stuk kós dí szí té sek, új ra függ 
a né zô tér fö lött a káp rá za tos kris tály csil lár. A kö -
zön ség for gal mi ré szek ele gan ciá ja is az 1896-os ál -
la po tot idé zi. Idé zi, mert a ter ve zôk nek két meg -
ma radt ere de ti né zô té ri fo tón és a le rom bolt szín -
ház ról ké szült né hány fel vé te len kí vül nem ma radt 
sem mi lyen konk ré tabb tám pont ja a bel sô épí té sze -
ti mun kák ki vi te le zé sé hez. Te hát ki kel lett, ki le -

he tett ta lál ni. A ma Víg szín há za te hát nem tö ké le -
tes má sa az ere de ti nek, de a szel le mi sé ge a ré gi. Je -
len tôs kü lönb ség ta lán csak a né zô szám ban van. 
Az egy ko ri Víg ben több mint 1600 né zô fog lal ha -
tott he lyet, a mai né zô tér 1106 né zôt tud leül tet ni, 
de ez zel az 500 fô mí nusszal is Bu da pest leg na -
gyobb pró zai szín há za ma radt. Nem tart ják ka ria -
ti dák a pá ho lyo kat, más hogy, ta lán ki csit vissza fo -
got tab ban ka nya rog nak a gir lan dok, nem pó tol ták 
Kren ner Vik tor nak, Lotz Ká roly ta nít vá nyá nak 
mennye ze ti fres kó ját sem, min de ne set re Ben kô 
Gyu la, a szín ház mû vé sze, aki még járt az ere de ti 
épü let ben, az 1994-es évad nyi tó tár su la ti ülé sen 
úgy fo gal ma zott, „vissza jött a ré gi gyö nyö rû ség”. 
A szín ház, a tra dí ciók ápo lá sa mel lett ter mé sze te -
sen nagy hang súlyt fek te tett a tech ni kai be ren de -
zé sek mo der ni zá ció já ra, megújult a fény- és hang -
rész leg, a for gó szín pad, és bô vült a süllyesz tô rend -
szer is. Új esz kö zök se gí tik a szín há zi je lek be fo ga -
dá sát a ré gi „dísz let ben”. 

A pes ti pol gár rep re zen tá ciós igé nye is új raéled, 
és bár a ki lenc ve nes évek ele jé re a fô vá ros szín há -
zi kí ná la ta rend kí vül szé les és vál to za tos, a „Víg -
szín ház ba já rás” fon tos sá gi sor rend ben az el sôk kö -
zött van, ha ugyan nem a legel sô. A víg szín há zi pre -
mie rek es té lyi ru hás és szmo kin gos, ele gáns kö zön -
sé ge új ra nem csak a szín há zi elôadá sért, ha nem a 
fény ûzô dísz le tek ben tör té nô tár sa dal mi éle tért is 
jön a szín ház ba. És az épü let ma új ra al kal mas ar -
ra, ta lán a szá zad for du ló hoz ké pest is job ban, hogy 
kiemel je a szín ház ba já rás ak tu sát a hét köz na pok 
vi lá gá ból. Vissza tér az a bi zo nyos ré gi re cep ciós 
ma ga tar tás is, ame lyet ta lán leg ta lá lób ban Hu nya -
dy Sán dor fo gal maz meg a Szín há zi Élet egyik ko -
ra be li szá má ban: „Bu da pest leg hír hed tebb »ká kán 
cso mót ke re sôi« en nek a szín ház nak a pre mier jé -
re ül nek be. Min den ki csu pa kri ti ka, csu pa 
finnyásság. Mint ha a meggy szín és arany szín ház 
ép pen az ápolt sá gá val, ma ga fo koz ná föl a ve le 
szem ben tá masz tott igé nye ket. Fé lel mes zson gás a 
pre mie rek szü ne tei ben. Itt az tán nincs arany szív, 
itt nincs sem mi el né zés. Szi go rú bí ró kü lön-kü lön 
min den ki. Mint ha az vol na az ar cok ra ír va »ha már 
fel vet tem a szmo kin go mat, hát mu tas sá tok meg ne -
kem, hí re sek, hogy mit tud tok!« A szín ház bi zo -
nyá ra ipar ko dik is, de haj me resz tôen ne héz do log 
egy sé ges han gu la tot te rem te ni az olyan disz pa rált, 
óriá si né zô té ren, mint a Víg szín há zé.”37 

36 Sik lós Má ria, A Víg szín ház re konst ruk ció ja, Ma gyar Épí tô ipar, 1995/2–3. 60. 
37 Hu nya di Sán dor, A né zô tér, Szín há zi Élet, 1932/49. 11.
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A felújí tás utá ni ne o- ne o ba rokk Víg szín ház 15 
éves tör té ne te an nak az út ke re sés nek a tör té ne te is, 
amely meg pró bál ja egy sé ges be fo ga dó kö zös ség gé 
va rá zsol ni a szín ház igen nagy lét szá mú kö zön sé -
gét. Az épü let te hát nem csak ír ni ké pes sa ját tör té -
ne tét, ha nem felada tot és ki hí vást is tud je len te ni 
sa ját ma ga szá má ra. 

 
Mû sor po li ti kai ha gyo má nyok és megúju lá sok 

 

 2009.  már cius 7-én Ber cze li A. 
Ká roly né víg szín há zi adat -
tá ra,38 va la mint a szín ház 

100 éves év for du ló já ra kiadott al bum39 és a kö zel -
múl tat fel dol go zó we bes arc hí vum ta nú sá ga szerint 
az 1350. be mu ta tó já ra ké szül a Víg szín ház. (Ki sebb 
el té rés per sze le het sé ges. Ber cze li A. Ká roly né szá -
mol a kül föl di ven dég já té kok kal, de nem aposzt -
ro fál ja új be mu ta tó ként bi zo nyos da ra bok felújí tá -
sait, új be ta nu lá sait, pél dául Mol nár Fe renc Az 
ördög cí mû szín da rab ját az 1907-es be mu ta tó után 
1921-ben és 1929-ben is be mu tat ták.40) Te kin té -
lyes mennyi ség. A 113 éves szín ház éven te át lag -
ban ti zen két új don ság gal lép a kö zön ség elé, igaz, 
tör té ne te fo lya mán több ször, így je len leg is, több 
ját szó hellyel kiegé szül ve. Mit játsszon a Víg színház? 
En nek a 113 éves gond nak, ki hí vás nak, adott eset -
ben arc pi rí tó bu kás nak vagy hi he tet len si ker tör té -
net nek pró bál szub jek tív szem pon tok sze rint nyo -
má ba ered ni ez a fe je zet. A rész le tes mû sor po li tikai 
elem zés, drá ma is mer te té sek he lyett, bár ter mé szete -
sen ez sem ma rad hat ki tel je sen, az idô ren det kissé 
sza ba don ke zel ve pró bál nék össze füg gé se ket ke -
res ni a kü lön bö zô víg szín há zi kor sza kok emb le -
ma ti kus elôadá sai/da rab vá lasz tá sai kö zött. Kiala -
kult-e má ra a mû sor te kin te té ben va la mi fé le víg -
szín há zi ha gyo mány? Mit vál lal ma a Víg szín ház 
ko ráb bi kor sza kai ból, me lyek a hi vat ko zá si ala pok 
és me lyek a meg ta ga dott, vagy el fe lej tett tra dí ciók? 

A Víg szín ház lét re jöt té vel mar kán san meg fo gal -
ma zó dik egy ak kor me rô ben új szín ház tör té ne ti 
irány, mi sze rint az új szín ház nem er kölcs ne mesítô, 
nem ze ti ér zel me ket éb ren tar tó, azo kat ápo ló, hang -
sú lyo zot tan iro dal mi ér té kû szö ve ge ket in terp retáló 
kö zös sé gi hely ként, a nem ze ti ön tu dat és a ma gyar 

nyelv szó szé ke ként és ez zel együtt temp lo ma ként 
je le nik meg, ha nem el sôd le ges és egyet len cél ja ki -
zá ró lag a szó ra koz ta tás. A szá zad for du ló fel tö rekvô 
és megerô sö dô pol gá ri kö zön sé ge pe dig ön rep re -
zen ta tív te vé keny sé ge köz ben, mel lett, szó ra koz ni 
vá gyik. A Víg szín ház el sô nagy kor sza ká nak mûso -
ra, a Nem ze ti Szín há zat az ilyen tí pu sú da ra bok ját -
szá si kö te le zett sé ge alól rész ben fel sza ba dít va, dön -
tôen a jól meg csi nált fran cia vagy fran ciás tí pu sú 
bo hó zat. Mo dell ér té kû az a szín há zi erô tér, amely -
ben a kö zön ség igé nye, a „mo dern” épü let, a re per -
toár és a já ték stí lus tel jes össz hang ban ta lál ko zik. 
Köl csö nö sen hat nak egy más ra, fel té te le zik egy mást. 

Ha Dit rói kap csán megem lé kez tünk ar ról, mi -
lyen meg ter mé ke nyí tôen ha tott a mo dern ma gyar 
szín ház mû vé szet re, szín há zi gon dol ko dás ra az 
olasz szín mû vé szet né hány emb le ma ti kus meg nyi -
lat ko zá sa, ha son ló kép pen kell kö ze led nünk a fran -
cia víg já té ki ro da lom hoz. So kat kö szön het a da rab -
írás ter mé keny ipa ro sai nak a ma gyar szín ház. Min -
de nekelôtt a kö zön sé get. Az ál lan dó és szín ház ba 
vissza já ró kö zön sé get, amely hoz zá szo kik a szín -
ház hoz, éle te, min den nap jai ré szé vé vá lik. A szín -
da ra bok ból su gár zó fri vol, szel le mes és könnye dén 
fo gyaszt ha tóan in tel lek tuá lis hang a szó ra koz ta tá -
son túl iden ti tás kép zô erô vel lép fel. A pes ti polgár -
ság, pá ri zsi sza lo nok, kas té lyok, mi nisz te ri elô szo -
bák és sej tel mes bu doá rok par fü mös dia ló gu sain 
ke resz tül ta lál ja meg sa ját hang ját, il let ve vá lik ké -
pes sé ar ra, hogy iro ni ku san lás sa a vi lá got és benne 
sa ját ma gát. A kri ti ka dön tôen eluta sí tóan, le nézôen 
és né ha fel há bo ro dot tan kel ki ezek el len a da rabok 
el len. He ve si Sán dor több ször is han got ad Víg szín -
há zat tá ma dó vé le mé nyé nek: „Hagy ja nak föl már 
a fran cia és a ma gyar fri vo li tá sok kal egyaránt, s ad -
ja nak már olyan szín da ra bo kat, me lye ket rend ôr -
tisz ti és or vo si ér zel mek nél kül le het vé gig néz ni.”41 
Nap vi lá got lát nak azon ban más vé le mé nyek is, me -
lyek elis me rik és mél tá nyol ják a fran cia szer zôk, és 
ez zel együtt per sze a Víg szín ház mun ká ját. Ady így 
ír ró luk: „Ezek va la kik. Jó kedvû böl csek, pil lan gó 
ka rak te rû mû vé szek, vi dám anar chis ták. A má nak 
Of fen bach jai ôk. Egy da rab juk nak nyo má ba sem 
ér tíz se reg irány mû, nagy ké pû tár sa dal mi drá ma. 
Ha ho táz va sze dik poz dor já vá ezt a min den sors ra 

38 Ber cze li A. Ká roly né, A Víg szín ház mû so ra, Bu da pest, Szín ház tu do má nyi In té zet, 1960. 
39 Rad nó ti Zsu zsa (szerk.), A száz éves Víg szín ház, Bu da pest, Víg szín ház, 1996. 
40 A Víg szín ház 1949-ig tar tó be mu ta tói hoz kap cso ló dó ada tok a dol go zat to váb bi ré szé ben is Be cze li A. Ká roly né mun -

kájá ból szár maz nak, kü lön je lö lé sük tôl el te kin tek. 
41 Ma gyar Szem le, 1901, 455., idé zi Gaj dó Ta más, i. m. 161.
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megérett, ha zug, go nosz tár sa dal mat.”42 Bis son, 
a Flers–Ca il la vet szer zô pá ros, Fe y de au, Ga vault, 
La bi che és tár saik szín da rab jai dön tôen, és ta lán 
nem túl zás megál la pí ta ni, hogy kor sza ko kon túl 
nyú lóan meg ha tá roz ták a víg szín há zi kö zön ség el -
vá rá sait. A Víg szín ház (már az épü let ne ve is je len -
tés hor do zó) óha tat la nul kor lá tok kö zé szo rí tó erô -
vel bírt és bír mind a mai na pig. 

„Meg gyô zô dé sem, hogy a szín ház ne ve nem sze -
ren csés. Ma már túl van azon, hogy er rôl be szél ni 
kell jen, de so kat kel lett küz de nünk, amíg va la mi 
ko moly drá mát is el hit tek ne künk. A Víg szín ház. 
Te hát ki gon dol más ra, mint ne ve tés re, ka caj ra, bo -
hó kás ko mé diá ra, ha ar ra ha tá roz za ma gát, hogy 
el men jen a Víg szín ház ba?”43 

Akár mi lyen irány ba is pró bált elin dul ni hosszú 
tör té ne te fo lya mán a re per toár te kin te té ben, a kö -
zön ség sze mé ben ten den ció zu san min dig a víg já -
té kok szín há za ma radt. Ezt ke res te legin kább, ezt 
igé nyel te és ezt vár ta el a víg szín há zi jegy vá sár ló 
pub li kum. Ma nap ság eb bôl kap a leg ke ve seb bet.44 

A szín ház tör té ne té nek egyik el sô mel lék vágánya, 
vagy ha úgy tet szik, bá tor kí sér le te, a két éva dot 
a Víg  ben töl tô Já szai Ma ri szá má ra elô vett két komo -
 lyabb hang vé te lû drá ma, Racine Phed rá ja és Giovan -
 ni Ver ga A far kas cí mû mû ve, me lyet a szín lap nép -
drá ma meg je lö lés sel il let. Bár a szín ház tár su la ta, a 
kö zön ség és a kri ti ka is cso dá lat tal ve gyes áhí tat tal 
fo gad ta a nagy tra gi kát, a Pha ed ra hat, a Far kas tizen -
 egy al ka lom nál több ször nem tud szín re ke rül ni. 
Li pót vá ros arany if júi ugyan ki fog ják a lova kat a 
mû vész nô ko csi ja elôl, de a Pha ed ra 1900. áp ri lis 
18-i be mu ta tó ja után má jus el se jén már Lawren ce 
Ster ner Pó lyás ba ba cí mû há rom fel vo ná sos bo hó za -
tán de rül a kö zön ség, majd egy ran gos olasz társulat 
ven dég sze rep lé se után Al bin Va la bre gue A min ta -
férj cí mû bo hó za tá ban tap sol ja vissza víg szín há zi 
ked ven ceit, el sô sor ban He ge dûs Gyu lát. Azt a Hege -
dûs Gyu lát, aki ti ze negy né hány év vel ké sôbb a Nem -
 ze ti hez szer zô dik, és csú fo san meg bu kik. A „za kó -
 szí nészt” és a nem zet leg na gyobb szí nész nô jét is el -
uta sí tás fo gad ja, ha nem a sa ját, a kö zön ség ál tal meg -
 szo kott te re pén és sze re pé ben, sze re pei ben lép fel. 

Ez a szí nész cse re is jól pél dáz za, hogy már itt 
a szá zad for du lón kiala kul ni lát szik az a prob le ma -

ti ka, amely a ro man ti ká ban gyö ke re zô Nem ze ti 
szín há zi je len tés tar ta lom és az ah hoz va ló vi szo -
nyu lás te kin te té ben ha son lóan je lent ke zik a Víg -
szín ház tör té ne té ben. A „Nem ze ti”-hez és a „Víg”-
hez kap cso ló dó pre misszák, je len té sek, kép zet tár -
sí tá sok ha son ló bék lyó kat köt nek mind két in téz -
mény re: a ma gyar szín há zi köz gon dol ko dás és 
kul tu rá lis tu dat alat ti ne he zen vagy egyál ta lán nem 
tud sza ba dul ni at tól, hogy az or szág két meg ha tá -
ro zó szín há zát ki zá ró lag csak „ilyen”-nek és 
„olyan”-nak lás sa. A két szín ház szín ház tör té ne ti 
ri va li zá lá sa és har ca iga zá ból nem is egy más nak 
szól, sok kal in kább egy faj ta in ter per szo ná lis drá -
mai konflik tu shoz ha son lít, mely ben a szín ház saját 
ön ké pé vel, ha gyo má nyá val, tet tei vel és an nak kö -
vet kez mé nyei vel vias ko dik. 

Tér jünk vissza a fran cia szer zôk höz. Az egy más 
után be mu ta tott te mér dek pi é ce bien fa i te nem csak 
a kö zön sé get von zot ta a Víg szín ház hoz, ha nem 
a ma gyar író kat is. Thu ry Zol tán, Gá bor An dor, 
Amb rus Zol tán, Hel tai Je nô és min de nekelôtt 
Molnár Fe renc fo lya ma to san és rend sze re sen for -
dít fran cia szín da ra bo kat a Víg szín ház szá má ra. 
A mû for dí tá so kon ke resz tül fel ne ve lô dik és ko moly 
szak mai tu dás ra tesz szert a szá zad for du lós ma gyar 
író tár sa da lom. Mind az, amiért ké sôbb (azóta is 
szin te pá rat la nul) Mol nár Fe renc vi lág hír re vi szi 
a ma gyar drá mát, itt kez dô dik, Flers és Ca il la vet, 
Hen ne qu in, Fran cis de Cro is set ma gya rí tá sa, sôt, 
hogy a Szín ház cí mû fo lyó irat Mol nár-szá má ban 
meg je lent egyik ta nul mány cí mét köl csö nöz zem, 
mol ná rí tá sa” köz ben.45 Mert Mol nár, el len tét ben 
azok kal, akik csak szó sze rint le for dí tot ták a mû -
ve ket, szín há zi zse ni jé vel új ra fo gal maz ta, sû rí tet te, 
ha le het, még ha tá so sab bá és dra ma tur giai lag gör -
dü lé ke nyeb bé for máz ta az ere de ti drá mai ma té riát. 
Ér zel gôs ség he lyett in kább szel le mes ség, túlára dó 
és bô be szé dû köz lés he lyett oly kor sok kal be szé -
de sebb és vá ra ko zást kel tô csend, csu pán fran cia 
nyel vi kör nye zet ben megélô poén he lyett rob ba nó, 
és pes ti fül szá má ra is azon nal ért he tô csat ta nók 
jel lem zik a Mol nár for dí tot ta da ra bo kat. Tö mö ren 
jel lem zi és is me ri el Mol nár te vé keny sé gét A Hét 
egyik is me ret len kri ti ku sa: „Lát juk, ho gyan ér kezik 
ide a fran cia szö veg ti zen öt vic cel és har minc szen -

42 Rad nó ti Zsu zsa (szerk.), i. m. 28. 
43 He ge dûs Gyu la, Em lé ke zé sek, Bu da pest, Lé grá dy test vé rek, 1921. 32. 
44 Más kér dés, hogy a szí né szek, ezt pó tol ni igye kez vén, sok, ta lán azt nem igény lô he lyen is al kal maz zák a víg já té ki hangot, 

de er rôl majd a já ték stí lust érin tô fe je zet ben. 
45 Szi lá gyi Ág nes, Mol ná rí tott fran ciák, Szín ház. Mol nár örök (te ma ti kus szám), 1992/9. 30.
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ti men ta liz mus sal, és ho gyan adó dik elô a for dí tás 
ti zen öt szen ti men ta liz mus sal és har minc vic cel.”46 
Mol nár hu szon ki lenc mû for dí tá sá nak több szín re -
vi te lét ren de zô ként is irá nyí tot ta, így va ló szí nû, 
hogy a pró bák fo lya mán, a szí né szek egyé ni in terpre -
tá lá sá nak ha tá sá ra is to vább fi no mí tot ta, ala kí tot ta 
a szö ve get. Ké sôbb, egyik leg si ke rül tebb víg já té ká -
nak (Já ték a kas tély ban) te ma ti ká já ban, szó for du la -
tai ban, pa nel jei ben fo gal maz za meg a fran cia szer -
zôk höz va ló vi szo nyát. Elis mer ve ugyan a ha tá sukat 
és mél tat va szak ér tel mü ket, azért iro ni kus mosoly -
lyal jel zi is, hogy ô meg ha lad ta ôket és túl ju tott 
rajtuk. Iga za volt. 

A Víg szín ház fran cia da rab gyá ro sai amennyi re 
bi zo nyos szem pont ból ne ga tív ér te lem ben nyom -
ták rá az ol csó szó ra koz ta tás bé lye gét a kör úti teát -
rum ra, annyi ra fon tos, ins pi ra tív és elô re mu ta tó sze -
re pet is ját szot tak. Hi szen az zal, hogy meg ta ní tot -
ták a kö zön ség szá má ra si ker rel elôad ha tó, és nem 
csak asz talfiók ban ma ra dó da ra bot ír ni a szá zad for -
du ló író ge ne rá ció ját, lö kést és im pul zust ad tak a to -
váb bi író nem ze dé kek nek is. Hogy csak a Vígszín ház -
hoz szo ro san kap cso ló dó szer zôk nél ma rad junk, 
Mol nár és Hel tai (és sok más, nyil ván mél tán el fe -
le dett, a ko ruk ban ta lán si ke res és meg tap solt, de 
ha tá suk ban ma már nem re konst ruál ha tó szer zô) 
nél kül nincs Szép Er nô és Szo mo ry, Bar ta Lajos és 
Gá bor An dor. Nincs Zi la hy La jos, Sze nes Bé la és 
Bús Fe ke te Lász ló, Föl des Im re és Fo dor Lász ló. 
Nincs Hu nya di Sán dor, és az Ei se mann -ope ret tek 
lib ret tói nak ügyes tol lú Szi lá gyi Lász lója vagy Kom -
já thy Ká ro lya. Lász ló Mik lós. A vi lág há bo rús trau -
ma és a leg ke mé nyebb kom mu niz mus prog ram da -
rab jai után nincs Ta bi Lász ló, Gyur ko vics Ti bor, 
Csur ka és Sza ko nyi. Ta lán nincs a tár sal gá si te ma -
ti kát az ab szurd és a gro teszk fe lé el haj lí tó, to vább -
gon do ló Ör kény, és nincs a Víg szín ház (a nagy szín -
ház és nem a Pes ti Szín ház vagy a Há zi Szín pad) 
utol só kor társ ma gyar pró zai be mu ta tó ját (Kör ma -
gyar, 1989. ja nuár 21.) jegy zô Kor nis Mi hály sem. 

De a fran ciás köz vet len ség és az ál ta luk te rem -
tett be fo ga dói at ti tûd tá gí tá sá nak le he tô sé gét felis -
me rô szín ház ve ze tôi és ren de zôi te het ség nyit ja meg 
az utat Cse hov fe lé is. Miat tuk ta lál ér tô fü lek re 
Haupt mann, Wilde, Shaw, és a hat va nas, het ve nes 
évek nagy ame ri kai drá ma író boom- já nak szin te 
mindegyik ki ma gas ló al ko tó ja, Mil ler, Ten nes see 
Wil li ams, Al be e. És ter mé sze te sen en nek a trend -

nek a vé gén ott van, a je len ko ri Víg szín ház re per -
toár já ban a szín ház egy ko ri ka rak te ré re legin kább 
jel lem zô, de igen csak ma gá ban ál ló Neil Si mon és 
Woo dy Al len is. 

Tér jünk vissza egy ki csit a Víg szín ház és a ma -
gyar drá ma kap cso la tá ra. A szín ház el sô mû vé szeti 
igaz ga tó já nak, Dit rói Mór nak fa na ti kus idea liz musa 
te rel te a szín há zat egy olyan nagy sza bá sú vál lal ko -
zás ba, amely mind máig pél dát lan a ma gyar szín -
ház tör té net ben. Ma gyar-cik lus. Száz es tén csak ma -
gyar da ra bot játsszon a Víg szín ház. Miu tán hosszas 
utá na já rá sok kal a ko ra be li saj tót és Ady End rét is 
meg nyer te az ügy nek („a poé ta né zett, hall ga tott, 
el mé lá zott, mint ha be le me rült vol na a lel ke a ma -
gyar ság múlt já ba, át re pült vol na a jö vô be, az tán fe -
jé vel bó lint va, csen des han gon így szólt: – Az szép 
lesz, na gyon szép lesz – ha si ke rül.”47), Fa lu di Gábor 
igaz ga tó is be lát ta, hogy ha ez a vál lal ko zás si ke rül, 
az mi lyen ko moly szel le mi tô két és meg be csü lést 
je lent majd a szín ház nak, így meg kez dôd tek a pró -
bák. 1902. ja nuár el se jén Her czeg Fe renc Ocs kay 
bri ga dé ro sá nak szá za dik elôadá sá tól in dult, és már -
cius 25-én, Fé nyes Sa mu Ku rucz Fe ja Dá vid cí mû, 
ugyan csak tör té nel mi tár gyú mû vé nek elôadá sá val 
zá rult az elô a dás so ro zat. Bár a ma gyar-cik lus nem 
ho zott ak ko ra mû vé szi és anya gi si kert, amek korát 
re mél tek tô le, mégis fel be csül he tet len in dí tást és 
ösz tön zést adott a min den ko ri kor társ(!) ma gyar 
drá ma írói kez de mé nye zé sek nek. Dit rói elis me ri, 
hogy el siet te a dol got, hi szen nem állt a ren del ke -
zé sé re annyi, olyan szín vo na lú ma gyar drá ma, ami -
vel ér dem ben fel ráz hat ta vol na a ma gyar kö zön sé -
get, bár a ma gyar-cik lus ke re té ben ke rül szín re 
Bródy Sán dor Da dá ja, Her czeg Fe renc A Gyur kovics 
lá nyok cí mû szín mû ve és a fent em lí tett Fé nyes 
Samu szín da rab. Ugyanak kor tisz tán lát ta, hogy kor -
társ ma gyar mû vek nél kül nincs ér vé nyes kor társ 
ma gyar szín ház sem. Dit rói ma gyar-cik lu sá nak je -
len tôs gesz tu sa és a már vá zolt fran cia is ko la az tán 
né hány év múl va el kez di ki ter mel ni a Víg szín ház -
hoz szo ro san kö tô dô kor társ írók nem ze dé keit. 

Ez a len dü let egé szen a rend szer vál tá sig, a Kör -
ma gyar be mu ta tó jáig ki tart. Az azóta el telt húsz év 
azon ban lé nye gé ben je len tôs kor társ ma gyar dráma 
nél kül telt el a Víg szín ház éle té ben. Né hány Kárpáti 
Pé ter és Ham vai Kor nél pró bál ko zás, Es ter há zy 
Péter egy-egy dra ma ti kus kí sér le te a Pes ti Szín ház -
ban, il let ve a Há zi Szín pad mik ro-te ré ben. In kább 

46 A Hét 1911. no vem ber 12., idé zi Szi lá gyi Ág nes in uô. i. m. 30. 
47 Dit rói Mór, i. m. 135.
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ki sebb, mint na gyobb si ker rel. Em lít het jük még 
eb bôl az idô szak ból Spi ró György El sö té tí tés (2002) 
cí mû mû vét, ame lyet szin tén a Pes ti Szín ház ban 
mu tat tak be, és bár hús ba vá gó an ak tuá lis té mát vá -
laszt, pon to sab ban na gyon mai az át hal lás (a máso -
dik vi lág há bo rú elôt ti zsi dó tör vé nyek okoz ta fa ji 
meg  bé lyeg zés és ez zel együtt a hu má num és az egye -
te mes ér té kek pusz tu lá sa van a kö zép pont ban), 
mégis csak egy éva don ke resz tül sze re pel mû soron. 

Hogy mi lyen össze füg gés és prob lé ma rend szer 
okoz za a nagy szín pad ra kí ván ko zó kor társ ma gyar 
drá mák hiá nyát, nem tisz te fel de rí te ni en nek a dol -
go zat nak. Egy fe lôl ké zen fek vô le het a vá lasz, mi -
sze rint a szín ház dra ma tur giá ja és mû vé sze ti ve ze -
té se nem tart ja al kal mas nak az egyéb ként, ha nem 
is vi rág zó, de min den kép pen az el múlt évek ben 
láb ra ka pó kor társ ma gyar drá ma írás egyet len ter -
mé két sem ar ra, hogy egy ek ko ra tér ben meg tud -
jon szó lal ni. Kí sér le tez ni pe dig több mint koc ká -
za tos, hi szen a kor társ drá ma- és/vagy elôadás hiány 
kér dés re adott egyik le het sé ges vá lasz szin te biztos, 
hogy a szín ház je len le gi mû sor rend jé nek ne héz -
kes sé gé ben ke re sen dô. Az egy re in kább meg szi lár -
du ló, és az el múlt évek ben egy évad ban már csak 
hat új (há rom Pes ti és há rom Víg szín ház) be mu ta -
tót kí ná ló bér let rend szer ke re tén be lül a kí sér le te -
zés, amennyi ben fel tesszük azt, hogy egy kor társ 
ma gyar szín mû be mu ta tá sa kí sér let nek te kint he tô, 
egy re rit káb ban megen ged he tô. Az es tén ként a két 
ját szó he lyen al kal man ként 1500–1700 em bert leül -
te tô szín ház éle té ben ma a bér let rend szer fel be csül -
he tet len ér té kû kö zön ség meg tar tó és biz tos kö zön -
ség be ho zó erô vel bír, ugyanak kor két ség kí vül bizo -
nyos me rev ség gel ru ház za fel a szín ház já ték rendjét. 
Az egy kor oly gyors rea gá lá sú szín ház má ra igen -
csak ne héz kes moz gá sú in téz ménnyé vált. A Víg -
szín ház nak az a ha gyo má nya, amellyel ké pes volt 
egy biz tos és össze szo kott tár su lat tal akár he tek 
alatt új já for mál ni a re per toárt, má ra már a múl té. 
Ez a faj ta ne héz kes ség a szí né szi já ték ra, an nak a bi -
zo nyos víg szín há zi stí lus nak a szí né szi já ték össze -
te vô jé re is ha tás sal lesz, de er rôl majd ké sôbb. Ter -
mé sze te sen igaz ság ta lan ság len ne szá mon kér ni 
elsô sor ban a rég múlt gaz da sá gi kö rül mé nyeit a ma 
Víg szín há zán, ame lyek ezt a bi zo nyos gyors rea gá -
lást a ját szott re per toár te kin te té ben le he tô vé tet -
ték (és per sze igé nyel ték), de azt min de ne set re ki -
je lent het jük, hogy azt a faj ta táp ta lajt, amit ez a 

rend kí vül moz gé kony já ték rend biz to sí tott pél dául 
Dit rói ma gyar-cik lu sá nak, ma nem le het meg te -
rem te ni. Hogy je len le gi ne ve ket ne em lít sünk pél -
da ként, nem gya ko rol hat a szín ház gesz tust Ta pol -
cza i né Víz vá ri Ma ris ka Szal ma láng cí mû egy fel vo -
ná sos dra mo lett je és Gé czy Ist ván Az erô sebb cí mû, 
szin tén egy fel vo ná sos pa raszt drá má ja fe lé, hogy 
négy-négy elôadás ked véért meg moz dul jon ér tük 
a nagy szín há zi ap pa rá tus. 

Az el ma ra dó kor tár si hang prob le ma ti ká já hoz 
tar to zik az a tény is, hogy a Víg szín ház leg fris sebb 
(Tracy Letts, Au gust: Osa ge Co unty) da rab ja elôtt az 
el múlt 20 év ben mindössze két kor társ kül föl di da -
rab ju tott el a nagy szín pa dig. Tracy Letts da rab ja 
iga zán mo dern és kor társ ter mék, Eu ró pá ban elô -
ször a Víg szín ház tû zi mû sor ra. Fi gye lem re mél tó 
szak mai ság gal megírt csa lá di thril ler, si ke re sen öt -
vö zi az ame ri kai drá ma iro da lom (Wil li ams, Mil ler, 
O’Neill) nagy lé lek ta ni és tár sa dal mi mo tí vu mait 
a Ray Coo ne y- fé le bo hó za ti tech ni ká val, sôt a televí -
ziós sit co mok és szap pan ope rák pa nel jei vel. (Utol -
só nagy szín há zi kor társ be mu ta tók: Tony Kush ner, 
An gya lok Ame ri ká ban [Sá tor szín ház, 1993, ren dezô 
Ru dolf Pé ter] és Ben El ton, Pop corn [1998, ren dezô 
Mar ton Lász ló]. A kor társ kez de mé nye zé sek döntô 
több ség ben a Há zi Szín pad ra szo rul tak, igaz ott 
szép szám ban ta lá lunk er re pél dá kat.) 

A kor társ ma gyar drá ma írás azon ban mégis jelen 
van a nagy szín pa don, mint ha csak is mé tel né magát 
a víg szín há zi tör té net, mû for dí tá sok, át dol go zá sok 
út ján. Az el múlt évek ben szá mos al ka lom mal talál -
koz hat tunk a szín ház re per toár já ban olyan klasszi -
ku sok kal, me lyek nek új ma gyar vál to za tát kor társ 
írók, kor társ drá ma írók jegy zik. A 2008-as Úrhatnám 
pol gár Par ti Nagy La jos, a Fi ga ro há zas sá ga Ham vai 
Kor nél mun ká ja. 2007-ben Schwajda György (igaz 
hogy né hány év vel ko ráb bi) dra ma ti zá lá sá ból ke -
rült szín re a Száz év ma gány. 2006-ban ke rült színre 
a Té rey Já nos ál tal for dí tott Lo pe de Ve ga da rab, 
A ker tész ku tyá ja, va la mint ugyaneb ben az év ben 
Tas ná di Ist ván ké szí tett A há rom testôr cí mû re gény -
bôl szín pa di vál to za tot. Nem mel lé ke sen ér de mes 
meg je gyez ni, hogy a 2006-os évad ban a Ma gyaror -
szá gon ját szott és leg több né zôt von zó szín há zi 
elôadá sok kö zül az el sô 12-ben, ki zá ró lag ze nés 
pro duk ciók mel lett, a 8. he lyen A ker tész kutyá ja, 
a 11. he lyen a Há rom test ôr vég zett 33 496, il let ve 
27 338 né zô vel.48 A jö vô kér dé se és feladata, hogy 

48 Dob szay Já nos, Fél ház fe lé fél úton, HVG, 2007. au gusz tus 29. 17.
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pél dául a fen ti írók és re mél he tô leg mi nél több tár -
suk, ha son lóan a szín ház in du lá sa kor a mû for dí tói 
felada to kon edzô dött elô deik hez, tud nak-e, és persze 
akar nak-e majd je lent kez ni olyan sa ját al ko tás sal, 
amely megáll ja a he lyét a Víg szín ház nagy színpadán. 

A Víg szín ház el sô iga zán je len tôs si ke ré rôl (Trilby, 
1897), ami mind elôadás szám ban, mind a kö zön -
ség ra jon gá sát te kint ve messze túl szár nyal ta még a 
pa ra dig ma ti kus nak te kin tett Az ál lam tit kár úr 
(1896) si ke rét is, rit kán em lék szik meg a szín ház -
tör té net. „Az iro da lom tör té né szek és a kri ti ku sok 
nem tud tak ma gya rá za tot ta lál ni a ha son ló cse lek -
mé nyû, dra ma tur giá jú, prob le ma ti ká jú szín já té kok 
si ke ré re. A megíté lést az is bo nyo lí tot ta, hogy ezek 
a mû vek nem csak kö zép sze rû iro dal mi al ko tá sok, 
de dra ma tur giai fo gya té kos sá guk miatt szín já ték -
ként sem él vo nal be liek.”49 Pe dig a szín ház kró ni -
kás szí né sze, Bár di Ödön sze rint szin te en nek a da -
rab nak kö szön he ti a Víg szín ház, hogy a kez de ti 
gyér lá to ga tott ság után megin dult a tö me ges szín -
ház ba já rás, az em be rek haj lan dóak vol tak a Nyu -
ga ti pá lya ud var tól gya log men ni a szín ház hoz, haj -
lan dóak vol tak vég re iga zán nagy szám ban je gyet 
vá sá rol ni, ami a ki zá ró lag üz le ti ala pon mû kö dô 
in téz ményt a biz tos anya gi bu kás tól men tet te meg. 

A mû egy pony va re gény, Geor ge Louis Pal mella 
de Mau rier (egyéb ként a Man der ley ház asszo nyát 
jegy zô Daph ne de Mau rier nagy ap ja) Tril by cí mû 
re gé nyé nek Paul M. Pot ter ál tal dra ma ti zált színpadi 
vál to za ta. Több szö ri felújí tá sok kal együtt 170-szer 
ke rült a kö zön ség elé. 

A Tril by me sé je né hány mon dat ban. Pá rizs Latin 
Ne gye dé ben, a mû vész vi lág ked velt és bá jo san 
rom lott fész ké ben egy mû te rem la kás ban él há rom 
fiatal an gol fes tô, Taf fy, San dy és Bil lie. Mind hár -
man sze rel me sek Tril by be, a szép kis va sa ló lány -
ba, aki elô sze re tet tel áll mo dellt, ter mé sze te sen ak -
tot is, a fiatal mû vé szek nek. Tril by a legin kább fél -
szeg Bil lie-t vá laszt ja. Ter vü ket, hogy el köl töz nek 
és csa lá dot ala pí ta nak, Sven gá li, a szin tén a ház ban 
élô szél há mos csa var gó húz za ke reszt be, aki el ha tá -
roz za, hogy meg  szer zi ma gá nak a lányt, és kü lö nös 
ké pes sé gé vel, mellyel hip no ti zál ni, de le jez ni tud ja 
a kis Trilbyt, meg ta nít ja ôt éne kel ni (mert a va sa -
ló lány egy elej tett meg jegy zé sé bôl ki de rül, hogy 
egy hí res ze nész sze rint gyö nyö rû hang szí ne van, 
csak hal lá sa nincs) és a nagy vi lág ün ne pelt dí vá já -
vá te szi. Sven gá li terve si ke rül, a sze rel me se ket egy -

más el len for dít ja, és ma gá val vi szi a lányt. Öt év -
vel ké sôbb Sven gá li fe le sé ge ként je le nik meg Tril -
by egy elô ke lô he lyen kon cer tet ad va, va ló ban, mint 
Eu ró pa sztár éne kes nô je. A haj da ni há rom, má ra 
már beér ke zett jó ba rát is je len van a hang ver se -
nyen, és döb ben ten is me rik fel haj da ni kis mo dell -
jü ket, Bil lie sze relmét. Ge ckó se gít sé gé vel, aki Sven -
gá li ma gyar szár ma zású hû szol gá ja, de köz ben az 
ura el len for dul, per sze a szép Tril by miatt, ki ra -
gad ják a lányt a szél há mos kar jai ból, akit le te rí te -
nek egy du la ko dás ban, ahol az az éle tét vesz ti. Egy 
ho tel szo bá ban fe je zô dik be a tör té net, ahol a ma -
gá hoz tért Tril by re konst ruál ni pró bál ja a ve le tör -
tén te ket, sem mi re nem em lék szik a Sven gá li ha tá -
sa alatt el telt évek bôl. Új ra el ha tá roz zák, hogy, im -
már tisz ta lap pal, el kez dik a kö zös kis pol gá ri éle -
tü ket Bil lie- vel, de egy ti tok za tos és fur csa ide gen 
ál tal a szo bá ba jut ta tott fény kép, amely Sven gá lit 
áb rá zol ja, új ra meg bû vö li a lányt, és Sven gá li, ta -
lán a túl vi lág ról, ismét ma gá hoz hív ja és lán col ja 
Tril byt, va la mi föl dön tú li, erô sza kos, hip no ti kus 
sze re lem mel el ra gad ja ôt az élôk so rá ból. 

A fran cia bo hó za tok mo dern, tár sal gá si hang ja 
mel lett egy más szem pont ból mo dern hang üti fel 
a fe jét a Víg szín ház ban. Az 1890-es évek tôl kez de -
nek szé les kör ben is el ter jed ni Eu ró pá ban Freud 
né ze tei, me lyek az em bert az ed di giek nél jó val bo -
nyo lul tabb, össze tet tebb, több szin ten lé te zô, vá -
gyak, ál mok, ösz tö nök vek to rai közt ver gô dô, több 
tu dat tal ren del ke zô lény ként jel lem zik. A mé lyebb 
megis me rés tu do má nyos esz kö ze pe dig a hip nózis, 
a pá ciens hip no ti kus ál la pot ba va ló jut ta tá sa. Egész 
pon to san 1897. má jus 5-én, szin te nap ra egy évvel 
a szín ház nyi tá sa, és, ez most ta lán még fon to sabb, 
két év vel Freud Ta nul má nyok a hisz té riá ról cí mû ta -
nul mány kö te té nek meg je le né se után a Víg szín ház 
szín pa dá ra egy ügye sen megírt pony va-d ra ma ti zá -
ci ón ke resz tül be szi vá rog az „egy test, de több lé -
lek”, a „megélt és az el kép zelt va ló ság”, a freu di 
„ösz tön -én, én, fe let tes én” egy más mel lett élé sé -
nek prob le ma ti ká ja. „Légy mo dern!” – idéz het jük 
Koz ma An dor Pro lóg já nak ve zér mo tí vu mát új ra és 
új ra, ta lán a Tril by kap csán elô ször olyan ér te lem -
ben, mi sze rint a szín ház rá ta pin tott a szá zad for -
duló ro ha nó em be ré nek ön ma gá ban el bi zony ta la -
no dó alap él mé nyé re. A pol gá ri jó lét kiala kult, vagy 
legalábbis kiala ku ló ban, a Li pót vá ros na gyi pa ro sai, 
ban kár jai, tiszt vi se lôi, jog ta ná cso sai szé pen be ren -

49 Gaj dó Ta más, i. m. 162.
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dez ked tek a sze cessziós épü le tek Zsol na y-cse rép -
kály ha ál tal fû tött há rom és fél szo ba hall jai ban, 
ide je, hogy jus son egy kis idô ön ma gunk és élet -
kö rül mé nyeink ana li zá lá sá ra. 

Va jon ez az a va ló ság, ami re vágy tunk, ez az a 
part ner, akit min dig is ke res tünk, ez va gyok én, 
vagy él ben nem va la ki más, aki egy tel je sen má sik 
élet pá lyát vá lasz tott vol na, ha ha gyom, hogy az Ô 
hang ja erô sebb le gyen? A Tril by kap cso lat rend szere 
el bi zony ta la nít. Ki mel lé áll jak? Druk kol jak a tiszta 
és esz mé nyi pár nak, Tril by nek és a ked ves Bil lie-
 nek, akik min den bi zonnyal meg ta lál ná nak egy faj -
ta kis pol gá ri, hosszú tá vú bol dog sá got egy más mel -
lett? De mit kezd jünk a Tril by és Sven gá li kö zött 
kiala kult, bû nös, dia bo li kus, erô sza kos sá gá ban ero -
ti kus kap cso lat tal? A da rab vé gén Sven gá li gyôz, 
hi szen si ke rül ma gá hoz ra gad nia a lányt, de kapcso -
la tuk már nem a föl di lét ben foly ta tó dik. A Trilby 
nem víg já ték, de nem is tra gé dia, in kább egy faj ta 
me lo dra ma ti kus ha gyo mányt kö vet, egy fi nom, ér -
zel mes-ér zel gôs, fo gyaszt ha tó(!) me sén ke resz tül 
hat fan tasz ti kus si ker rel a szín ház kö zön sé gé re. Se -
lyem pa pír ba cso ma golt tu do mány, sza lon bio ló gia, 
ero ti kus es ti me se, nagy ko rú felügye le te mel lett 12 
éven alu liak is meg te kint he tik. És ter mé sze te sen 
dí szes és káp rá za tos tá la lás! Az elôadás dísz let ter -
ve zô je Spann raft Ágos ton (a kor egyik leg je le sebb 
dísz let fes tô je, ter ve zô je, az 1883-as Pau la y- fé le Az 
em ber tra gé diá ja dísz le teit is ô jegy zi) min den bi -
zonnyal rész let gaz dag és hi per na tu ra lis ta hely szí -
ne ket ál lít a Víg szín ház szín pa dá ra. A si ker ben ô is 
ér de kelt, szin tén víg szín há zi rész vény bir to kos. Ér -
de mes ideidéz ni a szín da rab har ma dik fel vo ná sá -
nak szín pad ké pi leírá sát: „A Cir que des Ba shi bo -
zuks fo y er je. – Gaz dag kiál lí tá sú tá gas hely ség mór 
stil ben. A pros pek ten há rom ab lak, drá ga re dô zött 
vi lá gos kár pit tal, me lyek össze van nak húz va. 
A hát só szín pad, fo lyo só, mely hez jobb ról és balról 
van be já rás. Ezt a fo lyo sót osz lo pos, vagy há rom 
ma gas ív vel át tört de ko rá czió vá laszt ja el az elô -
szint tôl. Jobb ra, a zá ró de ko rá czió kö ze lé ben er -
kély ab lak fé le, ka ros szék kel és gaz da gon ara nyo zott 
ráccsal, me lyen át a kép zelt né zô tér re lát hat ni. Az 
ab lak drá ga kár pit ja fé lig össze van húz va. Jobb ra 
I. ut cza, bal ra II. ut cza, gyû rû kön csúsz tat ha tó kár -
pit tal el lá tott be já rás. Hí res ze né szek és ze ne szer -
zôk mell szob rai. Ope rai hí res sé gek arcz ké pei a fa -
la kon. Or na men tá lis bú to rok, jobb ra és bal ra egy-

egy na gyobb asz tal, gaz dag te rí tô vel s há rom szék -
kel és pár ná zott zsá mo lyok kal. Po uf fok, ka na pék 
a fa lak men tén. A füg göny fel gör dül te kor czi gány 
ze ne kar ját szik friss, szi laj csár dást.”50 A fen ti leírás 
jól ér zé kel te ti a szín ház el sô évei nek szce ni kai ha -
tás me cha niz mu sa mel lett az in téz mény fi nan ci á lis 
le he tô sé geit is. 

Két ség kí vül a Tril by az egyik ih le tô je a Víg szín -
ház és az egész ma gyar drá ma iro da lom leg fon to -
sabb ál lo má sá nak Mol nár Fe renc Az Ör dög cí mû 
da rab já nak. A Tril by kis sé el na gyolt pa nel jei (sze -
rel mes fes tô, mo dell-e ro ti ka, ka lan do zás a tu dat -
alat ti bi ro dal má ba és min de nek elôtt egy köz ponti, 
enig ma ti kus, dia bo li kus fér fi alak) per sze ha mi sí -
tat lan és egye di mol ná ri szín ben szü let nek új já, és 
áll nak össze egy jel leg ze tes pes ti, iro ni kus és met -
szôen szel le mes vi lág kép pé. A Tril by ké sôb bi utó -
dai, tá vo li le szár ma zott jai, a fô leg a nyolc va nas 
évek tôl kez dô dôen be mu ta tott víg szín há zi me sék. 
Nem fel tét le nül a ki fe je zet ten gyer mek da ra bok, 
ame lyek nek egyéb ként szin tén van víg szín há zi ha -
gyo má nyuk, hi szen Ko mor Gyu la, a szín ház szí né -
sze, a kez de tek tôl majd húsz éven ke resz tül lát ja el 
ka rá cso nyi gye rek da rab bal, gyer mek elôadás sal 
a Víg szín há zat, ha nem az a tí pu sú szín da rab, amely 
me sés ele me ket, dra ma tur giát, me se ala ko kat hív 
se gít sé gül ah hoz, hogy örö kér vé nyû köl té sze tet, 
(Wein gar ten: A nyár a Pes ti Szín ház egyik nyi tó -
elôadá sa 1967-bôl) és/vagy va ló di kor tár si mon da -
ni va lót köz ve tít sen. Ha tal mas si ker rel, éve ken ke -
resz tül, re kord elôadás szá mok kal. Ilyen A pad lás 
(1988) is. Vál to zá sok elôtt áll az or szág, egy év múlva 
fel bom lik vég re a rend szer, negy ven év el nyo más 
után jö het egy sza ba dabb vi lág. De mit sö pör nek 
el a vál to zá sok? Mi lyen vi szo nyí tá si pon tok ma rad -
nak élet ké pe sek, mi lyen mo rá lis és kul tu rá lis ér té -
kek ma rad nak épen, mit tu dunk és mit ér de mes 
megôriz ni a ré gi, vagy a még ré geb bi vi lág ból? Le -
het-e itt hon foly tat ni vagy lép ni kell más fe lé? A Víg -
szín ház biz tos ka pasz ko dó ként kí nál ja fel a szín -
há zi va rázs lat örök és kor sza ko kon átíve lô meg -
tartó és kö zös sé gi ere jét. A hely szín, akár csak a 
Trilby ese té ben, egy te tô tér, egy pad lás „itt, Ke let 
és Nyu gat kö zött”.51 Ahol itt hon le he tünk és el búj -
ha tunk, ahol kí sér le tez he tünk, al kot ha tunk, és sze -
rel me sek le he tünk, ahol fel vál lalt ér zel mes ség gel 
ha jol egy más ba a me sés szel lem vi lág, a té to va sze -
rel mes tu dós és ze ne aka dé miai hall ga tó, egy fi nom, 

50 Ge or ges du Mau rier–Paul M. Pot ter, Tril by (ford.: Fái J. Bé la), Bu da pest, Lam pel Ró bert (Wo di a ner F. és fiai), é. n. 53. 
51 Rész let Hor váth Pé ter–Szte va no vity Du sán–Pres ser Gá bor A pad lás cí mû mu si cal szö veg köny vé bôl.
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öreg hölgy még a ré gi vi lág ból, a két bal ke zes rendôr 
és a su nyi tömb bi zal mi, egy szel le mes, be szé lô szá -
mí tó gép és por cu kor ral hin tett szil vás gom bóc. Egy 
hely, „amely az úgy ne ve zett nagy ügyek, meg vál tó 
esz mék, vi lág és nem zet men tô ne ki buz du lá sok ki -
me rü lé se ide jén hal kan hir det ni me ri a sze mé lyiség 
bel sô prog ram jait”.52 A 21 éves A pad lás több ge -
ne rá ciót szín ház ra ne ve lô, és adott es tén egy szer re 
több ge ne rá ciót meg szó lí tó, fo gyaszt ha tó me sé jének 
si ke re a 113 éves szín ház tör té ne té ben egye dül álló 
és na gyon fon tos ka rak ter vo ná sa a má ra kis sé ho -
má lyos víg szín há zi ar cu lat nak. 

A pad lás egy má sik víg szín há zi tra dí ció fon tos 
ál lo má sa is egy ben. Ez a vo nal Kál mán Im re Ta tár -
já rás cí mû ope rett jé vel kez dô dik 1908-ban és 
egyelô re a 2006 ok tó be ré ben be mu ta tott Pán Pé ter 
cí mû me se mu si cal lel zá rul. A Nép szín ház be zá rá -
sá nak évé ben je lent ke zik ope ret tel a Víg szín ház. 
Por zsolt Kál mán, a Nép szín ház igaz ga tó ja egy ideig 
hát tér al kuk kal és megál la po dá sok kal igyek szik 
elér ni, hogy a Víg szín há zat mint kon ku ren ciát ki -
kap csol ja, és Fa lu di Gá bor áll ja is a sza vát, nem sze -
re pel ze nés da rab a Víg szín ház re per toár já ban. De 
a Ma gyar Szín ház és a Ki rály Szín ház meg je le né sé -
vel az új mû faj egy re szé le sebb ré te gek hez jut el, 
si ke re óriá si, és bár Fa lu di nem akar be száll ni 
a zenés szín há zi ver seny be, 1908-ban ô is azon nal 
nyit az ope rett fe lé. El sô sor ban ar ra épít, hogy 
a könnyû, fran ciás da ra bo kon már nagy nép sze rû -
sé get szer zô pró zai (!) szí né szek más, új ol da lu kat 
mu tas sák meg a Víg szín ház kö zön sé gé nek. A si ker 
nem ma rad el, 147-szer hoz za szín re a Víg szín ház 
Kál mán Im re ope rett jét, ter mé sze te sen He ge dûs 
Gyu lá val a fô sze rep ben. In nen tôl kezd ve egy re több 
a ze nés bo hó zat is a re per toár ban, Kál mán Im re 
mel lett Ei se mann Mi hály ki so pe rett jei je len tik 
a Víg szín ház ze nés ar cu la tát. 

A Ma gyar Nép had se reg Szín há za nem ját szik 
zenés da ra bot. Csak 1973-ban éled új ra a víg szín -
há zi ze nés pro duk ciók ha gyo má nya. Kor társ ze ne, 
kor társ iro dal mi alap anyag, Kép zelt ri port egy ame -
ri kai pop fesz ti vál ról, Mar ton Lász ló ren de zé sé ben. 
A több mint 400 elôadá sos si ker szé riá val a Pop fesz -
ti vál egy új mû fajt, a rock mu si calt ho no sít ja meg 
a ma gyar szín pa do kon, és a Víg szín ház legújabb 
ko ri mû sor po li ti ká já ra is dön tô ha tás sal van. In -

nen tôl kezd ve érez he tô a ze nés pro duk ciók hang -
sú lyos je len lé te a szín ház re per toár já ban. A kor -
társi hang itt egy szer re prog resszív és po pu lá ris, a 
szín pa don far mer nad rá gok, egy tá vo li, „el len sé ges”, 
de tit kon na gyon vá gyott kul tú ra emb le ma ti kus 
kel lé kei, dro go sok, hip pik és egy élô ben ját szó 
rock ze ne kar. Fu tó tûz ként ter je dô Pres ser slá ge rek, 
Ada mis An na egy szer re enig ma ti kus és konk rét, 
elér he tet len tá vol sá gok ba me rész ke dô és fáj dal mas 
sza bad ság vá gyat su gal ló dal szö ve gei. „Ar ra szü let -
tünk, hogy nap su gár ba ka pasz kod junk, nem baj, 
hogyha fáj!” „Men ni ké ne min den lé pést, ki pró bál -
ni min den ér zést”. A pad lás hoz ha son lóan, a Kép -
zelt ri port fel szí ne mö gött is meg ta lál ha tó és ki ta -
pint ha tó a kor tár sak szá má ra pon to san ol vas ha tó 
mon da ni va ló. A hat va nas évek lá za dó lük te té sé -
nek, vi lág meg vál tó és vi lág job bí tó han gu la tá nak 
fáj dal ma san gyors el lob ba ná sa után egy „be csa pott, 
ügye sen meg  lo pott ge ne rá ció is mert teg na pi ön ma -
gá ra a nézô té ren. Tap sol tunk, fü tyül tünk, ôr jöng -
tünk és sír tunk – és új ra és új ra el men tünk meg -
néz ni az elô adást.”53 Több kor társ ze nés meg szó -
la lást in du kál a het ve nes, nyolc va nas évek ben a 
Pop fesz ti vál. Har minc éves va gyok, Jó es tét nyár, jó es -
tét sze re lem, Kô mû ves Ke le men, Ahogy tesszük, A pad -
lás. A ki lenc ve nes évek ben szü le tik A dzsun gel köny -
ve, az in kább nosz tal gi kus, em lék idé zô eszt rád mû -
sor, mint szín da rab, a Szent Ist ván krt. 14., és a 113 
éves víg szín há zi mû sor rend ben tel je sen elôz mé -
nyek nél kül ál ló és azóta sem foly ta tott elôadás tí -
pust, a „moz gásszín já ték”-ot a Víg be be ho zó Össz -
tánc. A ré gi vé felújí tott szín ház nyi tó elôadá sá ban 
egy szó sem hang zik el, a tár su lat tag jai a tánc, a 
moz gás, a test be széd, a gesz tu sok nyel vén idé zik 
meg a XX. szá za di ma gyar tör té nel met. Bár mint 
moz gásszín já ték, va ló ban elôz mé nyek nél kü li az 
Össz tánc, mégis min den kom po nen sé ben tet ten ér -
he tô a víg szín há zi ha gyo mány.54 Min de nekelôtt a 
kor tár si hang, amely di rekt po li ti zá lás nél kül, a 
min den ko ri ki sem ber túlélé sért foly ta tott egy szer -
re meg ha tó és gro teszk, mu lat sá gos har cát ar ti ku -
lál ja a tör té ne lem szo rí tá sá ban, egé szen a je len pil -
la na táig. A rend szer vál tás el sô nagy len dü le te után 
az elôadás pon to san ta pint ja ki a szép, új vi lág leg -
fe nye ge tôbb ve szé lyeit, az in to le ran ciát, a lap pan -
gó szél sô sé ges erô sza kot, az em be ri kap cso la tok 

52 Kol tai Ta más kri ti ká ja, in Rad nó ti Zsu zsa (szerk.), i. m. 141. 
53 Hor váth Pé ter, Né hány sor a víg szín há zi Pop fesz ti vál ról, in Rad nó ti Zsu zsa (szerk.), i. m. 109. 
54 Az elôadás rész le te sebb elem zé sé re a víg szín há zi já ték stí lust érin tô fe je zet ben vissza té rek.
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egy re lát vá nyo sabb kiüre se dé sét. Az elôadás ti zen -
öt éve si ker rel sze re pel a szín ház mû so rán. 

Az el múlt bô húsz év so rán a Víg szín ház há rom 
al ka lom mal nyúlt vissza az Ei se mann és Zer ko vitz 
te rem tet te ki so pe rett mû fa já hoz, mind annyi szor 
óriá si si ker rel. Szá zas és több szá zas szé riák, egyedül 
a Mág nás Mis ka bu kik meg 1996-ban, a tár su lat és 
a kö zön ség sem fo gad ja el iga zán a né hány éve Ka -
pos vá ron pa ra dig ma ti kus Csár dás ki rály nôt ren dezô 
Mo há csi Já nost. De ki vé tel nél kül si ke resek a kifeje -
zet ten gye re kek nek szó ló ze nés da ra bok, az Óz, 
a cso dák cso dá ja, a Pi nok kió, a Ha mu pi pô ke, a Pán 
Péter, va la mint a West Si de Sto ry, mint klasszikus 
nagy mu si cal, Esze nyi Eni kô el sô nagy szín pa di ren -
de zé se. 

Az alap ve tôen pró zai tár su lat ze nés vál lal ko zásai 
szem be tû nôen meg sza po rod tak a szín ház el múlt 
30 évé ben. Ez zel együtt a szín ház nem vált ze nés 
szín ház zá, óva to san tart ja az arányt a pró za és a ze -
nés kö zött, ter mé sze te sen a pró za ja vá ra. Tu laj don -
kép pen há zon be lül gyô zi le a ze nést a pró zai mû -
faj. Csakúgy, mint a Ta tár já rás be mu ta tá sá nak ide -
jén, a Víg szín ház most sem akar be száll ni a ze nés 
szín há zak kö zöt ti ver sen gés be, de épít ar ra, hogy 
pró zai re per toá ron edzô dött szí né szek több let tar -
tal ma kat tud nak hoz záad ni a ze nés pro duk ciók -
hoz. A kö zön ség szí ve sen is fo gad ja eze ket, és rá -
adá sul olyan ze nés da ra bok is mû sor ra ke rül nek 
(ki fe je zet ten gyer mek da ra bok, il let ve az Ei se mann– 
Zer ko vitz- fé le nosz tal gi kus, slá ge rek kel te li ze nés 
já té kok), me lyek vissza is szo rul tak a két nagy 
buda pes ti ze nés szín ház (Ma dách és Ope rett szín -
ház) kí ná la tá ból, így bi zo nyos szem pont ból hiány -
pót ló is a je len lé tük a fô vá ro si szín há zi élet ben. 

A Víg szín ház (be leért ve mind há rom ját szó he -
lyét) je len le gi mû sor po li ti ká já nak ka rak ter vo ná sai 
va la hol a hat va nas évek ele jén kez de nek kör vo nala -
zód ni. Czí mer Jó zsef, a szín ház ak ko ri dra ma turgja, 
a há bo rú után új jáépí tett, ré gi ne vét vissza nyert 
szín ház 1961-ben kiadott ju bi leu mi fü ze té ben kí -
sér le tet tesz a víg szín há zi mû sor po li ti ka po zi cio ná -
lá sá ra és a szín ház sa ját ha gyo má nyai hoz va ló vi -
szony tisz tá zá sá ra. „A mai Víg szín ház két ha gyo -
mányt vall ma gáé nak. Egyik a kö zel múlt évek Ma -
gyar Nép had se reg Szín há zá nak még friss em lé kei, 
a má sik, a ré gi Víg szín ház tra dí ciói. A M. N. Színhá -
zá nak ha tá sa egy sze rûen meg fo gal maz ha tó. In nen 
vi szi to vább a szín ház a szo cia lis ta mû vé szet igé -

nyét, a nép szol gá la tá ra va ló el kö te le zett sé get, a mai 
Víg szín ház egész esz mei prog ram ját. És a ré gi Víg -
szín ház? Hi szen az pol gá ri szín ház volt, pol gá ri ízlés 
sze rint fej lô dött já ték stí lus sal. A mai Víg szín ház 
egész vi lá go san meg tud ja fo gal maz ni a ré gi Víg -
szín ház hoz va ló vi szo nyát is; amint az a Víg színház 
ko ra leg ha la dóbb szín há za volt, a mai is igyek szik 
a leg ha la dóbb esz mék élen já ró szín há za len ni.”55 
Te hát összes sé gé ben mo dern ség, szo cia lis ta kor -
sze rû ség, kor tár si hang. A rég múlt ha gyo má nyá -
nak az ápo lá sa eb ben a kor ban, a gya kor lat ban vi -
szont ma ga a lá za dás. A ré gi Víg szín ház szer zôi gár -
dá ja kö zül egyelô re Hel tai Je nô és ár tal mat lan „tör -
té nel mi” da rab ja, a Né ma le ven te je le nik meg 
a re per toá ron, il let ve alig egy év vel az 56-os for ra -
da lom le ve ré se után Mol nár Fe renc A hattyú cí mû 
szín mû ve. Nem csak a da rab vá lasz tás bá tor. Ma gyar 
Bá lint igaz ga tó pre mie ri meg hí vó ján sze re pel az is, 
hogy „meg je le nés es té lyi ru há ban”. A kor szak ban 
a nyi tott ing, a pu ló ver, az ing ujj, a mi nél „pro li -
sabb” öl töz kö dés dí vott, eh hez ké pest a pre mier 
kö zön sé ge öl tö ze té ben is megidéz te az „el len sé ges”, 
le tûnt pol gá ri vi lá got. Szmo king ban és es té lyi ben 
néz ni 1957 már ciu sá ban Mol nárt és arisz tok ra ta 
kör nye zet ben ját szó dó re mek mû vét, szín ház tör té -
ne ti pil la nat, kö zön ség, szín ház, tár sa dal mi je len, 
és be mu ta tott szín da rab kö zöt ti in ten zív és di na -
mi kus kap cso lat, a fennál ló rend szer el le ni bé kés, 
de lát vá nyos kö zös sé gi meg moz du lás. 

A kö te le zô kor tár si szov jet és ma gyar szín mûvek 
és „né pi de mok ra ti kus” da ra bok mel lett ezek ben 
az évek ben zár kóz nak fel, rész ben fel sôbb nyo más -
ra is, a vi lág iro dal mi klasszi ku sok. 1956-tól szín -
pad ra ke rül het Shakes peare, Arisz to pha nész, Calde -
rón, Goe the, és ter mé sze te sen Cse hov. A hat va nas 
évek eny hü lé se been ge di a szín ház szín pa dá ra a 
fen tebb már em lí tett nagy nyu gat- eu ró pai és ameri -
kai drá ma- boom leg je len tô sebb da rab jait. 1961-tôl 
ját szik a szín ház Ten nes see Wil li amst, Mil lert, 
Albee-t, O’Neillt, Sart re -ot. És a hat va nas évek ben 
kez dô dik, majd a het ve nes, nyolc va nas évek ben te -
tô zik a kor társ ma gyar drá ma írás má so dik arany -
ko ra (Rad nó ti Zsu zsa ter mi no ló giá ja a Lá za dó dra -
ma tur giák cí mû mun ká já ból). A Víg szín há zat fo -
lya ma to san meg töl ti a kor tár si hang, az el sô nagy 
kor sza ká hoz ha son lóan író, szín pad és kö zön ség 
egy más ra ta lál. A pu ha dik ta tú ra évei ben az írók 
pa ra bo lisz ti kus meg fo gal ma zá sait „a ját szó sze mé -

55 Czí mer Jó zsef, A Víg szín ház út ja, in A Víg szín ház tíz éve 1951–1961, Bu da pest, Víg szín ház, 1961. 42.
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lyek tit kos üze net ként nyúj tot ták át a né zôk nek, 
akik min dig, min dent ér tet tek, egy faj ta in terak tív 
ál la pot jött lét re a szín pad és a né zô tér kö zött.”56 
Elô fu tá ra en nek az in terak ti vi tás nak az öt ve nes 
évek ben a már em lí tett Mol nár-pre mier, vagy a 
szin tén 1957-ben be mu ta tott, Ka zán Ist ván ál tal 
ren de zett John Pat rick da rab, a Tea ház az au gusz -
tu si hold hoz. A má so dik vi lág há bo rú ban a Ja pánt 
meg szál ló ame ri kai had se reg szín pa di áb rá zo lá sá -
nak egyér tel mû me ta fo rá ját min den ki egy for mán 
kó dol ta. A ha ta lom sze mé ben egy re re ni ten sebb 
Ma gyar Bá lin tot a kö vet ke zô év ben me nesz tet ték 
is az igaz ga tói szék bôl. 

A het ve nes évek tôl meg je len nek a ze nés és gye -
rek elôadá sok, 1967-ben meg nyí lik a Pes ti Szín ház 
(1935–1949 kö zött ha son ló né ven már volt ka ma -
ra szín há za a Ví gnek, a mai Cent rál Szín ház he lyén), 
1994-ben a Há zi Szín pad, ame lyek to vább árnyalják 
a be mu tat ha tó da ra bok sok fé le sé gét, és im már alig 
van drá mai mû faj, amely hiá nyoz na a Víg színházból. 
(Könnyebb de fi ni ál ni azt a mû fajt, amely hiány zik, 
vagy alig sze re pel, ez a ki fe je zet ten, fel vál lal tan, 
csak szó ra koz ta tó kom mersz víg já ték. A szín ház év -
ti ze de kig meg ha tá ro zó mû sor po li ti kai sa rok kö ve.) 
Nap jaink ban is elô- el ôfo rdul a ré gi Víg szín ház egy-
egy meg ha tá ro zó szer zô jé nek né hány da rab ja, de 
je len lé tük nem do mi náns, in kább meg tûrt ven dégek 
a mû sor ban. Az el múlt 25 év ben mindössze há -
rom szor ke rül szín re Mol nár Fe renc, eb bôl egy szer 
a Pes ti ben, iga zi si ke re ta lán csak a Já ték a ka stély -
ban- nak van 1991-ben, Szi ne tár Miklós ren de zésé -
ben. Két Szo mo ry, egy Szép Ernô és egy Hel tai be -
mu ta tót je gyez he tünk még fel a klasszi kus víg szín -
há zi szer zôk kö zül. A szín ház hoz kö tô dô haj da ni 
író nem ze dé ket a het ve nes, nyolc va nas évek fiatal 
ren de zô ge ne rá ció ja fe de zi fel ma gá nak, fo gal mazza 
új ra. „ke se rûbb, szél sô sé ge sebb in du la tú, fe ke te hu -
mor szó lalt meg, mi köz ben a pár be szé dek köl tôisé -
ge nem csor bult, in kább fel erô  sö dött.”57 Az a hang, 
amin As cher Ta más kapos  vá ri Pa ti ká ja (1972), Hegyi 
Ár pád Ju to csa mis kolci Li la áká ca (1980), vagy 
Vere bes Ist ván Szabóky Zsig mond Ra fa el je (1986, 
Já ték szín) meg szó lalt, meg je lent ugyan a Víg ben, 
de nem szá mot te vôen, és a kö zön ség ál tal ha mar 
eluta sít va. (A szín ház saját klasszi ku sai hoz va ló 

ambi va lens vi szo nya ab ban a tény ben is jól tük rö -
zô dik, mi sze rint Mar ton Lász ló igaz ga tá sa alatt 
(1985–2009) szá mos kül földi ven dég ren de zé se kö -
zül el sô sor ban Cse hov val és Mol nár Fe renc cel ara -
tott si kert. Mar ton igen elis mert és jegy zett nagy -
kö ve te Mol nár Fe renc nek a vi lág ban, el sô sor ban az 
Egye sült Ál la mok ban és Kana dá ban. Negy ven két 
éves víg szín há zi ren de zô sé ge, fô ren de zô sé ge, majd 
igaz ga tó-fô ren de zô sé ge alatt egy szer sem ren de zett 
a Víg szín ház ban Molnárt. Igaz, Cse ho vot sem.) 

A kor tár si han gok meg fo gyat ko zá sá val na gyobb 
arány ban je len tek meg a klasszi ku sok, a szín ház -
nak klasszi kus-bér le te és Shakes peare-bér le te is van 
az ez red for du ló óta. A je len le gi mû sor po li ti ka fel -
vál lalt és dek la mált irá nya, a Vi lar- fé le nép szín házi 
gon do lat hoz kap cso ló dik, on nan ere dez tet he tô. 
„Ar ról van szó, hogy a le he tô leg több em ber hez el 
kell jut tat nunk a tu dást, örö möt, böl cses sé get és 
él ve ze te ket, ki kell ter jesz te ni szín há zunk tár sa dal -
mi sze re pét.”58 

„Mar ton Lász ló: A Víg szín ház, amely nagy szín -
ház, an nak az a dol ga, hogy erô tel je sen, új ra és újra 
tol má csol ja eze ket a kul tu rá lis ér té ke ket. 

Mû sor ve ze tô: Mi lyen ér té kek rôl be szé lünk? 
M. L.: A vi lág iro da lom ról, Shakes peare-rôl, 

Molière- rôl, Cse hov ról. 
mv.: Vagyis a klasszi ku sok ról. 
M. L.: Töb bek kö zött klasszi ku sok ról, nagy ér -

té kû ma gyar szer zôk rôl. Azok ról, a fon tos, vi lág -
iro dal mi ér té kek rôl, me lye ket új ra és új ra el kell 
mon da ni, mert új kö zön ség jön a szín ház ba. A mi 
szín há zunk hisz ab ban, hogy sok em ber szá má ra 
is le het ér té ke set csi nál ni. (…) A Víg szín ház nagy -
szín ház. Sok em ber szá má ra tud ja a kul tú rát elér -
he tô vé ten ni.”59 

Két ség te len, hogy a klasszi kus szín da ra bok do -
mi nan ciá ja, a több év ti ze des ha gyo mány ra vissza -
te kin tô bér let rend szer és a rend kí vül szé les mû sor -
vá lasz ték (2009 már ciu sá ban 30 da ra bot tart re -
per toá ron a szín ház a há rom ját szó he lyen) dön tôen 
hoz zá já rul tak ah hoz, hogy a Víg szín ház más, ek -
ko ra né zô tér rel ren del ke zô szín há zak hoz ha son -
lóan nem vált ki zá ró lag mu si cal szín ház zá, ha nem, 
tu laj don kép pen je len tô sebb kö zön ség vesz tés nél -
kül meg ma radt pró zai nagy szín ház nak. A rend szer -

56 Rad nó ti Zsu zsa, Lá za dó dra ma tur giák, Bu da pest, Pa la ti nus, 2003. 24. 
57 Rad nó ti Zsu zsa, i. m. 13. 
58 Je an Vi lar, Be széd a TNP tár su la tá nak tag jai hoz (ford.: L. Sán do ri Ág nes), in Len gyel György (szerk.), A szín ház ma, Buda -

pest, Gon do lat, 1970. 507. 
59 Mar ton Lász ló in ter jú, A szó lás sza bad sá ga, MTV, 2008. de cem ber 14. http://vi de o tar.mtv. hu/ le tölt ve: 2008. de cember 20.
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vál tás utá ni „kul tu rá lis csa ló dás”-ra (Mar ton László 
ter mi no ló giá ja a fent idé zett in ter jú ban) a szín ház 
reak ció ja va ló ban dön tôen a klasszi ku sok és/vagy 
a klasszi kus mû vek bôl ké szült adap tá ciók szín -
padra ál lí tá sa volt. Élet ké pes és ke vés bé élet ké pes 
pro duk ciók kö vet ték egy mást eb ben a mû faj ban, 
de az tény, hogy a nagy ro man ti kus em ber me sék 
(pél dául Vö rös és fe ke te), a po ros nak hitt pol gá ri ka -
ma ra drá mák (pél dául Nó ra) a re ne szánsz élet öröm 
(pél dául Sok hû hó sem miért), vagy az orosz iro dalom 
lé lek ta ni és er köl csi di lem má kat bon co ló da rab jai 
(pél dául Bûn és bûn hô dés) dön tôen meg tar tot ták 
a Víg szín ház törzs kö zön sé gét. „A nagy klasszi kus 
drá mák va ló ban al kal ma sak a né pi kö zön ség meg -
hó dí tá sá ra; a nagy ér zel mek, a kép ze let vi har zá sa, 
a köl té szet ára dá sa fel kel tik az egy sze rû em be rek 
fo gé kony sá gát.”60 Bô ven le het ne az el múlt két év -
ti zed bôl ta lál ni elem zést, kri ti kát Kol tai Ta más tol -
lá ból, amely a Víg szín ház zal fog lal ko zik; nyo mon 
le het ne kö vet ni a meg szó la lá sok irá nyait a ma gasz -
ta ló hang tól egé szen az „in kább ne is kap csol ják fel 
a vil lanyt az épü let ben, az zal is job ban já runk”-tí -
pu sú vé le mé nyig. Mégis, ta lán va la hol a ket tô kö -
zött fél úton ta lál ha tó a kö vet ke zô, per sze el na gyolt, 
de né mi képp ta lá ló né hány so ros sum má zat. 

„A Víg szín ház ké nyes ügy. Nem ze ti hí ján Nem -
ze ti. Úgy is kell vi sel ked nie. Mar ton Lász ló a Vár -
ko nyi-fé le Víg szín há zat és Ka pos várt sze ret né egye -
sí te ni, ami nem le he tet len, csak ne héz. Az, hogy 
Vár ko nyi Víg szín há za jó szín ház volt, ha mis legen -
da. Vol tak ben ne jó elôadá sok. Legalább annyi jó 
elôadás volt a gyû lölt Len kei elô zô de kád já ban is. 
Mert élt és még min dig él a mi nô sé gi Víg szín ház 
tra dí ció ja, amely a Vár ko nyi- (vagy a Len kei-) érá -
nál jó val ko ráb bról da tá ló dik. A kér dés az, me ri-e 
a Víg szín ház ön ma gá val szem ben egy olyan modern 
mû vész-nép szín ház igé nyét tá masz ta ni, mint ami -
lyen a bé csi Burg the a ter, a Co mé die Françai se vagy 
a lon do ni Nem ze ti, s ha me ri, van-e, lesz-e olyan 
pol gá ri-in tel lek tuel kö zön ség, amely haj lan dó meg -
fe lel ni en nek az igény nek.”61 

A kér dés to vább ra is nyi tott. Az idé zett cikk bôl 
és a fen tiek bôl legin kább az a prob lé ma kör kör vo -
na la zó dik erô seb ben, hogy az ér té kes iro dal mi alap -
anyag, a ka no ni kus szö ve gek, a klasszi kus, vagy 

klasszi ci zált szö ve gek szín pad ra ál lí tá sa és a tár sa -
dal mi misszió egye ne sen ered mé nye zi-e egy di na -
mi kus, a kö zön ség gel va ló ban kom mu ni ká ló, kér -
dé se ket fel te vô, élô szín ház meg szü le té sét? Az 
viszont tény, hogy a Víg szín ház ki zá ró lag ma gán -
pén zek bôl szer ve zô dött, szó ra koz ta tó jel le gû vál -
lal ko zás ból nap jaink ra ál la mi szub ven ció ból élô, 
ko moly kul tu rá lis kül de tést vál la ló szín ház lett. 
A víg szín há zi au ra, vagy víg szín há zi szel le mi ség 
alap ve tôen nyi tott és 113 éves tör té ne te alatt rend -
kí vül szé les ská lán fo gad ta és fo gad ja ma is ma gá -
ba a mû fa jo kat, irány za to kat. Ha úgy tet szik, foly -
ton mo dern, de ez zel együtt kon zer va tí van erô sza -
kos, hi szen (ta lán a né zôk cin kos és a kri ti ka cinikus 
köz re mû kö dé sé vel is) ma gá hoz for mál, ma gá hoz 
tör, vagy épp ma gá hoz si mít min dent, amit ma gába 
fo gad, hogy az elôadá sok, s ez zel együtt per sze a 
szín da ra bok/szö ve gek re cep ci ó ja kor a „pol gá ri ér -
te lem ne áll jon ta nács ta la nul”.62 

 
A víg szín há zi stí lus ról 

 

 Ama gyar szín ház tör té net egyik legel lent mon -
dá so sabb je len sé ge. Át koz ták és is te ní tet ték, 
el fe lej tet ték, fe lé lesz tet ték, iri gyel ték és utá -

noz ták. De mit is pon to san? Az aláb biak ban sze -
ret nék kí sér le tet ten ni ar ra, hogy de fi ni ál jam, vagy 
új ra defi ni ál jam a víg szín há zi stí lus fo gal mát. Mit 
je len tett ez a fo ga lom a szín ház in du lá sa kor, mi -
lyen össze te vôk ala kí tot ták? Mi lyen je len tés vál to -
zá so kon esett át nap jain kig? És a fô kér dés, va jon 
lé te zik-e még egyál ta lán. 

A víg szín há zi stí lus el sôd le ge sen a szí né szi já té -
kot jel lem zi. Ha a szót meg hall juk, el sôd le ge sen 
a szí né szi já ték ra asszo ciá lunk, az egyé ni megol dá -
sok ra és tel je sít mé nyek re. Ez rész ben igaz. Dit rói 
Mór dön tôen fiatal tár su la tá nak tag jai, Dit rói inst -
ruk ciói alap ján a sa ját hang ju kon be szél nek. Szöve -
gü ket egy más nak mond va (Dit rói egyik legalapve -
tôbb szín pa di re form ja, hogy a szí né sze ket, amennyi -
re csak a dia ló gus és a szín pa di szi tuá ció megen -
ged te, egy más fe lé for dí tot ta, szem ben a szín pad 
szé lé re kiál ló és ott a kö zön ség fe lé for du ló szó lisz -
ti kus szí né szi ha gyo mánnyal), ter mé sze tes hang -
sú lyok kal, dek la má lás nél kül. „Dit rói, va la mi bru -

60 Szán tó Ju dit elô sza va, in Je an Vi lar, Újí tás és ha gyo mány, Bu da pest, Szín ház tu do má nyi In té zet, 1960. 7. 
61 Kol tai Ta más, Nem ze ti kö zér zet ja ví tás, Élet és Iro da lom, 2000. au gusz tus 25. 31. 
62 Jób Dá niel hí res, Füst Mi lán hoz írott le ve lé nek – mely ben visszauta sít ja IV. Hen rik cí mû da ra bot – irány mu ta tó mon data: 

„megint nem e vi lág ból va ló mun ka. Re mek te het sé gé vel olyan da ra bot kel le ne ír nia, ami elôtt a pol gá ri ér te lem nem áll 
ta nács ta la nul.” in Rad nó ti Zsu zsa, A pró fé ta szín há za, Pécs, Je len kor, 1993. 10.
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tá lis ih le tett ség gel, el sô nek kezd te ir ta ni a ha mis 
te at ra liz must.”63 A köz vet len ség nek és ter mé sze -
tes ség nek per sze van nak nagy egyé ni elô fu tá rai akár 
a ma gyar, akár a nem zet kö zi szín há zi élet ben. A ko -
ráb bi fe je zet ben már szó esett Ros si já té ká ról, és 
an nak Dit ró i ra gya ko rolt ha tá sá ról, em lít het jük 
Duse Ele o no rát, vagy a Víg szín ház gya ko ri kül földi 
ven dég já té kai nak egyik je les kép vi se lô jét, Zac conit, 
a He ge dûs Gyu la ál tal ját szott Ör dög el sô kül föl di 
im por tô rét. Itt hon pél dául Szer da he lyi Kál mán, 
vagy fe le sé ge, Priel le Kor né lia szá mí tot tak a na tu -
ra lisz ti kus já ték mód el sô kép vi se lôi nek, Amb rus 
Zol tán így ír Priel le Kor né liá ról: „el sô azok kö zött, 
akik a ter mé sze tes dik ció jo gát ki vív ják a szín pad -
nak. Ô az, aki a leg ke ve sebb esz köz zel, a leg biz to -
sab ban hat.”64 Re konst ruál ha tat lan, hogy va jon mit 
ért het tek ter mé sze tes sé gen a ko ra be li re cen ziók, de 
a ter mé sze tes jel zô meg je le né se mégis egy faj ta más -
sá got, el moz du lást je lez az ágá ló, ének lô, sí ró-éneklô 
is ko la tra dí ció já hoz ké pest. 

Az iga zi vál tást azon ban az je len tet te, hogy a köz -
vet le nebb já ték stí lus nem csak ki zá ró lag egy-egy 
nagy szí nész egyé ni ség re volt jel lem zô, ha nem a kö -
ré jük szer ve zô dô tár su lat ra is. Dit rói felis me ré se, 
hogy a már be fu tott „sztár szí né szek” he lyett (az ere -
de ti leg a Víg szín ház élé re gon dolt Víz vá ri Gyu lá -
nak il let ve Vá ra di An tal nak ez lett vol na a szer zôd -
te té si irá nya) jó részt név te len és is me ret len fiata lo -
kat szer zôd te tett a tár su lat ba, meg te rem tet te an nak 
a le he tô sé gét, hogy tu laj don kép pen a nul lá ról, saját 
íz lé se sze rint felépít sen egy olyan, egy nyel vet be -
szé lô tár su la tot, mely nek min den tag ja ké pes „beáll -
ni a sor ba”, en ge del me sen és nyi tot tan el fo gad ni a 
tár su lat ve ze tô inst ruk cióit. (Az el múlt év ti ze dek két 
leg je len tô sebb szín ház- és tár su lat ala pí tá sá hoz ha -
son lít ja Mar ton Lász ló Dit rói lé pé sét: „De a Ví get 
és az ott ját szó szí né sze ket, ami kor fel jö vô ben vol -
tak, úgy kell el kép zel ni, hogy olyan nak szá mí tottak, 
mint ma a Kré ta kör Szín ház, vagy mint ami kor 
a Ka to na megala kult.”65 

Az egyé ni szí né szi tel je sít mény te hát egy tu da -
to san szer ve zett tár su lat, tu da to san irá nyí tott szín -
pa di össz mun ka ke re tein be lül fej ti ki iga zán a ha -

tá sát, a já ték össze han go lá sá tól ta lán még fon to -
sabb a cse lek vés össze han go lá sa. A víg szín há zi stí -
lus for ra dal ma egy faj ta fi zi kai szín ház for ra dal ma, 
a víg szín há zi stí lus, az em be ri tes tek és a tér ki ne -
zi kus és di na mi kus össze han go lá sa is. A Nem ze ti 
Szín ház já ték stí lu sa alap ve tôen sta ti kus. A tra gé -
diák ban a mél tó ság tel jes vo nu lás, a szín pad szé lé -
rôl a kö zön ség fe lé dek la má lás a jel lem zô, de a tár -
sa dal mi szín mû vek is ha son ló ké pet mu tat nak, 
„a sze rep lôk sza lon ban ül ve, áll va tár sa log nak, meg -
ér kez nek, tá voz nak.”66 A víg szín há zi cse lek vé sek 
eh hez ké pest gyor sak, lát vá nyo sak és össze tet tek. 
Gya ko ri a ker ge tô zés, aj tón ki- és be ro ha nás, nyílt -
szí ni átöl tö zés, vá rat lan vagy ter ve zett po foz ko dás, 
ágy alá, szek rény be bú jás, me ne kü lés és egyéb, vá -
rat lan for du la tok. „Éven te legalább öt ször es tem 
be le va la mi für dô kád ba, né hány szor ka bát nél kül 
fo gott el a rend ôr ség és nem ke vés szer me ne kül -
tem a raj ta csí pés elôl nôi ru há ban”67 

A víg szín há zi be mu ta tók az el sô idô szak ban 
gyak ran tíz-húsz na pon ta kö ve tik egy mást, át la go -
san két-há rom hét alatt ké szül el a pro duk ció. Habár 
Ma gyar Bá lint sze rint ez az idô több nyi re csak a já -
rá sok, moz gá sok be gya kor lá sá ra volt ele gen dô, 
Bárdi Ödön rész le te sen leír ja a pró ba fo lya ma tot, 
amely ben a sze re pek szí né szi el mé lyí té sé re is jut idô. 

„Hét fôn ol va só pró ba, ked den ren del ke zô próba. 
Szer dán em lék-pró ba el sô fel vo nás há rom szor, csü -
tör tö kön má so dik fel vo nás há rom szor, pén te ken 
har ma dik fel vo nás há rom szor. Szom ba ton már kí -
vül rôl mond tuk a sze re pein ket, ezen a pró bán már 
min den sze rep lô tisz tá ban volt min den el mé le ti, 
gya kor la ti, pszi cho ló giai, tár sa dal mi, po li ti kai do -
log gal, ame lyet is mer nie kel lett (…) A má so dik hét 
min den nap ján vé gig men tünk az egész da ra bon. 
Ti zen két nap alatt, ti zen két szer men tünk vé gig az 
egész da ra bon. A har ma dik hét, a ci zel lá lás he te. 
Az igaz ga tó tisz tán lá tó sze me, éber fü le ész lel te a hi -
bá kat, a hiá nyo kat, erô sí tett, hal kí tott, tem pót dik -
tált, vagy mér sé kelt.”68 

A fen tiek több do log ra vi lá gí ta nak rá. El sô sor -
ban ar ra, hogy az elem zôp ró bá kat be ve ze tô meinin -
ge niek hez ké pest, akik ál ta lá ban öt–hat dél elôt ti 

63 Bár di Ödön, A ré gi Víg szín ház, Bu da pest, Tán csics, 1957. 217. 
64 A Hét, 1890/43., idé zi Mé szöly Ti bor in uô. i. m. 9. 
65 Bó ta Gá bor, in ter jú Mar ton Lász ló val, http://pe sti szin haz. hu/wri te/vig/tar su lat/mart/mar ton.htm le tölt ve: 2009. már cius 

10. 
66 Ma gyar Bá lint, i. m. 31. 
67 He ge dûs Gyu la, i. m. 67. 
68 Bár di Ödön, i. m. 218.



157

elem zô és ugyanennyi dél utá ni gya kor la ti pró ba 
után be mu ta tót tar tot tak, va la mint akár a nem ze ti 
szín há zi gya kor lat hoz ké pest is (Pau lay 1883-ban 
szûk 2 hét alatt ál lít ja szín pad ra a mo nu men tá lis, 
15 szín bôl ál ló Az em ber tra gé diá ját) a Víg szín ház 
tu da to san tö rek szik az elôadá sok jobb be pró bá lá -
sá ra, be gya kor lá sá ra. Azután rá vi lá gít ar ra is, hogy 
a szín ház rend kí vül ma gas ha té kony sá gi fok kal mû -
kö dött, nem volt el fe csé relt idô. A szín ház tör té ne -
té ben a pró ba idô még év ti ze de kig ma xi mum három 
hét volt, az öt ve nes évek tôl négy–öt hét, ma át lago -
san hat hét alatt ké szül el egy pro duk ció, nem rit -
kán 7 hét alatt. A szí né szi és ren de zôi ha té kony ság 
is, vagy ne vez zük in kább mun ka tem pó nak, a felére 
csök kent. Var sá nyi Irén szer zô dé sé ben még sze re -
pel, hogy na pon ta egy új ív nyi sze re pet kell meg -
ta nul nia, il let ve ré geb bi sze re pei re négy nap a fel -
ké szü lés ide je. (A Jób- Ro boz érá ban is ennyi a pró -
ba idô, bár egyes Cse hov da ra bok nál 4 hé tig próbál 
Jób. Pél dául a Há rom nô vér pró ba kez dé se 1922. 
szep tem ber 3–4. kö rül le het, be mu ta tó 1922. októ -
ber 15. De ta lá lunk pél dát „gyor sabb” Cse hov ra is. 
Az Iva nov 1923. szep tem ber 9. és szep tem ber 29. 
kö zött ké szül el.) A ha té kony ság és gyor sa ság per -
sze gyak ran sab lo nos sá got szül, ami egyál ta lán 
nincs a kö zön ség el le né re, ked ven ceit sze re ti ugyan -
olyan nak lát ni, ami lyen nek min dig is lát ta ôket, 
ami lyen nek meg szok ta az egyes szí né szek gesz tu -
sait, ha bi tu sát, hang hor do zá sát, sôt sze rep kö rét is. 
„A kom mer ciá lis szín ház min dig is épí tett a sze rep -
osz tás meg jó sol ha tó sá gá ra, at tól a vágy tól is vezé -
rel ve, hogy a biz tos si ke re ket megis mé tel jék. Ha 
a kö zön ség nek tet szett a szí nész egy adott szerepben, 
a kom mer ciá lis nyo más min dig elég erôs volt ahhoz, 
hogy ugyanezt a ka rak tert más da ra bok ban is 
megis mé tel jék.”69 Ki vá lóan pél dáz za ezt a je len sé -
get Mol nár Fe renc Ôszi bú cí mû kis hu mo reszk jé -
nek né hány so ra: „Itt az ôsz, itt az ôsz ma mu kám, 
megint me gyünk a Víg szín ház ba, és Ba las sa megint 
fog ja mon da ni: De hi szen ez Bi do u let, a gyógy sze -
rész! És Feny ve si megint fog ja mon da ni: Par don, 
ez a Le bi do is ez re des há ló in ge! És mink fo gunk 
lenn ne vet ni a né zô té ren, és két szer fo gunk mulatni 
min den disz nó da rab nál: egy szer mi kor elôad ják 
és egy szer, mi kor más nap meg puk kad az új ság ban 
a kri ti kus, hogy ezt elô mer ték ad ni!”70 

A víg szín há zi stí lus kiala ku lá sá nak köz vet len 
hely szí ne is ma ga a stí lus, ne ve ze te sen a víg színházi 
szín pad, a víg szín há zi szce ni ka. A Víg szín ház meg -
nyi tá sáig el sô sor ban fes tett hát te re ket, két-há rom 
ol dal já rást és csu pán a leg szük sé ge sebb dísz let ele -
me ket, bú to ro kat lát hat a szín pa don a kö zön ség. 
A sze rep lô, na tu ra lis ta cse lek vé se ket mel lôz ve be -
jön a szín pad ra, jel le mé hez hûen, ért he tôen elôadja 
a szö ve gét, le he tô leg a má sik szí nészt fizi ká li san 
nem za var va, sta ti ku san, csu pán a sa ját szö ve gé re 
kon cent rál va. Majd tá vo zik a szín rôl. Ezt az év szá -
za dos ha gyo mányt 1896. má jus 4-én tö ri meg a 
Víg  szín ház. Az ál lam tit kár úr elôadá sán meg je le nik 
a mennye zet, a nyílt ku lissza já rá sok he lyett a szí -
né szek aj tón köz le ked nek, a szín pad be ren de zé se, 
bú to ro zá sa fény ûzôen rész let gaz dag és nagy vo nalú. 
Keg le vich bá ró el sô sor ban pom pa ked ve lés bôl, 
Ditrói mû vé szi meg fon to lá sok ból el kö te le zett hí ve 
a „mei nin ge niz mus” tö rek vé sei nek, a hi per na tu ra -
lis ta va ló ság- és kor hû ség nek. A mei nin ge niek tör -
té nel mi rea liz mu sa, igaz, ôk el sô sor ban a fes tett vá -
szon és né hány szük sé ges dísz let elem kom bi ná ció -
já val tö re ked tek a több di men ziós ha tás ra, a Víg -
szín ház szín pa dán va ló sá gos há rom di men ziós 
pol gá ri rea liz mus sá transz for má ló dott. A pa zar képi 
vi lág meg te rem té sé re a ve ze tés bô ven ál do zott. Ma 
szin te el kép zel he tet len az aláb bi tör té net. Be y er lein 
Ta ka ro dó cí mû ka to na drá má já nak költ ség ve té sét 
ter jesz tet te be Szi lá gyi Vil mos ren de zô Fa lu di Gábor 
igaz ga tó elé. Fa lu di szét tép te a pa pírt és rá tá madt 
Szi lá gyi ra: „Mi az ba rá tom?! Ma ga há rom ezer ko -
ro nát szán er re a da rab ra? Egy ilyen da rab ra, amely -
tôl annyit vá runk?! Ugyan ké rem, ne smu ci gos kod -
jék! Meg kö ve te lem, hogy legalább tíz ezer ko ro na 
le gyen a költ ség!!”71 Az elôadás va ló ban si ker nek 
szá mít a ma ga 67 elôadá sá val. 

A mennye zet nem csak a lát vány vi lág miatt fon -
tos. A meg szo kot tól jó val hal kab ban be szé lô, egy -
más fe lé for du ló vagy gyak ran hát tal ál ló, sza lad -
gá ló szí né szek hang ja nem vész el a zsi nór pad lás -
ban, ha nem a mennye zet egy faj ta akusz ti kai hang -
ve tô elem ként ki fe lé te re li a han got. A han got, 
amely nek to vább ter je dé sé ben a gaz da gon ci zel lált 
szín ház bel sô nek és az ólom kris tály csil lár nak is 
nagy sze re pe van. Itt ér de mes meg je gyez ni, hogy 
a víg szín há zi já ték mód azért is tér het el gyö ke re -

69 Mar vin Carl son, A szín ház kö zön sé ge és az elôadás ol va sá sa (ford.: Im re Zol tán), Cri ti cai La pok, 2003. már cius, 
http://www.c3.hu/~cri ti cai_la pok/2000/03/000333.htm le tölt ve: 2008. ok tó ber 3. 

70 Mol nár Fe renc, Szü lô fa lum, Pest, Bu da pest, Szé pi ro dal mi Kiadó, 1962. 388. 
71 Hu nya dy Sán dor, i. m. 10.
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sen a nem ze ti szín há zi tól (fô leg 1908-tól, a Nem -
ze ti tár su la tá nak a ko ráb bi Nép szín ház ba va ló be -
köl tö zé sé nek idô pont já tól), mert a Víg szín ház ter -
ve zé sé nél alap ve tôen egy pró zai nagy szín ház akusz -
ti kai kör nye ze tét ala kít ja ki a Fell ner–Hel mer cég, 
a Nép szín ház pe dig a ze nés mû faj, a nép szín mû és 
az ope rett ott ho ná nak ké szül. Bár di Ödön el fogultan 
ír a víg szín há zi szí né szek ter mé sze tes sé gé ben is ért -
he tô és ar ti ku lált dik ció já ról. De nem len nénk igaz -
sá go sak, ha nem idéz nénk ide Ig no tus egy ki ro ha -
ná sát a Víg szín ház el len 1906-ból: „ké rem a tisztelt 
kri ti kus ura kat, néz ze nek el egy szer a Víg szín házba, 
ami kor nincs pre mier, ha nem au cont ra i re negy -
ven har ma dik elôadá sa van, va la mi negy ven két szer 
le da rált fran cia disz nó ság nak (…) a szín pa don há -
rom, négy al va já ró li beg (…) és mor mol nak va lamit 
ma guk ban, ami mind igen el més le het, de egy szót 
nem hal la ni be lô le (…) fel ne vet nek oly kor, al kal -
ma sint azon, hogy ki hagy ták a fe lét a da rab nak”.72 

A víg szín há zi ar ti ku lá ció prob le ma ti ká ja ma is 
ak tuá lis. Bár di Ödön meg jegy zi, hogy a Nép had -
se reg Szín há zá nak akusz ti ká ja kö zel sem volt olyan 
jó, mint az ere de ti épü le té, és hoz zá te het jük, hogy 
az új jáépí tett szín ház is, bár az össz ha tás alap já ban 
vé ve jó, hagy eb ben a te kin tet ben kí ván ni va lót 
maga után. Akusz ti kai lag legér té ke sebb pont ja 
a kar zat, ahol vi szont a vi zuá lis él mény szen ved, 
he lyen ként igen erôs csor bát. Na pi szin tû ta pasz -
ta la tom, hogy ma a köz vet len, ter mé sze tes hang -
erôn ar ti ku lált meg szó la lás ön ma gá ban élet kép te -
len a Víg szín ház nagy szín pa dán. Szí nész- és beszéd -
tech ni ka i lag is ki fe je zet ten erôs emelt sé get, fo kozott 
di na mi kát kí ván az el mon dott szö veg. És mégis, 
a mai kö zön ség is gyak ran pa nasz ko dik az elôadá -
sok halk sá gá ra. Meg gyô zô dé sem, hogy adott eset -
ben a szí né szi rest ség mel lett en nek az is az oka, 
hogy fo ko za to san vál to zik a ben nün ket kö rül ve vô 
akusz ti kai kör nye zet. Egy re több hang ha tás éri 
a né zôt a min den na pi élet ben, egy re erô sebb im -
pul zu sok ala kít ják akusz ti kai kör nye ze tét és így 
a szín há zi él mény akusz ti kai be fo ga dá sa, kü lö nös 
te kin tet tel a nagy szín há zi tér re, egy re prob lé má -
sab bá vá lik. Eh hez a tárgy kör höz tar to zik az a ki -
té tel is, mi sze rint a fô is ko lá ról, (1997 óta egye tem -
rôl) ér ke zô hall ga tók, az el múlt évek ben egy re 
gyen gébb be széd tech ni kai fel ké szült ség gel ér kez -
nek a szín ház hoz. A dol go zat nak nem tiszt je ezt 

kom men tál ni, elég rá fó ku szál ni csu pán ar ra a tény -
re, hogy az egye te mi kép zés és a vizs gák hely szí -
nei a Víg szín ház te ré nél sok szor ta ki sebb, gyak ran 
mik ro  te rek, ahol nem szem be tû nô az eset le ges be -
széd tech ni kai hiá nyos ság. 

Dit rói a szín ház meg nyi tá sa után egy év vel elin -
dí tot ta a Víg szín ház sa ját szí nész kép zô is ko lá ját. 
Szük ség volt er re, el sô sor ban azért, mert a Szí ni -
aka dé mia gya kor la ti lag a Nem ze ti Szín ház szá mára 
ter mel te az után pót lást, mû vé szi te kin tet ben is. Az 
is ko la, ahol a Víg szí né szei ta ní tot tak, és amely ké -
sôbb az Or szá gos Szí nész egye sü let Szí nész kép zô 
Is ko lá ja né ven élt to vább egé szen 1923-ig, az ország 
leg ran go sabb szí nész kép zô in téz mé nyé vé vált az 
ál la mi in té zet után. A nö ven dé kek a Víg szín ház ban 
sta tisz tál tak és itt tar tot ták a vizs ga elôadá sai kat is. 
Ta lán nem fe les le ges az a fel te vés, hogy a Vígszínház -
nak, hogy hosszú tá von biz to sí ta ni tud ja az or szág 
leg na gyobb pró zai szín há zá nak és ál ta lá ban a nagy -
szín há zak pró zai szí né szi után pót lá sát, új ra részt 
kel le ne vál lal ni va la mi lyen mó don a kép zés ben. 

Vissza tér ve a Víg szín ház szce ni kai megol dá sai -
hoz és an nak a víg szín há zi stí lust be fo lyá so ló hatá -
sai hoz, fon tos meg je gyez ni, hogy a víg szín há zi ente -
riô rök és ez zel együtt a jel me zek vi lá ga is, év ti ze -
de ken ke resz tül erôs ha tást gya ko rol tak a bu dapesti 
pol gár ság lak be ren de zé si és öl töz kö dé si szo ká saira 
is. A leg mo der nebb bú to rok és a legelô ke lôbb, leg -
di va to sabb ru ha sza lo nok ter mé kei szin te azon nal 
meg je len tek a Víg szín ház szín pa dán. A má so dik vi -
lág há bo rúig elein te Ben theim Ró bert, Spann raft 
Ágos ton, ké sôbb Fa lus Elek (töb bek közt a Nyu -
gat fo lyó irat de si gne re), majd jel lem zôen Mál nai 
Bé la, Vö rös Pál és Ne o grá dy Mik lós jegy zik a szín -
ház dísz le teit, ame lyek hol vi tát ger jesz tôek és meg -
bot rán koz ta tóak („A Víg szín ház ugyan he te ken ke -
resz tül hir det te az új sá gok ban, hogy a Sze cesszió 
kiál lí tá sa lát vá nyos ság lesz, mi azon ban in kább az 
íz lés te len ség dia da lát lát tuk ben ne. A sok sár ga meg 
li la szín még nem sze cesszió.”73), hol pe dig elis me -
rés re mél tóan ma gas mû vé szi szín vo na lat kép vi sel -
nek („Fa lus Elek egy cso dá la to san me leg, ele gáns 
kis fé szek be vitt el, mely ben nem ve szed ész re, 
mért: egy ide gen za mat fi nom pi kan té riá ja na gyon, 
na gyon jó le sôen feliz gat. […] Itt for ma és szín szép -
sé ges megol dott szim bió zis ban együtt él nek, nem 
fest mény be, sem szo bor ba rejt ve, de a füg göny, 

72 Ma gyar Bá lint, A bu kás ra ítélt si ker, Bu da pest, OSz MI, 1993. 68. 
73 He ve si Sán dor, Szín há zi Kró ni ka, Ma gyar Szem le, 1900/23. idé zi F. Dó zsa Ka ta lin in uô. A szce ni kai mû vé szet megújítása, 

in Szé kely György (fô szerk.), i. m. 718.
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a bú tor, a ván kos egy más mel lé ál lí tá sa foly tán: 
szóval mû vé szi mun ka ez.”74) 

A szce ni kai megol dá so kon túl ma ga a szín ház -
épü let és az azt kö rül- és be len gô ele gan cia is hoz -
zá já rul a víg szín há zi stí lus fo ga lom hoz. „Az ál lam -
tit kár úr elôadá sá nak hí re, dísz le tei nek tö ké le tes -
sé ge – ak kor je lent meg ma gyar szín pa don az el sô 
mennye zet, a leg mo der nebb vi lá gí tá si be ren de zés 
üd vös ha tá sa, a ru ha tá ri és jegy ke ze lô sze mély zet 
kül se je és mo do ra, és ál ta lá ban min den, ami úgy 
ha tott ránk, mint ha köl ni víz il la ta áradt vol na be -
lô le – vil lám gyor san ter jedt el, és más nap reg ge li 
hír la pok köz re mû kö dé sé vel szá mum ként so dort el 
né hány szín há zi bál ványt.”75 „A Fa lu di re zsim de -
re kán a Víg szín ház már két ség te le nül a vá ros ked -
ven ce. Meggy pi ros-a rany né zô te re csu pa vi dám ság 
és me leg ség. (…) A szín ház nagy együt te se nem is 
éle té ben, ha nem vi rág zó if jú sá gá ban szin te klasszi -
kus sá vá lik. (…) Sa ját sá gos lég kö re van a szín ház -
nak. Meg nô, di va tos sá vá lik a szín pa dán csak nem 
min den ki.”76 

Össze fog la lás ként el mond hat juk, hogy a színház 
tör té ne té nek el sô év ti ze dei ben meg te rem tett és ki -
ala kult víg szín há zi stí lus tu laj don kép pen egy rend -
kí vül bo nyo lult és össze tett szín há zi je len ség. Bár 
össze te vôi ön ma guk ban is fel tér ké pez he tôk és ana -
li zál ha tók, mégis, egy más ra ha tá suk, egy más fe lé 
mu ta tó vek to raik – szín da rab, szín ház épü let, játék -
stí lus, já ték tech ni ka, szí né szek, össz já ték, szce nikai 
megol dá sok és a nem ki fe je zet ten az elôadás hoz 
tar to zó, de a be fo ga dást meg ha tá ro zó kör nye zet – 
együtt hoz ták lét re a be fo ga dók kö zös el vá rás-ho -
ri zont ján meg je le nô víg szín ház-ké pet. Meg te rem -
tô dött egy faj ta víg szín ház-ér zet, pon to sab ban ta -
lán víg szín ház-mí tosz. Jan Ass man ter mi no ló giá ját 
hasz nál va: a mí tosz, „amely az idô ren di tá jé ko zó -
dás és el lenôr zés inst ru men tu ma ként nem csak ki -
mé ri a múl tat, ha nem a múlt hoz fû zô dô vi szony -
ból me rí ti a je len önel kép ze lé sé nek al ko tó ele meit, 
meg tám pon to kat a re mény ke dés és a cse lek vés cél -
jai hoz. A mí tosz – el sô sor ban nar ra tív mó don – 
a múlt ra hi vat ko zik, hogy on nét ves sen fényt a je -
len re és a jö vô re.”77 A víg szín há zi stí lus mint mí -
tosz, fel vált va és egy más sal egyide jû leg töl ti be két, 
a je len ben ar ti ku lá ló dó mi to mo to ri kus funk ció ját. 

Egy részt a megala po zó funk ciót, mely nek ér tel mé -
ben a múlt egy faj ta hi vat ko zá si alap, min den, ami 
a je len ben tör té nik, en nek a mí tosz nak a ho za déka, 
ez a mí tosz le gi ti mi zál ja a je lent, Más részt a kontra -
p re zen ti kus funk ciót is, amely a múl tat egy, a jelen 
fe lett ál ló hôs kor ként, vagy arany kor ként ál lít ja be, 
ezál tal a je len be li vi szo nyok meg kér dô je lez he tôk. 
A víg szín há zi mí tosz hoz alap ve tôen két cso port -
nak van vi szo nya, a szín ház nak és a be fo ga dó kö -
zön ség nek, ami adott eset ben a szín ház mû kö dé -
sé re reflek tá ló kri ti kát is ma gá ban fog lal ja. A két 
cso port ra, bár ter mé sze te sen van nak át fe dé sek, jel -
lem zô, hogy me lyik me lyik mi to mo to ri kus funk -
ciót tu laj do nít ja a víg szín ház-mí tosz nak. A szín -
ház nak a mí tosz el sô sor ban hi vat ko zá si alap és iga -
zo lás, a be fo ga dói ol dal nak pe dig a je len meg kér -
dô je le zé sé re szol gá ló kont rap re zen ti kus funk ció. 
A víg szín ház-mí tosz am bi va len ciá já hoz az is hoz -
zá tar to zik, to vább kö vet ve az ass man ni gon do lat -
me net, hogy a kom mu ni ka tív és a kul tu rá lis em lé -
ke zet ha tár mezs gyé jén lé te zik. Él a kom mu ni ka tív 
em lé ke zet ben, mert a szín há zon be lü li ge ne rá ciók 
fo lya ma to san cse ré lik egy más sal a ta pasz ta la tai kat, 
a múlt to vább vi te le fo lya ma tos, a nem ze dé kek közti 
in for má ció áram lás biz to sí tott (az ass man ni meg ha -
tá ro zás sze rint szin te még be le is fér a 113 éves Víg -
szín ház a kom mu ni ka tív em lé ke zet idô be li kor lá -
tai kö zé, ami há rom-négy ge ne rá ció, 80–100 év). 
A tár su lat tag ja ma is pél dául az a Bár dy György, 
aki az 1947-es sze zon ban is tag ja volt Jób Dá niel 
szín há zá nak, te hát köz tünk van egy hi te les má sod -
la gos for rás, legalábbis, ami a há bo rú elôt ti szín -
ház ra, így a kez de tek re is vo nat ko zik. Más részt él 
a kul tu rá lis em lé ke zet ben is, hi szen a szín ház rég -
múlt ja, a szín há zat ak tí van lá to ga tók és a szín há -
zat ak tí van mû ve lôk (át lag ban 25–70 év kö zött) 
szá má ra már meg fog ha tat lan és így tu da to san fenn 
kell tar ta ni az em lé ke zést, vagy ha úgy tet szik, tu -
da to san moz gó sí ta ni kell az em lé ke zés ener giáit, 
a víg szín há zi stí lus, a víg szín ház-mí tosz kap csán. 
„A kul tu rá lis em lé ke zet a tény sze rû múl tat em lé -
ke ze tes múlt tá s így mí tosszá ala kít ja.”78 

A víg szín há zi stí lus ma egy hoz zá fû zô dô konst -
ruált vi szony, egy faj ta el vá rás, amely nek megélé se 
vagy meg ta pasz ta lá sa be fo ga dói ol dal ról, a kul tu -

74 Füst Mi lán, A Ta i fun ren de zé sé rôl, Nyu gat, 1909. II. 574., idé zi F. Dó zsa Ka ta lin, i. m. 720. 
75 Bár di Ödön, i. m. 23. 
76 Hu nya di Sán dor, i. m. 14–26. 
77 Jan Ass man, A kul tu rá lis em lé ke zet (ford.: Hi das Zol tán), Bu da pest, At lan tisz, 2004. 79. 
78 Jan As mann, i. m. 53.
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rá lis és kom mu ni ka tív em lé ke zet kü lön bö zô szint -
jei bôl ré sze sül ve, egyé nen ként vál to zó, krea tív te -
vé keny ség. 

Tér jünk vissza a víg szín há zi stí lus szí né szi játék, 
össz já ték ele mé re, el sô sor ban azért, mert va ló ban 
ez az el sôd le ges je len tés, és azért is, mert a szín há -
zon be lü li kom mu ni ka tív em lé ke zet spe ciá lis in -
for má ció hor do zó ja, ter mé sze te sen a nar ra tív mó -
dok kal kiegé szül ve, ma ga a já ték. Gesz tu sok, poen -
tí ro zá si tech ni kák, szí né szi megol dá sok örök lôd -
nek és kom mu ni kál nak egy más sal. Amit Dit rói 
a szí né szei tôl kér, az tu laj don kép pen egy bel sô 
átélé sen, a hely zet és a jel lem igaz sá gain ala pu ló, 
rea lis ta szín ját szás. „Be lül rôl kell ki pat tan nia 
minden nek”, ír ja Dit rói, és ez a le he tô leg tö mö reb -
ben és lé nyeg re tö rôen ki fe je zi szí nész esz té ti ká já -
nak, a kül sô sé gek tôl men tes, nem ki fe lé, ha nem az 
egy más fe lé irá nyu ló, ter mé sze tes szín ját szás nak 
a lé nye gét. Saj nos Dit ró i tól nem ma radt ránk olyan 
írá sos élet mû, mint pél dául He ve si Sán dor tól. He -
ve si, a nagy kor társ, és a Víg szín ház el sô kor sza ká -
nak han gos tá ma dó ja, el sô sor ban mû sor po li ti ká ja 
miatt nem is me ri el a Víg szín há zat. De a szí né szi 
já ték te kin te té ben, el mé let ben legalábbis, ha son -
lóan gon dol koz hat, mint Dit rói Mór. „Ha a szí né -
szen ész re ve szem, hogy ô tud ja, hogy ját szik, akkor 
nem kelt het ben nem il lú ziót. Mû vé sze te ab ban áll, 
hogy rám azt a ha tást te szi, mint ha nem tud ná hogy 
ját szik. (…) úgy kell ját sza nia, mint ha nem néz né 
sen ki, ha a já ték az élet nek, va ló di ság nak, igaz ság -
nak il lú zió ját akar ja kel te ni.”79 A szí nész, mint 
a nyil vá nos ma gány meg te rem tô je (Szta nyisz lavsz -
kij ter mi no ló giá ja). Jól lát ja Dit rói, hogy felér té ke -
lô dik a szí nész egyé ni sé ge, sze mé lyi sé ge, tu laj don -
kép pen bio ló giai vagy ero ti kus ér te lem ben vett 
kisu gár zá sa is. Az erôs sze mé lyi ség ered mé nyez het 
csak ér vé nyes sze mé lyes sé get. 

„Ki lé pett a szín pad ra, azok szá má ra, akik elô -
ször lát ták, el sô pil la nat ban csa ló dás. Fur csa ala kú 
és vo ná sú ar cá val, haj lott és elég nagy or rá val, szé -
les szá já val, ha nyag test tar tá sá val és kis moz du la -
tai val nem mon dott so kat. Az tán egy csil la nás a sze -
mé ben, egy mo soly az ar cán, egy-két mon dat azon 
a bi zo nyos He ge dûs- fé le me leg, mély és bár so nyos 
han gon, s meg kez dô dött min den né zô jé ben az 
a fur csa, szin te misz ti kus fo lya mat, amely né hány 

perc múl va tel jes be hó do lás sá vál to zott. Az zá az ér -
zés sé, hogy va la mi va ló ban iga zi él mény ben van 
ré szük. Mindegy volt, hogy va la mi vas kos hu mo -
rú fran cia bo hó zat ko mi kus fi gu rá ja ként vagy egy 
cse ho vi drá ma em ber áb rá zo ló ja ként szólt hoz -
zánk.”,80 idé zi fel He ge dûs Gyu la alak ját és a He -
ge dûs-je len sé get Bá lint La jos. 

He ge dûs Gyu la ne gyed szá za dig tar tó sze mé lyes 
si ke ré nek dön tô sze re pe van ab ban, hogy a víg szín -
há zi já ték stí lus na tu ra lisz ti kus új sze rû sé ge, az egy -
sze rû, cse ve gô ka rak te rû be széd és a vissza fo gott 
gesz tus rend szer meg ho no so dott és el fo ga dot tá vált 
a Víg szín ház ban. Ha messzebb re me rész ke dünk 
eb ben a gon do lat me net ben, azt is ál lít hat juk, hogy 
egy szí né szi-sze mé lyi kul tusz, va la mint en nek ho -
za dé ka, az igen je len tôs fi nan ci á lis ered mény is hoz -
zá já rult a já ték stí lus si ke ré hez és ez zel együtt a kon -
zer vá lá sá hoz. „A Víg szín ház a vég sô kig ra gasz ko -
dott eh hez a stí lus hoz. Ak kor is, mi kor már a vi lág 
szín pad jai messze túl ju tot tak min den fé le na tu ra -
liz mu son és odáig ju tot tak, hogy min den da rab nak 
meg van a ma ga sa ját, kü lön já ték for má ja, ame lyet 
nem a ha zug ro man ti ká ban és az ál pá tosz vi har zá -
sá ban, de az élet va ló sá gá ból fa kad va kell meg ta -
lál ni.”81 Bá lint La jos konk lú zió já ból ki hal lik az 
a tény, hogy a szín ház min den da rab já hoz ezen 
a tár sal gá si han gon kö ze lít. A ma gyar drá mák te -
kin te té ben ez is ma gya ráz za, hogy Mol nár Fe renc 
mel lett pél dául Szép Er nô lí rai gro teszk je, vagy Szo -
mo ry túlára dó ze nei pró zá ja nem fel tét le nül si ke -
re sek, ti zen öt-húsz al ka lom mal ke rül nek szín re. 
De szín re ke rül nek. 

Az elô zô fe je zet ben már tár gyalt het ve nes, nyolc -
va nas évek be li ren de zô- és szí nész ge ne rá ció a na -
tu ra liz mus esz kö zeit meg ha la dó szín re vi te lei szó -
lal tat ják meg ta lán elô ször jól eze ket a drá mai han -
go kat. Jól áll vi szont ez a stí lus Cse hov nak. Dit rói 
igaz ga tá sa alatt még nem, de Jób alatt szín re ke rül -
nek Cse hov mû vei. A szí né szek két év ti ze des na -
tu ra lis ta ru tin ja gaz dag rea liz mus sá érik a cse ho vi 
drá mák elôadá sa köz ben. (1922-ben a Há rom nôvér 
hat van öt ször, ugyaneb ben az év ben Szép Er nô 
Vôle gé nye ti zen négy szer, 1924-ben Szo mo ry Szabó -
ky ja ti zen két szer megy.) „Egy mi sét lát tunk, s temp -
lo mi áhí tat tal tá vo zunk a szín ház ból”82 De en nek 
a já ték stí lus nak az esz kö zei vel szó lal nak meg a hú -

79 He ve si Sán dor, Az elôadás, a szín ját szás, a ren de zés mû vé sze te, Bu da pest, Gon do lat, 1965. 181. 
80 Bá lint La jos, Vas taps, Bu da pest, Szé pi ro dal mi Kiadó, 1969. 57. 
81 Bá lint La jos, i. m. 65. 
82 Kosz to lá nyi De zsô, Szín há zi es ték I. (szerk. Réz Pál), Bu da pest, Szé pi ro dal mi Kiadó, 1978. 331.
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szas, har min cas évek ügyes tol lú si ker szer zôi is, 
Sze nes Bé la, Bús Fe ke te Lász ló stb. 

A Ma gyar Nép had se reg Szín há za, igaz, csak egy 
rö vid idô re, szám ûzi a pol gá ri vi lág ele gan ciá ját. 
Ta lán egyik leg ré geb bi víg szín há zi elô a dás fel vé te -
lünk Lav re nyov Le szá mo lás cí mû da rab já nak né -
hány rész le te 1953-ból.83 Gör be Já nos el szánt mat -
ró za át szel le mült arc cal, hô sie sen kép vi se li a nép 
hang ját. Har sány, for ra dal mi és kel lô kép pen pa te -
ti kus. A szín ház, mint esz mék szó csö ve. A szín ház 
po li ti kai ál lás fog la lás, a kö zös ügy gyô zel mé nek lát -
vá nyos te re pe lesz. A szí né sze ket im már nem csak 
egyé ni igaz sá guk mo ti vál ja, ha nem a kö zös ség igaz -
sá gá nak ikon sze rû meg je le ní té se is a felada tuk. 
A víg szín há zi na tu ra liz mus és a szo cia lis ta rea liz -
mus egye di és bi zarr szim bió zi sá ról így szól Somló 
Ist ván, 1960-as igaz ga tói beik ta tá si be szé dé ben: 
„Is mer jük, sok szor, sok he lyen vi tat tuk a na tu ralista 
szín ját szás túl ha la dott sá gát, az élet moz gá sá ból kö -
vet ke zô vál to zás fog la la tá ban (…) de meg gyô zô dé -
sem, hogy a mi rea lis ta szín ját szá sunk stí lus ban 
me ré szebb tö rek vé sei ben a na tu ra lis ta test job bik 
em lô jé bôl szív ta a táp lá ló anya te jet.”84 A víg szín -
há zi tra dí ció azon ban csak ha mar há zon be lül kerül 
konflik tus ba a szo cia lis ta esz mé nyek szín há zá val, 
mind mû sor po li ti ka, mind já ték stí lus je gyé ben. 
Esett már szó az 1957-es Mol nár-pre mier rôl, és 
ahogy a Víg szín ház új ra vissza nye ri ré gi ne vét, egyre 
több Mol nár da rab, és ve le együtt a ter mé sze tes 
vagy legalábbis a ter mé sze tes ség lát sza tát kel tô, na -
tu ra lis ta hang is vissza ké redz ke dik a szín pad ra. 

A kor szak emb le ma ti kus elôadá sa az 1966-os 
A test ôr, Vár ko nyi Zol tán ren de zé sé ben. „Fi nomság, 
iró nia, ele gan cia. A pol gá ri szín ját szás csú csát je -
len tet te.”85 De ját szik a szín ház Fe y de au-t is, óriási 
si ker rel. A pes ti kö zön ség ár tal mat lan, de mégis je -
len tôs for ra dal mai ezek az elôadá sok, a szí né szek 
já ték stí lu sa, ma ga az össze ka csin tás, a pol gá ri múlt 
hét tôl tí zig tar tó de monst rá ció ja, a dik ta tú rá ban. 

Hor vai Ist ván Cse hov-e lôadá sai ala kí ta nak új ra 
a víg szín há zi já ték stí lu son. „Elôadá sai nak sze replôi 
nem be le nyu god va, meg ren dül ve szen ved ték el, 
ha nem lá za doz va, majd ve re sé get szen ved ve él ték 
vé gig szín pa di sor su kat, s ez a küz de lem nem nél -
kü löz te az iro ni kus, szél sô sé ge sen tra gi ko mi kus 
ele me ket sem.”86 Ahogy Dit rói elô ké szí ti Jób Cse -

hov ja it, úgy ké szí tik elô Vár ko nyi, majd ké sôbb 
Mar ton Lász ló könnye debb hang vé te lû, tár sal gá si 
han got hasz ná ló ren de zé sei Hor vai Cse hov ja it. 
A na tu ra lis ta szín ját szás is mét meg te rem ti (új ra csak 
há zon be lül) az egy re ár nyal tabb rea lis ta szín ját -
szás le he tô sé gét. Új ra elô tér be ke rül a szí nész sze -
mé lyi sé ge. A Vár ko nyi-kor szak le gen dás szí nész -
óriá sai, Pá ger, Dar vas, Rutt kai stb. ma gas mes ter -
ség be li tu dás sal és hang sú lyos sze mé lyi sé gük ere -
jé vel le gi ti mi zál ják és ér vé nye sí tik Cse ho vot és 
Fe y de au-t is. De nagy elôd jé hez, He ge dûs höz ha -
son lóan, Dar vas is bu kik shakes peare-i hôs sze rep -
ben, az 1974-es An to nius és Kleo pát ra csú fos kudarc. 
(De nem si ker ez a da rab még egy ge ne rá cióval ké -
sôbb sem, 2002-ben a Pes ti Szín ház ban, Eszenyi 
Eni kô és Ka ma rás Iván pá ro sá val.) To vább ár nya -
ló dik a já ték stí lus Ör kénnyel, Gom bro wicz- csal, 
Max Frisch- sel, vagy a na tu ra liz must az igen erô -
tel jes köl tôi ség fe lé te re lô Krú dy-a dap tá ciók kal, me -
lyek ren de zô je Ka pás De zsô. 

A mind szé le sebb mû sor kí ná lat a nyolc va nas, 
ki lenc ve nes évek re tel je sen meg szün te ti a na tu ra -
lis ta já ték mód egyed ural mát. De vá rat la nul, az újjá -
épí tett szín ház nyi tó elôadá sá ban meg je le nik egy 
ad dig elôz mé nyek nél kü li, és azóta is utód és foly -
ta tás nél kül ál ló szín já ték tí pus. Moz gásszín já ték, 
ad ja hí rül a szín lap. Az Össz tánc (1994) cí mû elô -
adás a moz du la tok és a gesz tu sok, a tér for mák, és 
tánc lé pé sek nyel vé re ala kít ja át a sok év ti ze des pró -
zai ha gyo mányt. A na tu ra liz mus és a rea liz mus 
a jel me zek, a kel lé kek és a ha tá so sabb, nagy dísz -
let ele mek (pél dául az 56-os kép te her au tó ja) ré vén 
is je len van a szín pa don. Ver bá lis kom mu ni ká ció 
nél kül szü le tik új já a víg szín há zi stí lus. És nem csak 
a szí né szi já ték stí lus. Ere je tel jé ben áll elôt tünk az 
össz já ték, a csa pat mun ka, a cse lek vé sek össze han -
go lá sá nak víg szín há zi tra dí ció ja. A fran cia bo hó za -
tok „aj tón ki -aj tón be” tí pu sú, jól szer ve zett moz -
gás struk tú rá ja éled új ra a szín pa don, bár itt nem 
a fél té keny férj az ül dö zô, ha nem ma ga a tör ténelem. 
A je le ne tek hol in ti mek, hol teát rá li sak, jól meg fér 
egy más mel lett a há bo rú ból ha za té rô, sé rült ka tona 
és az ôt már nem vá ró, új élet tár sat ta lá ló fe le ség 
ki fe szí tett, vib rá ló pil la na ta, és a Co ca-Co la-má mor 
hat va nas évek be li gro teszk tö meg hisz té riá ja. Az 
elôadás nem tû ri a lö työ gést. A tes te ket és az ideg -

83 Ku rutz Már ton–Nagy Ba lázs (vál.), A Víg szín ház filmdo ku men tu mai, OSz MI Arc hí vum, 1996. 
84 Len gyel György, Szín há zi em be rek, Bu da pest, Cor vi na, 2008. 189. 
85 Rad nó ti Zsu zsa a Víg szín ház ról. In ter jú, ké szí tet te Feszt baum Bé la, 2009. feb ruár 
86 Rad nó ti Zsu zsa, Hor vai Ist ván Cse hov ja, in uô. (szerk.), i. m. 97.
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rend sze re ket egyaránt igény be ve vô fi zi kai meg ter -
he lés, a pon tos ko re o gráfia és az eb bôl ere dô egy -
más ra utalt ság na gyon erôs – nem ta lá lok jobb ki -
fe je zést – teát rá lis ener giát kép vi sel. Az Össz tánc 
sza vak nél kü li össz já té ka a ré gi Víg le gen dás össz -
já té ká nak mél tó foly ta tó ja. 

A na tu ra lis ta szín ját szá si ha gyo mány na gyon 
sok szor zsák ut cá ba is jut, el sô sor ban klasszi kus 
mû vek szín re vi te le kor. Az egyes szám el sô sze mé -
lyû meg szó la lás „re ve lá ció ja”, a ter mé sze tes vagy 
ta lán már-már le zser dik ció, a per gô dia lóg és hét -
köz na pi cse lek vés sor nem fel tét le nül tud ja szol gál -
ni pél dául egy shakes peare-i ki rály drá ma szín re vi -
te lét. A szí nész egyé ni sé ge, ki su gár zá sa, va la mi lyen -
sé ge ezek ben az ese tek ben nem te rem ti meg az át -
já rást a kü lön bö zô mû fa jok kö zött. Kern And rás, 
a szín ház vi tat ha tat la nul emb le ma ti kus és máig 
nép sze rû szí nész egyé ni sé ge, nem ké pes le gi ti málni 
a víg szín há zi já ték stí lust a II I. Ri chárd ban. Kern 
meg  szó la lá sa nyit ja az 1990. ok tó ber 28-i II I. 
Richárd be mu ta tót, és öt hó nap pal ké sôbb a Já ték 
a ka stély bant is.87 

„York nap sü té se rossz ked vünk te lét 
Tün dök lô nyár rá vál toz tat ta át. 
Csa lá dunk ról már el vo nult a köd 
S alá me rült az óceán szi vé be. 
Most hom lo kun kon gyôz tes ko szo rú, 
Dia dal em lék csor ba fegy ve rünk, 
Vad ria dónk ból víg va cso ra lett 
És édes dal lam ször nyû in du lónk ból. 
Sze lí den mo so lyog a há bo rú, 
Nem lo va gol pán cé los pa ri pán, 
Hogy fé lénk el len ség szi vét ijessze. 
Ehe lyett für ge lá bak kal szö kell 
A hölgy-szo bák ban lé ha lant ze né re.”88 

 
„GÁL Min gon dol ko zol olyan na gyon mé lyen? 
TU RAI Azon gon dol ko zom, hogy tu laj don kép pen 

mi lyen ne héz egy szín da ra bot el kez de ni. Mind -
járt a da rab legele jén, mi kor el kez dô dik, be mu -
tat ni a fô sze rep lô ket. 

ÁDÁM Az ne héz is le het. 
TU RAI De még mi lyen ne héz. El kez dô dik az elô -

adás. A né zô tér el csen de se dik. Szí né szek lép -
nek be a szín pad ra és kez dô dik a kín ló dás. El -
tart egy örök ké va ló sá gig, né ha plá ne egy egész 

ne gyed óráig, amíg a pub li kum meg tud ja, hogy 
me lyik ki cso da és mit akar.”89 
 

Az ek kor 43 éves szí nész ideg rend sze re, te het sé ge, 
szín há zi és szí né szi ta pasz ta la ta mind a két da rab 
elô adá sá nál ugyanaz. A ha tás kü lön bö zô. Dit rói álma 
egy klasszi ku so kat is köz vet le nül, emel ke det ten, de 
hi te le sen meg szó lal ta tó szín ját szá si stí lusról ezi dá ig 
nem va ló sult meg a Víg szín ház ban. A klasszi  kus víg -
já té kok ese té ben más a hely zet. A víg szín há zi klasszi -
kus víg já té ki szín re vi te lek (Ahogy tetszik, Sok hû hó 
sem miért, A le gye zô, A ker tész ku tyá ja, Négy lá ba van 
a ló nak, mégis meg bot lik, Kép zelt be teg, Úr hat nám pol -
gár, Té ve dé sek víg já té ka) dön tôen igen sike re sek, de 
ezek ben az ese tek ben egy na tu ra liz mus tól sok kal ré -
geb bi szí né szi ha gyo mány ke ve re dik a víg szín há zi 
já ték ha gyo mánnyal, a com me dia dell’ar te har sány, 
vá sá ri, szél sô sé ges hang vé te le. Ne mes és alan tas ér -
te lem ben is vett ri pa csé ri a. A klasszi kus da ra bok 
szín re vi te lé nek mér le ge si ke res ség, kri ti kai fo gad ta -
tás, szí né szi meg va ló sí tás szem pont já ból is igen vál -
to za tos, leg ke vés bé sem mu tat ja, leg ke vés bé sem en -
ge di lát tat ni egy sé ges szín ját szá si stí lus ké pét. 

A Víg szín ház az el múlt két év ti zed ben a le he tô 
leg szé le sebb ská lán vá laszt a ma gyar és kül föl di drá -
ma iro da lom ból. Ját szik Oi di pust és Ha mu pi pô két, 
Fe ke te Pé tert és Go dot- ra vár vát, Sok hû hó sem mi ér -
tet és Lear ki rályt, Re vi zort és Tó té kat, Nó rát és Kurá -
zsi ma mát, Egy csók és más sem mit és Ka ra ma zov 
test vé re ket. Meg bu kik a Já nos vi téz, de si ke res a 
Stuart Má ria, je len van Car los Mu ril lo és Lo pe de 
Ve ga is, szín re ke rül ki lenc Shakes peare és egy Neil 
Si mon. A Víg ma egy fe lôl a szí né szi meg nyi lat ko -
zás sokfelé nyi tott te re pe, más fe lôl egy szín já ték -
be li vi szo nyí tá si pont nél kül ma radt nép szín ház, 
ahol a vál to za tos felada tok vál to za to san ala kít ják a 
szí né sze ket. Gyak ran em lí tik a szín ház legutób bi 
elôadá sai kap csán a víg szín há zi stí lus hiá nyát. Meg -
gyô zô dé sem, hogy ilyen szé les re per toár mel let, 
ilyen külön bö zô ren de zôi je len lé tek kel (er rôl bô -
veb ben a kö vet ke zô fe je zet ben), egy sé ges já ték stí -
lus nem is lé tez het. A mé lyebb prob lé mát ab ban 
lá tom, ha ez a sok fé le ség egy-egy elôadá son be lül 
is meg je le nik. A XXI. szá zad ele jé nek víg szín há zi 
elôadá sai ra, ha – ne le gyünk igaz ság ta la nok – nem 
rit kán hor doz nak is kü lön le ges szí né szi ér té ke ket, 

87 A II I. Ri chárd ban (rend.: Mar ton Lász ló) Glo stert, a Mol nár Fe renc da rab ban (rend.: Szi ne tár Mik lós) Tu rait ala kí tot ta 
Kern And rás. 

88 Vas Ist ván for dí tá sa 
89 Gál sze re pét Ba lázs Pé ter, Ádá mot Oberf rank Pál ját szot ta.
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ál ta lá nos ság ban jel lem zô Mol nár Gál Pé ter tö mör 
mon da ta, a 2008/2009-es évad nyi tó elôadá sa (Hel -
tai: Tün dér la ki lá nyok, rend. Val ló Pé ter) kap csán: 
„Ki-ki ját szik, ahogy tud.”90 

 
Ren de zôi és szín ház ve ze tôi tra dí ciók 

 

 Ezt a fe je ze tet a Víg szín ház szín ház ve ze tôi nek 
és ren de zôi nek szen te lem. A Víg szín ház Dit -
rói Mór ral új fe je ze tet nyi tott a ma gyar ren de -

zés tör té ne té ben. Az ál ta la meg te rem tett szín ház -
ve ze tôi és ren de zôi ma ga tar tás, sze rep és feladatkör 
ge ne rá ció kon ke resz tül fo lya ma to san örök lô dött 
a szín há zon be lül. Nem kí vá nom a víg szín há zi, ter -
mé sze te sen csak váz la tos és a ma ga mód ján ugyan -
csak szub jek tív ren de zés tör té ne tet kül sô kon tex -
tus ba he lyez ni, pusz tán csak ar ra sze ret nék rá vi lá -
gí ta ni né hány ren de zôi sze mé lyi sé gen és mód sze -
ren ke resz tül, idôn ként is mét csak nem tart va az 
idô ren det, hogy me lyek a fô ren de zés be li víg szín -
há zi prin cí piu mok, vál toz tak-e és ha igen, ho gyan 
a ren de zô vel szem ben tá masz tott kö ve te lé sek. Ho -
gyan lát ták a szí né szek sa ját ren de zôi ket, ho gyan 
örök lôd nek inst ruk ciók és ren de zôi ma ga tar tá sok? 
A fô ren de zés, mint ha gyo mány, avagy ki jegy zi a 
da ra bot, és en nek mek ko ra a je len tô sé ge? 

A Víg szín ház nyi tó pil la na tá ban a szín ház élén, 
mû vé sze ti igaz ga tó ként Dit rói Mór áll, ren de zôi el -
sô sor ban Mát ra i- Be tegh Bé la, Pé chy Kál mán, ké -
sôbb Szi lá gyi Vil mos és a szín ház szí né sze, Góth 
Sán dor. A ren de zôi mun ka ezek ben a di na mi kus 
és gyors évek ben, mi kor két-há rom he ten te kö vet -
ték egy mást a be mu ta tók, több nyi re a kö vet ke zô 
mun ka megosz tá son ala pult. A da ra bok elô ké szí -
tése, majd a sze rep osz tás után, ami nek egye dü li fe -
le lô se Dit rói volt, a ren de zô szûk két hét alatt el -
ren dez te a da ra bot, ko moly és ala pos elô ké szí tés -
sel le ren del kez te, és „le em lékp ró báz ta” az elôadást, 
be gya ko rol tat ta a moz gá so kat, be ren dez te a szín -
pa dot és az össze han golt cse lek vés sort ad dig tre ní -
roz ta, míg az tö ké le te sen nem ment. Mun ká ja ki -
sebb rész ben mû vé szi mun ka, el sô sor ban gya kor -
la ti elô ké szí tés, meg bíz ha tó szak mai ság gal el vég -
zett le bo nyo lí tás. Tíz-ti zen két nap alatt olyan 
ál la pot ba jut tat ta az elôadást, ami akár már me he -
tett is vol na, de ek kor kö vet ke zett ál ta lá ban az a hét, 

ami kor a fô ren de zô megér ke zett a pró bá ra és min -
den eset ben raj ta hagy ta kéz je gyét a ké szü lô pro -
duk ción. „A ci zel lá lás he te”-ként jel lem zi eze ket 
a na po kat Bár di Ödön, ké sôbb egyéb ként ma ga is 
ren de zô, szám ta lan ere de ti pro duk ció hú szas évek -
be li felújí tá sá nak, új be ta nu lá sá nak szín pad ra ál lí -
tó ja. (Ma na gyon gya ko ri, hogy ezen a „ci zel lá lás 
he tén” a ké szü lô pro duk ció, mai fo gal maink sze -
rin ti ren del ke zôp ró bá ja sem ért még vé get, a szí -
né szi szö veg tu dás több nyi re hek ti kus, de gyak ran 
nem éri el az 50%-os szin tet. Bár di sze rint a tel jes 
da rab szö veg biz ton sá gá hoz ele gen dô 18 pró ba, ma 
elô for dul, hogy 18 pró ba nap ból egy szí nész egy-két 
al ka lom nál több ször nem ke rül szín pad ra.) Ezek 
azok a bi zo nyos egy he tek, ame lyek rôl szám ta lan 
le gen da, szám ta lan anek do ta szü le tik, ezek nek 
a he tek nek a ha té kony mun ká ja ala kít ja ki a víg -
szín há zi Dit ró i- kul tuszt. „Kí mé let len kéz zel és nem 
a leg ked ve sebb mo dor ral, amint szí né szét beiga -
zítja a he lyes ér zô és né zô pont ba – akár hány szor 
lát tam. Bi zo nyos, hogy az em be ri mél tó ság gal ilyen -
kor nem bá nik va la mi csín ján és ô ma ga, ép pen 
nem di va tos té li ka bát já ban, bo rot vá lat lan ké pé vel 
nem va la mi vi dám je len ség. Ba bo ná san ra gasz kod -
nak hoz zá és hisz nek ben ne.”91 Ren de zôi hez ha -
son lóan, akik, ha bár a szín da ra bok sab lon jai és 
hely ze tei gyak ran igen ha son lóak, mégis em ber fe -
let ti mun kát vé gez nek két hét alatt, Dit rói szin tén 
gyor san dol go zik. Pró bái in ten zí vek és ha té ko nyak. 
A je le ne te ket sû rûn is mé tel ték, egy be hang zó vé le -
mé nyek sze rint Dit rói a le he tô leg tö mö rebb és leg -
vi lá go sabb inst ruk ciók kal ve zet te a szí né szeit. 
A gyor sa ság, ame lyet az ál lan dó be mu ta tó kény szer, 
az üz le ti mo ti vá ció is ered mé nyez, krea ti vi tás ra és 
szí né szi ké pes sé gei nek ma xi má lis ki hasz ná lá sá ra 
ser ken tik a szí nészt. Dit rói tem pó ja nem más, mint 
a gya kor la ti szín ház ba ve tett hit. A szí nész munkája 
alap ve tôen gya kor la ti és nem el mé le ti, „a gya kor -
lat az el sôd le ges, az el mé let nek a gya kor lat so rán 
kell ér vényt sze rez ni.”92 A gya kor lat pe dig a szí -
nész szá má ra nem fel tét le nül kel le mes. Dit rói tö -
mör, ám szen ve dé lyes, egye nes be szé dû, a hely zet 
és a ka rak ter igaz sá gáért a dur va meg nyi lat ko zá -
sok tól sem ide gen ke dô fô ren de zô. Pró báin gya ko -
ri a sí rás és a sér tô dés, de a si ker ôt iga zol ja. A szí -
né szek idô rôl idô re új ra felis me rik, hogy Dit rói kí -

90 Mol nár Gál Pé ter, Tün dér la ki lá nyok, nol. hu, 2008. ok tó ber 2. http://www.nol. hu/kul tu ra/cikk/509114/ le tölt ve: 2008. 
no vem ber 5. 

91 Bró dy Sán dor, Ko mé dia. Dit rói, Bu da pest, 1911, idé zi Mé szöly Ti bor in uô. i. m. 26. 
92 Bró dy Sán dor, i. m. in Mé szöly Ti bor, i. m. 27.
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mé let len sé ge az ô ér de kü ket szol gál ja. Dit rói ren -
de zôi mun ka mód sze re ab ban kü lön bö zik elô dei -
tôl, hogy míg azok a sza va lást, a dik ciót inst ruál -
ták, ad dig Dit rói a bel sô igaz sá got ké ri szá mon a 
szí nész tôl. A Dit ró i- fé le inst ruk ció in kább ar ra irá -
nyul, hogy mit ne csi nál jon a szí nész, ho gyan le -
gyen egy sze rûbb, em be ribb, köz vet le nebb, ahe -
lyett, hogy ho gyan le gyen több, emel ke det tebb stb. 
Gyak ran a sû rû is mé tel te tés ál tal ki vál tott in du lat 
ered mé nyez te az ôszinte, sa ját han got („a szí nész 
egyé ni sé ge az iga zi ér ték”), amit Dit rói hal la ni akart, 
és ame lyet a szí nész az új bó li is mét lé sek so rán rög -
zí te ni tu dott. Hogy a Ditrói meg je le né se elôt ti he -
tek ben konk ré tan mi tör té nik a víg szín há zi pró -
bán, ar ra Gaj dó Ta más Mát rai Betegh Bé la ren de -
zô pél dá nyát (Beö thy Lász ló: Béni bá csi, be mu ta tó 
1896. au gusz tus 18.) és an nak elem zé sét hoz za fel 
pél da ként. A ren de zô a já ték tér alap raj zán min den 
he lyet kü lön szám mal je löl és a szá mok alap ján 
(a szá mo kat a szín pad ra is felírat ta) moz gat ta a szí -
né sze ket és a je len tôs számú sta tisz té ri át. Bár di 
Ödön így em lék szik er re a pró ba fo lya mat ra: „Mát -
rai Be tegh Bé la újí tá sa sze rint a szín pa don szá mot 
ka pott min den aj tó, ab lak és min den olyan bú tor, 
amellyel dol gunk akadt a da rab ban. Mát rai ter vez, 
He ge dûs vé gez, Gyu lánk ti tok ban össze ke ver te a 
szá mo kat.” (A szí né szek ter mé sze te sen jó part ne -
rek, min den ki kész sé ge sen vég re hajt ja a pél dá nyá -
ból egyál ta lán nem fel né zô ren de zô inst ruk cióit, és 
ül, sza lad, bú jik, be jön tel je sen kép te len he lye ken.) 
„Mát rai taj ték zik, szid ja a kel lé kest, aki össze cse -
rél te a szá mo kat. Csak ak kor ér tet te meg a hun cut -
sá got, ami kor szí né szeibôl vé gül ki tört a har sány 
ne ve tés. Így ke rült a nagy sze rû újí tás a lom tár ba.”93 
A fen ti pél da ar ra vi lá gít rá, hogy a szín há zi anek -
do ta mennyi re szer ves ré sze a szín ház tör té net nek, 
és ar ra is, hogy a be ta ní tást vég zô ren de zôk is fo -
lya ma to san kí sér le tez tek a ha té ko nyabb és gyor -
sabb mun ka vég zés ér de ké ben, de va ló szí nû leg 
több nyi re meg ma rad tak a „ha gyo má nyos”, szí nész -
cent ri kus ren del ke zés nél, em lék pró bá nál. És ar ra 
is, hogy adott eset ben az utolsó hé ten Dit ró i nak az 
össz já ték és a cse lek vé sek koor di ná lá sá ban is dön -
tô sze re pe volt, ha ren de zôi eb ben nem jár tak ma -
ra dék ta lan si ker rel. 

Dit rói ne ve so sem sze re pelt egyet len szín la pon 
sem, mégis, a visszaem lé ke zé sek sze rint min den 

pro duk ció ban ben ne volt a fô ren de zôi ke ze. A ha -
gyo mány, amit a Dit rói kor szak te remt, az el ren -
de zés és a fô ren de zés egyen sú lyá nak ha gyo má nya. 

Eb ben a kor szak ban kez di víg szín há zi te vé keny -
sé gét Jób Dá niel. 1909-ben je lent ke zik el sô ön ál ló 
ren de zés sel, Len gyel Meny hért Ta i fun cí mû da rab -
ját ál lít ja szín pad ra. Jób az iro da lom és az új ság írás 
fe lôl ér ke zik a szín ház vi lá gá ba, mél ta tói ki fe je zet -
ten te het sé ges nek lát ják az in du lást, mégis úgy 
dönt, hogy a szín há zat vá laszt ja, és egy Rein hardt 
mel lett töl tött ber li ni ta nu ló év után je lent ke zik 
a Víg szín ház nál. An nál a szín ház nál, mely nek elô -
adá sai ról több ször írt kri ti kát a Ma gyar Hír lap ha -
sáb jain. „Dit rói szí ve sen lá tott ma ga mel lett olyan 
ren de zôt, aki ad di gi bí rá la tai ban meg gyôz te ar ról, 
hogy íz lé sé ben és igé nyei ben megér ti az ô tö rek vé -
seit.”94 Az el sô ren de zés, amely ben még a szín ház 
egyik ren de zés sel is fog lal ko zó szí né sze is se géd -
ke zik, el dön ti Jób sor sát. A kri ti kák egy be hang zóan 
az egek be eme lik, és a kö zön ség is nagy si ker rel fo -
gad ja a da ra bot, 101-szer játsszák. Len gyel köl tôi, 
ér ze lem gaz dag és eg zo ti ku san ro man ti kus da rab ja 
a Jób- ren de zés után in dul el a vi lág hír fe lé. Sze ren -
csés ta lál ko zá sa az 1909. ok tó ber 30-i pre mier új 
ma gyar drá má nak, fiatal, te het sé ges ren de zô nek, 
egy egy re in kább össze ko vá cso ló dó tár su lat nak és 
a da rab dísz le teit ter ve zô kép zô mû vész nek (ez az 
el sô eset, hogy ma gán szín ház ipar mû vésszel ké szít -
tet te a dísz le tét), Fa lus Elek nek. 

Jób in nen tôl kezd ve kö zel negy ven évig meg ha -
tá ro zó alak ja a Víg szín ház nak, a ren de zô bôl a hú -
szas évek kez de té tôl mû vé sze ti igaz ga tó, Dit rói utó -
da lesz. „Nagy te het sé gû, ér de mes igaz ga tó ja ô a szín -
ház ki tû nô gár dá já nak, mi rôl a ma gas ní vón ál ló 
elôadá sok ta nús kod nak. Erôs sé ge: a ki vá ló íz lés, 
mû vé szi ösz tön, ön tu da tos, biz tos, kri ti kai érzék.”95 
Több kor tár sa vi szont hi bá já nak ró ja fel, hogy mun -
ka tár sai val szem ben gyak ran le né zô, ci ni kus, fö lé -
nyes han got üt meg. Nem rit kán sér tôen fenn hé jázó 
és nagy ké pû. Ren de zé sei vi szont szin te ki vé tel nél -
kül si ke re sek. Ô már nem hú zó dik hát tér be, mint 
Dit rói, ne ve rend sze re sen meg je le nik a szín pa don. 
Jób Dá niel ren de zôi ha bi tu sá ra és ren de zôi mód -
sze ré re, mód sze rei re né hány kor tár si visszaem lé -
ke zés bôl kö vet kez tet he tünk. Som ló Ist ván, Bár di 
Ödön, Bá lint La jos anek do tái ôr zik va la me lyest írás -
ban Jób em lé két, de élet mû ve tu laj don kép pen még 

93 Bár di Ödön, Thá lia mo so lya, Bu da pest, Gon do lat, 1960. 147. 
94 Bá lint La jos, Kar zat és pá holy, Bu da pest, Szé pi ro dal mi, 1967. 152. 
95 Dit rói Mór, i. m. 158.
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fel dol go zat lan, nem szü le tett ró la sem mi lyen össze -
fog la ló mû. Hadd idéz zek most, kis sé tö re dé ke sen, 
egy új, ma is ve lünk élô el sôd le ges for rást, Bár dy 
Györ gyöt (87), aki 1946 és 1949 kö zött a Jób- fé le 
Víg szín ház tag ja volt. 

„nem tu dom, az okát, de na gyon sze re tett en -
gem. Ma xi má li san fel ka rolt, el hal mo zott jobb nál 
jobb sze re pek kel. Rend kí vül jel lem zô volt rá az a 
ki je len té se (mond ta Csor tos nak és tár sai nak is) 
Mondd, hü lye vagy? Eb ben ret te ne te sen sok po zi tí -
vum volt, töb bek kö zött az, hogy ô egy ha tal mas 
ügyet, egy-két szó val tett he lyé re. Nem volt kör -
mön font, okos ko dó, egy-egy kö zért he tô, vi lá gos 
mon dat tal cso dát mû velt. Ez volt az ô nagy tu do -
má nya. Na gyon sze ret te a szín há zat. (…) Bár ki ját -
szott bol do gan, akár mi lyen pi ci epi zód sze re pet Jób 
irá nyí tá sá val. (…) Volt egy so ha nem felejt he tô 
mon da ta Jób nak, le het, hogy ô is va la me lyik elôd -
jé tôl örö köl te, ma is élén ken él ben nem, mi kor azt 
mond ta, Sza lo nia san mo zog ni, össze nem üt köz ni! 
Ami lé nye gé ben azt is je len tet te, hogy sem mi okos -
ko dás, sem mi túl komp li kált inst ruk ció adás! Ha tá -
ro zot tan utál ta az elem zést, az úgy ne ve zett asz ta li 
pró bát. Mégis min den tö ké le tes volt, és szí nész és 
em ber cent ri kus. (…) Jó for mán ha von ta vol tak 
a pre mie rek, nem volt elem zés, az ösz tö nök re, a 
szí né szi ösz tö nök re bí zott min dent. Hi he tet le nül 
ke ve set be szélt, egy mon dat tal hely re tett egy egész 
fel vo nást. (…) Volt ren de zés köz ben egy fon tos 
mon dá sa: Nem fon tos, hogy jó le gyen, az le gyen! Min -
den ki re rá bí zott min dent, és ha úgy érez te, a végén 
egy ki csit ci zel lált.”96 

Szin te nap ra pon to san ugyanannyit, mint Dit -
rói, tíz-ti zen két pró bát bí zott a ren de zôi re. (A Jób-
 kor szak legin kább fog lal koz ta tott ren de zôi: Góth 
Sán dor, Tar nay Er nô, Bró dy Pál, He ge dûs Ti bor, 
Sza bolcs Er nô.) Vé gig néz te a ne ki szánt pró bát, 
majd egy ci ga ret ta szü net után el kezd te pró bál tatni 
a már majd nem kész elôadás nak egy öt-hat per ces 
je le ne tét. „Megérez te – és ér zé sei ben csak na gyon 
rit kán té ve dett –, hogy az a bi zo nyos 5–6 perc vi -
szi to vább, vi szi elô re a da ra bot.”97 Egyér tel mû kö -
ve tô je volt min den ben a Dit ró i- fé le ha gyo mány -
nak. Gya kor lat ban sa já tí tot ta el a szak má ját, a pon -
tos, lé nyeg re tö rô, ki fi no mult íz lé sû ren de zôi és fô -
ren de zôi mun kát. Nem tért el, nem is akart el tér ni, 
és nem is tér he tett el (elôbb Fa lu diék, majd Blu -

men thal és Ro boz nyo má sá ra és per sze a két há bo -
rú köz ti ne héz sé gek szo rí tá sa és kény sze re kö ze -
pet te) a Víg szín ház pol gá ri, ma gas szín vo na lon szó -
ra koz ta tó trend jé tôl. De le he tô sé gei hez ké pest bô -
ví tet te is a víg szín há zi kí ná la tot: Jób ren dez elô ször 
Cse ho vot Ma gyaror szá gon. Dit rói kap csán, a ró la 
szó ló fe je zet ben még fel ve tôd he tett a kér dés, ami -
nek volt is rea li tá sa, mi lett vol na, ha a Nem ze ti élé -
re ke rül? Jób ese té ben ez a fel te vés nem me rül fel. 
Ô már ma ga a víg szín há zi ha gyo mány, He ge dûs 
Gyu la a „za kó szí nész”, Jób az iga zi „za kó ren de zô” 
(Bár di Ödön ki fe je zé sei.) Mind ket tô jük te het sé ge 
és ké pes sé gei a Víg szín ház fa lai kö zött tu dott iga -
zán ki tel je sed ni. „Mind ket ten jó he lyen vol tak a Li -
pót kör úton.”98 

A Dit rói és a Jób kor szak (1896–1948) szin te tö -
ret len öt ven két éve (hogy tart suk ma gun kat a szín -
ház tör té ne ti hû ség hez, ak kor meg kell em lí te nünk 
azért Fa lu di Je nô 1917-tôl 1921-ig, Har sányi Zsolt 
1938-tól 1943-ig és He ge dûs Ti bor 1943-tól 1944-ig 
tar tó igaz ga tá sát), ahogy lát juk, fôbb vo na lai ban egy -
sé ges és egy más ra épü lô ren de zôi vi lá got és ren de -
zôi ha gyo mányt te remt. A mû vész igaz ga tók szel le -
mi sé ge ha tá roz za meg a szín ház ar cu la tát, a fô ren -
de zôi mi nô ség ben is te vé keny ke dô igaz ga tó iga zá -
ból min dent a sa ját ké pé re, és ez zel együtt a szín ház 
ké pé re for mál. Az elôadást, az elôadás szer zô i sé gét 
így el sô sor ban (bár a kri ti kák szen tel nek, több nyire 
po zi tív egy-egy mon da tot fôleg Jób ren de zôi mun -
ká já nak) a szín ház nak tu laj do nít ják. Az elô zô fe je -
zet ben tár gyalt víg szín házi stí lus hoz zá ve tô le ge sen 
egy sé ges ké pe an nak is tu laj do nít ha tó, hogy Dit rói 
és Jób mint egy sze mé lyes in téz mé nyek a víg szín -
há zi mi se -en-scène-t sze mé lyi sé gü kön és ren de zôi 
at ti tûd jü kön ke resz tül egy sé ge sí tet ték. 

A Jób kor szak ban, 1927-ben mindössze öt-hat 
éves szí né szi és ren de zôi gya kor lat tal a há ta mögött 
szer zô dik a Víg szín ház hoz He ge dûs Ti bor. 1943-ban 
egy év re a szín ház igaz ga tó ja is lesz, de ren dez még 
a Ma gyar Nép had se reg Szín há zá ban is az öt ve nes 
évek kö ze pén. Azért eme lem ki ezt a kissé mél tatla -
nul el fe lej tett szín há zi em bert a „név te len” víg szín -
há zi ren de zôk kö zül, mert töb bek közt az ô személye 
a híd a Jób- fé le pol gá ri szín ház és a hat va nas évek -
ben kez dô dô Vár ko nyi kor szak kö zött, és azért is, 
mert a víg szín há zi igaz ga tók kö zül, le szá mít va 
a Dit rói em lék ira tai ban meg hú zódó né hány ol dal -

96 Bár dy György a Víg szín ház ról. In ter jú, ké szí tet te Feszt baum Bé la, 2009. már cius. 
97 Som ló Ist ván, Kor és pá lya tár sak, Bu da pest, Mag ve tô, 1968. 56. 
98 Bár di Ödön, A ré gi Víg szín ház, Bu da pest, Tán csics, 1957. 58.
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nyi szín ház- te o re ti kai fej te ge tést, egye dül ô ha gyott 
hát ra ma ga után ki fe je zet ten szín ház- és szí nész el -
mé le ti mun kát. A szí nész, a szín pad és a han gosfilm 
cí mû kö tet 1942-ben lát nap vi lá got. (Nem so ro lom 
ide Ma gyar Bá lint két kö tet, mert Ma gyar bár igaz -
ga tott, de so ha sem ren de zett, és írá sai el sô sor ban 
szín ház tör té ne ti mun kák.) A könyv fôbb ele mei -
ben a Szta nyisz lavsz kij -is kola irá nyát kö ve ti. Hege -
dûs a har min cas évek vé gé tôl ta nít a Szí ni aka dé -
mián, köny ve je len tôs ré sze szí nész pe da gó giai mun -
kás sá gá nak ta pasz ta la ti összeg zé se. „Nem a nagy 
múl tú szí né szek ke dé lyes sé gével ok ta tott, ha nem 
a gya kor ló szín ház ve ze tô igé nyé vel, a fe gyel me zett 
szín pa di mun ka kö ve tel mé nyei vel is mer te tett 
meg.”99 Kü lö nös hang súlyt he lyez a test la za sá gára, 
az iz mok el la zí tá sá ra, nem tesz egyen lô sé get a fel -
fo ko zott ér zel mi ál la pot és a fe szült fi zi kum kö zött. 
El ke rü len dôek a ru tin sze rû, in do ko lat lan gesztusok, 
a sab lo nos ság. Min dig min dent in do kol ni, kí vül és 
be lül egyaránt. „Ôszin tén ját sza ni annyit je lent, 
mint he lye sen, lo gi ku san, össze füg gôen ját sza ni: a 
sze rep pel össz hang ban gon dol koz ni és érez ni!!!”100 
A ren de zôt mint az elôadás rit mu sá nak (nem tem -
pó já nak!) fô fe le lô sét ír ja le, aki nek az al ko tás során 
há rom na gyon fon tos, egyen ér té kû em be ri té nye -
zô vel kell szá mol nia, az író val, a szí nésszel és a kö -
zön ség gel. De a leg több mégis a szí nésszel va ló kap -
cso la ton mú lik. „A ren de zô sze res se a szí nészt, még 
ak kor is, ha ez egy kis sé tra gi kus ér zés sel jár együtt, 
a le mon dással. Mert hi szen a be tel je sü lés pil la na -
tá ban, a leg szebb pil la nat ban lép vissza és osz lik el 
a hát tér ben. A ren de zô, a szí nész ben egy ki csit élô 
ma gát sze re ti; ô min dent odaadott, és a szí nészt 
viszi a lám pák elé, hogy meg csil log tas sa min den ki 
elôtt. (…) A ren de zô, a szín ház mû vé szi lel ki is me -
re te.”101 Hege dûs rend kí vül ter mé keny ren de zô, 
egy idô szak ban szin te nincs olyan pro duk ció, amit 
ne ô ren dez ne a Víg ben. Köny ve el mé let, de mögötte 
na pi szin tû, fo lya ma tos gya kor la ti ta pasz ta lat húzó -
dik meg. He ge dûs Ti bor köny vé nek új ra fel fe de zése 
fon tos, hiány pót ló je len tô ség gel bír hat na a ha zai 
szín há zi szak iro da lom ban. 

A Ma gyar Nép had se reg Szín há zá nak el sô évei -
ben igaz ga tók, ren de zôk, fô ren de zôk meg le he tô -
sen sû rûn vált ják egy mást. Po li ti kai okok ból ki ne -

ve zet tek és ugyanilyen okok ból fél reál lí tot tak. Hadd 
idéz zem most ezek nek az évek nek a ta nú ját, Farkas 
An talt (87), aki ma is szín há zunk tag ja: „1951. 
augusz tus 1-tôl Vár ko nyi el kezd te szer zôd tet ni 
a csa pa tát, és ôsszel en gem is, ösz tön díj jal (450 fo -
rint ha von ta), hogy ha 1952-ben majd vég zek az 
aka dé mián, ak kor ide kell, hogy jöj jek. Ôt ha mar 
át he lyez ték Ma jor hoz a Nem ze ti be, a hat va nas évek 
ele jén jön majd csak vissza mint fô ren de zô, mint 
min den. El sô igaz ga tóm, Hor váth Fe ri szí nész és 
kom mu nis ta. 1945-tôl igen nagy kom mu nis ta. Sze -
re tett sza val ni, de na gyon rossz szí nész volt, lát tam 
a Nem ze ti ben Ma jor nál. Az tán jött La dá nyi Fe renc, 
aki ta ná rom volt a fô is ko lán, be széd tech ni kát ta ní -
tott. Szí nész volt, egy jó kö ze pes vi dé ki szí nész és 
je len tôs kom mu nis ta az el sô perc tôl kezd ve. Utána 
jött Ma gyar Bá lint, elein te fô tit kár volt, majd igaz -
ga tó. Éle tem leg na gyobb si ke re az ô igaz ga tá sa alatt 
volt, Tea ház az au gusz tu si hold hoz, Gre go lits ôr mes -
ter, 1957-ben. Nagy for má tu mú, nagy tu dá sú, te -
het sé ges em ber volt, a szí né szei ra jong tak ér te. 
Emiatt a da rab miatt tá vo lí tot ták el a szín ház tól, 
úgy tu dom. Az ame ri kai meg szál lás ról szó ló da rab 
át hal lá sait ér tet te a ha ta lom… Em ber te len nagy 
sike re volt a da rab nak egyéb ként, min den ki lát ni 
akar ta. 1957 ok tó be ré ben mu tat tuk be, ment 58 
ta va száig, ami kor is Ma gyar Bá lin tot el küld ték 
Szocsi ba nya ral ni, mi re vissza jött, már nem ô volt 
az igaz ga tó. Go da Gá bor kö vet ke zett, ve le ta lán 
nem is ta lál koz tam. Az tán jött Som ló Ist ván, aki ar -
ról ne ve ze tes, hogy ô épít tet te a lif tet. Eb ben az idô -
ben ne vez ték ki fô ren de zô vé Ka zán Ist vánt, re mek 
ren de zô volt, ô hasz nál ta pél dául elô ször a for gó -
szín pa dot Ma gyaror szá gon eb ben az ame ri kai 
darab ban (Pat rick, John, Tea ház az au gusz tu si hold -
hoz). Ke mény ke zû, aka ra tos em ber volt. De ren -
de zett a Ka zi mír, aki nem bírt so káig, csak beosz -
tott ren de zô, csak má so dik ma rad ni, kért, ki járt, 
ki kö nyö költ és ka pott egy sa ját szín há zat.”102 

A za va ros idô szak két ség kí vül leg je len tô sebb 
alak ja Ma gyar Bá lint. „Ma úgy tû nik, hogy mû sor -
po li ti ká já val ô ké szí tet te elô, hogy a Nép had se reg 
Szín há zá ból Víg szín ház le hes sen is mét, de utolérte 
a ko ru kat megelô zôk vég ze te, eré nyeit hi bá nak 
vélték.”103 A kor szak igaz ga tói tö rik meg elô ször 

199 Szat má ri Ist ván, 206-os öl tö zô, Bu da pest, Co dex Print, 1999. 172. 
100 He ge dûs Ti bor, A szí nész, a szín pad és a han gosfilm, Bu da pest, Írás, 1942. 27. 
101 He ge dûs Ti bor, i. m. 129. 
102 Far kas An tal a Víg szín ház ról. In ter jú, ké szí tet te Feszt baum Bé la, 2008. de cem ber. 
103 Szat má ri Ist ván, i. m. 192.
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azt a ha gyo mányt, hogy a szín ház élén ren de zô áll, 
Ma gyar Bá lint sem ren dez, csu pán igaz gat. De nem 
ren dez a töb bi ki ne ve zett, szí nész, író, új ság író sem. 
Kiala kul az a ve ze tôi struk tú ra, mi sze rint a szín ház 
élén egy fe lül rôl ki ne ve zett, a ha ta lom hoz lo já lis, a 
ha tal mat kép vi se lô sze mély áll, mel let te mû kö dik 
egy gaz da sá gi igaz ga tó és egy fô ren de zô. 

1962-ben ne ve zik ki az ak kor már új ra a ré gi 
ne vét vi se lô Víg szín ház élé re Len kei La jost, és ek -
kor szer zô dik vissza Vár ko nyi Zol tán mint fô ren -
de zô. Len kei ti pi kus hát tér em ber, ad mi niszt ra tív 
ter he ket vesz csak le Vár ko nyi vál lá ról, aki mû vé -
sze ti kér dé sek ben tel je sen sza bad ke zet kap. Len -
kei ha lá la után Vár ko nyi ve szi át a szín há zat, és ha -
lá láig, 1979-ig ô lát ja el az igaz ga tó-fô ren de zôi teen -
dô ket. A ti zen hét évig tar tó Vár ko nyi-kor szak a 
szín ház tör té ne té nek csúcs tel je sít mé nye. 

Bár a Víg szín ház 1945 utá ni tör té ne te lé nye gé -
ben megírat lan, a Vár ko nyi-kor sza kot mégis vi -
szony lag so kan ele mez ték, mél tat ták. A szín ház 
kul tu rá lis és kom mu ni ka tív em lé ke ze té ben is ele -
ve nen él, hi szen a Víg szín ház je len le gi tár su la tá nak 
jó né hány tag ját még Vár ko nyi szer zôd tet te. (Né -
hány név: Ha lász Ju dit, Ta hi- Tóth Lász ló, Lukács 
Sán dor, Kút völ gyi Er zsé bet, Bár dy György, Venczel 
Ve ra, He ge dûs D. Gé za, Kern And rás, Sze ge di Erika.) 
Né me lyi kü ket igen kü lö nös kö rül mé nyek kö zött. 
(Az aláb bi anek do tát azért köz löm, mert na gyon 
jól jel lem zi azt a „stí lust”, amellyel Vár ko nyi közle -
ke dett a szí né szei kö zött, és amellyel több sé gü ket 
egy élet re ma gá hoz és a Víg szín ház hoz lán col ta). 
1978-ban má sod já ra ren dez te a Pesti Szín ház ban 
Wein gar ten A nyár cí mû da rab ját, egyik sze rep ben 
Pap Ve rá val. A pre mier-e lôadás vé gén, ami kor 
a ren de zés sze rint meg szó lalt egy val cer, Vár ko nyi 
vá rat la nul fel kér te tán col ni a vég zôs fô is ko lást és 
a fü lé be súg ta: „Sze ret ném, ha a kö vet ke zô évad tól 
a Víg szín ház tag ja len ne!” Ele gáns pre mie ra ján dék! 
Vár ko nyi ké pes volt a sa ját egyé ni sé gé hez for mál -
ni a szín há zat, elôbb a Ví get, majd 1967-tôl fo lya -
ma to san a Pes ti Szín há zat is, ahol elsô  sor ban ko -
ráb bi szín há zá nak, a Mû vész Szín ház nak friss szel -
le mû, a legújabb kor tár si tö rek vé se ket kép vi se lô 
da ra bo kat szín re vi vô ha gyo má nyát vit te tovább. 

Bár Vár ko nyi alatt egy ál lan dó és erôs ren de zôi 
gár da mû kö dik, mégis ké pes ar ra, elô dei hez, Dit -
ró i hoz és Jób hoz ha son lóan, hogy egy sze mély ben 

meg ha tá roz za a szín ház ka rak te rét. Vár ko nyi sok -
ol da lú mû vész sze mé lyi sé gé vel gaz da gít ja a Víg szín -
há zat meg ha tá ro zó ve ze tôk, ren de zôk ha gyo má -
nyát. „Új ság író nak író volt, író nak köl tô, köl tô nek 
új ság író, író nak böl csész, böl csész nek mû vész, ren -
de zô nek szí nész, szí nész nek li te rá tor, li te rá tor nak 
szín há zi em ber, szín há zi em ber nek filmes, és filmes -
ként min dig meg ma radt szín há zi ren de zô nek.”104 
Több nyel vet be szél, jó kap cso la to kat ápol kül honi 
szín há zi ügy nö kök kel, el kö te le zet ten nyi tott a ma -
gyar és a kül föl di kor tár si hang ra egyaránt. A víg -
szín há zi pub li kum tü rel met le nül és fo lya ma to san 
kö ve te li az új don sá got, és Vár ko nyi ezt szál lít ja is, 
úgy üz le ti, mint mû vé szi meg fon to lás ból. Vár konyi, 
aki „rész ben dip lo ma ti kus volt, rend kí vül okos is 
volt, és ez zel együtt szent és sért he tet len min den 
el kép ze lé se, mert ak ko ra te kin té lye volt, és az ered -
mé nyei ôt iga zol ták”,105 egy olyan szín há zat mû -
köd te tett a pu ha dik ta tú ra évei ben, ahol a leg fris -
sebb avant gárd, a kül föl di si ke rek tel jes egyen súly -
ban ke ve red tek a ha gyo má nyos szín ház zal, adott 
eset ben a Víg szín ház ha gyo má nyai val. „Légy mo -
dern!”, hall ja és ér tel me zi Vár ko nyi is a víg szín házi 
meg nyi tó sza vait, de pon to san tud ja azt is, hogy 
a mo dern sé get, az új don sá go kat, a Víg szín ház ban 
(!!!) nem le het ra di ká li san tá lal ni, az új szín há zi 
hol mi nem kü lön böz het gyö ke re sen a már meg -
szo kott, el fo ga dott, ked velt szín há zi áru cikk tôl. 
Szín há za a szó ra koz ta tó nép szín ház és mû vész szín -
ház ke ve ré ke, ki hasz nál va a kor szín há zi kö zön sé -
gé nek az ér zé keny sé gét az iró niá ra, a ket tôs be széd -
re, az össze ka csin tás ra. Te het sé ges és teát rá lis szín -
há zi kí ná la ta azért is ki vé te les, mert a kö zön ség nek 
egy szer re tud ja nyúj ta ni a mû velt sé get és a mû velt -
ség ér zé sét is, a kul tú rát, vagy KUL TÚ RÁT, így 
csupa nagy be tû vel és a kul tu rált ság il lú zió ját is. 

Dit rói hu szon egy éves te vé keny sé ge alatt ke -
mény kéz zel lét re hoz egy új tár su la tot és meg ho -
no sít egy szín já ték stí lust, de val lo má sa sze rint nem 
tud ta iga zán azt a faj ta szín há zat mû vel ni, ami hez 
sze rin te te het sé ge és el hi va tott sá ga lett vol na. Jób 
Dá niel ben már nem fe szült ilyen el lent mon dás, ô 
tud ta és el fo gad ta, hogy kik nek és mi lyen tí pu sú 
szín há zat kell csi nál nia. Mû so rán azon ban, ha szín -
ház tör té ne ti tény ként je len tôs újí tás is Cse hov ma -
gyaror szá gi be mu ta tá sa, el sô sor ban a két há bo rú 
köz ti vi szo nyok, és a kö zön ség igé nyei miatt dön -

104 Mol nár Gál Pé ter, Ren del ke zôp ró ba, Bu da pest, Szé pi ro dal mi Kiadó, 1972. 256. 
105 Bár dy György a Víg szín ház ról. In ter jú, ké szí tet te Feszt baum Bé la, 2009. már cius.
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tôen nem vál toz tat ha tott. A min denáron a ré gi hez 
va ló ra gasz ko dás miatt lé pi túl az idô 1948-ban. 
Vár ko nyi nál min den össze jön. Játsz hat Ró meó és 
Jú liát, far mer ro man ti kás, sze lí den lá za dó Kép zelt 
ri por tot, Mol nárt, Ten nes see Wil li amst, Illyés Gyu -
lát. Fe y de au-t és Ör kényt. Szín há za, amely min dig 
„tar ka és jó ked vû”,106 ön fe led ten hir de ti egy sza -
bad és ön tör vé nyû al ko tó, a já ték ban, az üz le ti si -
ker ben, a blôd li ben és a lí rá ban egyaránt hí vô szín -
ház csi ná lói at ti tûd jét. 

Eh hez per sze ren del ke zé sé re áll egy ki vé te le sen 
erôs tár su lat és egy erôs és ha té kony ren de zôi gárda 
is. Vár ko nyi tu da to san ala kít ki egy szín ház hoz szo -
ro san kö tô dô ren de zôi csa pa tot, 1962 és 1979 kö -
zött a szín ház kb. nyolc van be mu ta tó ját szin te csak 
ô ma ga, Hor vai Ist ván, Ka pás De zsô, Mar ton László, 
majd Val ló Pé ter ren de zi. A fô ren de zôi stá tusz és 
sze rep kör meg ma rad, de sok kal na gyobb sza bad -
sá got kap nak a ren de zôk, mint ko ráb ban. Lát szik 
ugyanak kor egy ten den cia, mi sze rint Mar ton László 
ren de zi a könnye debb hang vé te lû da ra bo kat, víg -
já té ko kat és a ze nés pro duk ció kat, Hor vai Ist ván 
több nyi re Cse hov val, O’Neill- lel, sû rûbb drá mai 
ma té riá val és kor társ drá ma írók (el sô sor ban Csurka, 
Eör si) da rab jai val fog lal ko zik, Ka pás De zsô a költôi 
da ra bok szín re vi vô je, leg je len tô sebb elôadá sai 
Krúdy-a dap tá ciói, de ki ve szi a ré szét ô is a kor tár -
sak ból, el sô sor ban az ab szurd és a gro teszk fe lé 
hajló mû vek ke rül nek az ô ke zé be. Val ló Pé ter a leg-
fiata labb és legújabb mo dern hang kép vi se lô je, 
Bond, Pin ter, Gom bro wicz da rab jait ren de zi. Vár -
ko nyi szín ház ve ze tô ként és ren de zô ként is min -
den evô, de vi lá go san fo gal maz za meg a da rab vá -
lasz tá si szem pont jait. „Von zó dom az »iz gal mas«, 
az »ér de kes« szín ház hoz. Nem sze re tem az epi kus, 
iro dal mi as ko dó szín há zat! A szín ház cse lek vô, aktív 
va la mi! Bol dog va gyok, ha a kö zön ség elôadás után 
gon dol kod ni kezd azon, amit lá tott. De bol dog ta -
lan vol nék, ha elôadás köz ben nem jut na eszé be 
sem mi! Azon nal az ér te lem re, az ér zel mek re, az 
ide gek re ha tó szín há zat sze re tek csi nál ni. Nem ked -
ve lem te hát a las sú áram lá sú, pszi cho lo gi zá ló mû -
ve ket, ame lyek a sem mit pró bál ják úgy cso por to -
sí ta ni, hogy va la mi nek lás sék.”107 

A szín ház ál lan dó, tu laj don kép pen sza bad ke -
zet ka pó ren de zôi ka ra nagy ban hoz zá já rul a szín -

ház mû vé szi sta bi li tá sá hoz. Négy-öt em ber fo lya -
ma to san a tár su lat ban gon dol ko dik, is me rik a szí -
né szek ké pes sé geit, elô zô mun kái kat, ala kí tá sai kat, 
tisz tá ban van nak a mû vé szi fej lô dé sük kel, is me rik 
és se gí tik egy más mun ká ját is. Vár ko nyi te hát to -
vább vi szi az ál lan dó ren de zôi kar ha gyo má nyát Dit -
ró i tól és Jób tól, de ahogy a szín ház mû so ra szé le -
se dik, és már nem le het az elôadá so kat csak a „Sza -
lo nia san mo zog ni, össze nem üt köz ni!” ve zény szó -
val fe lül ren dez ni, így a ren de zôi ön ál ló ság sok kal 
mar kán sabb, mint elô dei alatt. Hogy né zett ki mégis 
a Vár ko nyi-fé le fô ren de zés? 

„Tíz nap pal a pre mier elôtt meg je lent és be né -
zett, nem beült, be né zett. Be le né zett az elôadás ba. 
Jegy zet tömb, asszisz tens nél kül. Ha rö vid idô múl -
va ki ment, min den rend ben volt. Ha leült, mel léült 
egy asszisz tens, bár nemigen dik tált. Ha egy megol -
dat lan sze re pet lá tott, gyak ran csak ennyit mon -
dott: Kern! Ma gá nak ez nem le het prob lé ma! Szo -
tyo la, sváj ci sap ka, fül tôig húz va! És az zal kész lett. 
Ma gá tól ér te tô dô. Ha gyen gébb volt a da rab, vagy 
csak egy bi zo nyos hely zet, meg se gí tet te egy kis kül -
csín nel, ahol nem volt elég bel becs. Egy-egy szó -
val hely re tett egy egész ala kí tást, volt, hogy csak 
ennyit mon dott: Bé res! (Ilo na) Kesz tyû! Fel le het 
ven ni, le le het ven ni, oda le het ve le csap ni, meg le -
het fog ni ve le vagy a nél kül va la mit. Így, szó sze -
rint, kéz be ad ta a megol dást! Elô for dult, hogy a da -
rab struk tú rá ján vál toz ta tott. Csur ka Ist ván Ver -
seny nap cí mû da rab ját pró bál tuk, Hor vai ren de zé -
sé ben. Egy pszi cho ló gus dok tor nôt ját szot tam, ez 
az egy je le ne tem volt az el sô fel vo nás vé gén a fô -
sze rep lô vel, Dar vas Iván nal. Érez tük, hogy rossz a 
je le net, min dent ki pró bál tunk, nem ment. A meg -
né zôs pró bán Vár ko nyi ele gán san, kis sé bla zír tan 
át szólt a né hány sor ral ar rébb ülô szer zô nek: Te, 
Csur ka, hogy ír tad meg ezt a je le ne tet? Zsi ke, szólt 
fel ne kem, úgy, hogy tud ta, hogy csak ez az egy je -
le ne tem van a da rab ban, baj len ne, ha ez ki marad -
na? Bol do gan jöt tem le a szín pad ról, és sok kal jobb 
lett az egész elôadás e nél kül a je le net nél kül. Egyál -
ta lán nem tar tot tunk Vár ko nyi tól, vár tuk, mint 
a Mes siást! Hát ha jön egy szo tyo la, egy kesz tyû, 
vagy egy meg vál tó »húz zuk ki«!”108 

Mar ton Lász ló 1966-tól dol go zott együtt Vár -
ko nyi val, elôbb asszisz tens ként, ké sôbb beosz tott 

106 Mol nár Gál Pé ter, i. m. 245. 
107 Vár ko nyi Zol tán in ter jú, in Szán tó Ju dit (szerk.), Vár ko nyi Zol tán em lék könyv, Bu da pest, Ma gyar Szín há zi In té zet, Nép -

mû ve lé si Pro pa gan da Iro da, 1980. 111. 
108 Kút völ gyi Er zsé bet a Víg szín ház ról. In ter jú, ké szí tet te Feszt baum Bé la, 2009. áp ri lis.
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ren de zô ként. Az utol só Vár ko nyi-ren de zést (Örkény, 
Pis ti a vér zi va tar ban), ha lá la miatt, már Mar ton fe -
jez te be. Mar ton így em lék szik a ren de zô és fô ren -
de zô Vár ko nyi ra: „Ke ve set be szélt, rö vi den és vi lá -
go san. Ter mé sze te sen alap ve tô el kép ze lé seit már 
az in du lás nál min den ki vel is mer tet te, el sô sor ban 
az ál tal, ahogy a da ra bot felol vas ta. Azt hi szem, eb -
ben utolér he tet len volt. Úgy ol va sott da ra bot, hogy 
fel fo gá sa vol ta képp min den kü lö nö sebb ma gya rá -
zat nél kül vi lá gos lett. (…) Rend kí vül vi lá go san 
inst ruált, s az tán, ha szük sé gét érez te, ugyanilyen 
vi lá go san mu tat ta meg, mi re gon dol. De ren de zô 
mó don ját szott elô, félt at tól, hogy a szí né szek utá -
noz ni fog ják, nem akar ta, hogy csu pa kis Vár ko -
nyi ug rál jon a szín pa don. (…) Az ô ge ne rá ció já ban 
azt hi szem az utol só volt, aki a nagy szí né szek mo -
do ros sá gai el len is szól ni mert. Gyak ran pa ro di zál -
ta a be szé dü ket, de so ha sem bán tó mó don. Mint 
ahogy kü lön le ges ér zé keny sé ge volt ah hoz, hogy 
so se sért se meg önér ze té ben egy da rab ren de zô jét, 
so se tûn jék úgy, mint ha fö lül ren dez né. A szí né szek 
elôtt nem mon dott a beosz tott ren de zô nek ké nyes 
dol go kat, pró ba után négy szem közt be szél te meg 
ve le a prob lé má kat.”109 

A fen ti idé ze tek bôl ki de rül, ho gyan örök lô dött 
ge ne rá ció ról ge ne rá ció ra a ke vés be szé dû, pon tosan 
és gyor san dol go zó, vi lá go san és ha tá ro zot tan ren -
de zô és fe lül ren de zô, a túlelem zést ke rü lô, a szín -
há zat gya kor la ti és nem el mé le ti te rep nek ke ze lô 
szín ház ve ze tô-ren de zô tí pus a Víg szín ház ban. Bárdy 
György sze rint Vár ko nyi jól is mer te Jób Dá niel Víg -
szín há zát és ma gát Jó bot is, te hát az igaz ga tó-fô -
ren de zôi szék út ja, le szá mít va a Ma gyar Nép had -
se reg Szín ház el sô tíz évé nek hek ti kus sá gát, tö retlen 
és egye nes, az igaz ga tók egy más nak ad ják át a ta -
pasz ta la tai kat. A Vár ko nyi-je len ség hez tar to zik az 
is, hogy éve ken ke resz tül sze mé lyé vel, meg je le né -
sé vel, stí lu sá val is hoz zá já rult ah hoz, hogy a Víg -
szín há zat a pol gá ri stí lus szín há za ként aposzt ro fál -
ják a kor szak ban. El ma rad ha tat la nok az ele gáns ci -
ga ret ták, a whis key, a ki fo gás ta lan an gol szö ve tek, 
a már kás ci pôk. Egy több nyel vet be szé lô po li hisz -
tor, vi lág pol gár a gu lyás kom mu niz mus ban „tob zó -

dó”, ke let- eu ró pai sá gát mégis szo rong va megélô 
or szág kel lôs kö ze pén. Fe let te állt a ko rá nak, vagy 
sok kal in kább megelôz te a ko rát. 

Szak ér te lem, mû gond, ap ró lé kos pre ci zi tás és 
nagy vo na lú ele gan cia jel lem zô rá mind ren de zés, 
mind igaz ga tás-szín ház ve ze tés köz ben. (Ezen sorok 
írá sa kor egy kü lö nös év for du ló ra le szek fi gyel mes, 
ma van Vár ko nyi Zol tán ha lá lá nak har min ca dik év -
for du ló ja. En nek em lé ké re és a ró la szó ló rész kere -
te zé se ként kö vet kez zen ró la még egy el nem mon -
dott pre mie ra ján dék anek do ta, amely szin tén igen 
ér zék le te sen lát tat ja Vár ko nyit, a szín ház ve ze tôt, 
a Fô nök -öt, ahogy kol lé gái, szí né szei szó lí tot ták.) 

„A Szent Jo han na pre mier jén be jött a szü net ben 
az öl tö zôm be. Én per sze tel jes láz ban, az elôadás 
és a sze rep miatt! Iz ga tot tan es tem ne ki: »Fô nök, 
egy szál vi rá got nem kap tam tô led a pre mie remre!« 
»Jaj, de jó hogy szólsz!«, mond ta ô. Ez fon tos pil -
la nat volt, sem mi olyas mi nem volt ben ne, hogy 
a kö vet ke zô gesz tus ra he te kig ké szült vol na, és 
majd jól be zse be li az ér te já ró há lát és ra jon gást, 
egy sze rûen el fe lej tet te vol na, ha nem szó lok a szál 
vi rá gért. Be nyúlt a bel sô zse bé be, elô hú zott egy 
név je gyet, oda tet te az asz ta lom ra és annyit mon -
dott: »For dítsd meg, ki csi!« Meg for dí tot tam. »Má -
tól, dup lá já ra eme lem a fi ze té se det! Vár ko nyi.«”110 

Vár ko nyit hir te len ha lá la után a szín ház igaz ga -
tást ko ráb ban már gya kor ló (1953–1957 Ma dách 
Szín ház) leg kö ze libb mun ka tár sa, Hor vai Ist ván 
vált ja a di rek to ri szék ben. Mun ká ja a Vár ko nyi-
kor szak ér té kei nek foly to nos sá gá ra va ló tö rek vés 
je gyé ben te lik 1985-ig, mi kor is nyug díj ba vo nul, 
de en nek el le né re 2004-es ha lá láig ren de zô je, fô -
ren de zô je ma rad a szín ház nak. A ren de zôi kar lé -
nye gé ben vál to zat lan ma rad. 

1985-tôl 2009-ig igaz gat ja a Víg szín há zat Mar -
ton Lász ló. A szín ház tör té ne té nek leg hosszabb reg -
ná lá sa, hu szon négy év. Dit rói Mór hu szon egy, Jób, 
aki két szer is állt a szín ház élén húsz, Vár ko nyi, 
a fô ren de zôi pe rió du sá val együtt is mindössze ti -
zen hét évig állt a szín ház élén. Mar ton 1968-ban 
ren dez itt elô ször, s azóta fo lya ma to san. Öt ven kettô 
pro duk ciót ál lít szín pad ra negy ven egy év alatt.111 

109 Szán tó Ju dit (szerk.), Vár ko nyi Zol tán em lék könyv, Bu da pest, Ma gyar Szín há zi In té zet, Nép mû ve lé si Pro pa gan da Iro da, 
1980. 389–390. 

110 Kút völ gyi Er zsé bet a Víg szín ház ról. In ter jú, ké szí tet te Feszt baum Bé la, 2009. áp ri lis. 
111 A Mar ton- kor szak elem zé se kap csán a dol go zat író já nak men te ge tôz nie kell. Elô ször is, sze ret tem vol na, ha itt, ezen 

a he lyen egy Mar ton Lász ló val ké szült na gyin ter jú sze re pelt vol na, de saj nos er re tech ni kai okok, rész ben az ép pen ese -
dé kes igaz ga tó vál tás átadás-át vé te li teen dôi, il let ve Mar ton Lász ló nak, az ugyaner re az idô szak ra esô kül föl di ven dég -
ren de zé se miatt nem ke rült sor. Más részt, ha eset leg a na gyin ter jú nem is ke rült vol na be le a dol go zat ba, egy sze mé lyes
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Fo ko za to san el tû nik a szín ház ren de zôi struk tú rá -
já ra oly jel lem zô ál lan dó ren de zôi kar. Több ször 
pró bál ko zik kiala kí ta ni a szín ház hoz kö tô dô, évado -
kon ke resz tül itt dol go zó ren de zôi gár dát, de si ker -
te le nül. A fô is ko lai, már egye te mi kép zés bôl év ti -
ze dek óta nem ér ke zik a Víg szín ház ban hosszú távon 
gon dol kod ni tu dó fiatal ren de zô. Há rom ren de zés 
után tá vo zik Si mon Ba lázs, ket tô után Rusz nyák 
Gá bor. Fel tû nik Lend vai Zol tán, Te li hay Péter, 
Novák Esz ter, Ke szég Lász ló, Bé res At ti la. Csak fel -
tûn nek, nyo mot nem hagy nak. Egyi kük nek sem 
iga zán si ke res mû vé szi te rep a Víg szín ház. Nyolc 
éva dot, kö zü lük az utol só hár mat ál lan dó tár su lati 
tag ként tölt a szín ház nál For gács Pé ter. Bár fo lyama -
to san ki vá ló mun ka kap cso lat ban van az egye temrôl 
ér ke zô, legfiata labb ge ne rá ció val, ta nár se géd ként 
dol go zik Mar ton Lász ló mel lett, és nyi tot tan fo gadja 
ôt a tár su lat idô sebb ré sze is, iga zá ból nem si ke rül 
a beil lesz ke dés. Nincs tisz tem kri ti kai han got meg -
üt ni, de két-há rom ren de zé sén kí vül, el sô sor ban 
egyet len nagy szín há zi ren de zé sé re, a Száz év magány -
ra gon do lok, nem si ke rült iga zán sem szak mai, sem 
kö zön ség si kert elér nie. Vi dé ki mû he lyek ben vi -
szont an nál in kább ha té ko nyan és elis me rés mel -
lett mû kö dik, szá má ra sem a legideá li sabb hely a 
Szent Ist ván kör út. A fiata lok hoz ha son lóan rö vid 
idôt töl te nek a szín ház nál a szer zô dés ben lé vô „nagy 
ne vek” is. Nem ala kul ki hosszú tá vú kap cso lat sem 
Tom pa Gá bor ral, sem Szász Já nos sal. Fo lya ma tosan 
bô vül vi szont az ál lan dó ven dég ren de zôk szá ma, 
ren dez a Mar ton érá ban többek közt Go thár Pé ter, 
Szi ko ra Já nos, Val ló Pé ter, Taub Já nos, Má csai Pál, 
Ig ló di Ist ván, Má té Gá bor. Gyakori a je len lé te Zsótér 
Sán dor nak. A tra di cio ná lis szín há zi jel rend szer re, 
já ték stí lus ra, ha tás me cha niz mus ra a ki lenc ve nes 
évek vé gén és az ez red for duló el sô évei ben leg mar -
kán sab ban rá kér de zô ren de zô fo lya ma tos sze re pel -
te té sé vel a Víg szín ház tu laj don kép pen nem tesz 
mást, mint egyér tel mûen és vál lal tan megüti a leg -
kor tár sibb és leg mo der nebb han got. Ha Zsó tér 
színre ke rü lô da rab jai nem is maiak, a szín re vi tel 
mód jai alap ve té seik ben má sok, mint a Víg szín ház 
re per toár da rab jaié. A meg szo kott be fo ga dá si me -
cha niz mu sok he lyett újak kel le nek, kel le né nek, 
hogy teát rá lis él mény ben ré sze sít sék a bér le tes kö -
zön sé get. Legalábbis azt a ré szét, aki el jön. Zsó tér 

elôadá sai fon tos ál lo má sai egy-egy szí né szi kar rier -
nek, több nyi re han gos szak mai si ker kí sé ri ôket 
ugyanak kor gyak ran kon gó fél ház vagy negyed ház 
elôtt zaj la nak. Tra di cio nális víg szín há zi gon do lat, 
és az elôz mé nyek bôl egye ne sen kö vet ke zô gesz tus 
a leg fris seb bet, a legújab bat nyúj ta ni a közön ség nek 
egy-egy Zsó tér elôadás kap csán. De ez az újí tás nem 
lesz iga zán hosszú éle tû. Min den bi zonnyal ra diká -
li sabb vál to zás a né zô nek Zsó tért néz ni 2006-ban 
a Víg szín ház ban egy bár mi lyen(!) má sik víg szín házi 
elôadás után, mint 1896-ban a Nem ze ti ben szín re 
ke rült Ka za licz ky An tal A garasos alis pán cí mû da -
rab ja után beül ni a Víg be Beö thy Lász ló Bé ni bá csi 
cí mû bo hó za tá ra. Fa lu di an nak ide jén, Já szai Mari 
víg szín há zi szer zôd te té se kor ha mar felis me ri, hogy 
Az ál lam tit kár úr szín pa dán nem le het Pha ed rát ját -
sza ni, de száz évvel ké sôbb a prob lé ma más for má -
ban, nem a szín da rab szint jén je lent ke zik. A víg -
szín há zi szín re vi telek (és ide tar to zik min den ki, 
Mar ton tól For gách Péterig) szín pa dán ilyen tel je sen 
el té rô be fo ga dá si me cha niz must igény lô szín há zi 
kör nye zet ben nem le het Zsó tért ját sza ni. Amennyi -
re il lesz ke dik Zsó tér né hány elôadá sá hoz a nagy -
szín há zi, ki fe je zet ten teát rá lis szín re vi tel (pél dául 
A kék ma dár), annyi ra ne he zen fo gad ja be azt maga 
a szín ház és a szín ház kö zön sé ge. 

Elin dul nak és foly ta tód nak vi szont a Mar ton-
kor szak ban szí nész-ren de zôi kar rie rek. Tor dy Géza 
után He ge dûs D. Gé za, Ru dolf Pé ter, Ko ro gnai 
Károly, Al föl di Ró bert, Mé hes Lász ló, Esze nyi Enikô 
is je lent kez nek ren de zés sel. A víg szín há zi ren dezô -
 is ko la ered mé nyes nek bi zo nyul, mind annyiuk víg -
szín há zi ren de zé sei kö zött sze re pel vagy sze re pelt 
fi gye lem re mél tó, szín há zi ér ték és/vagy a kö zön -
ség si ker szem pont já ból. 

Mar ton Lász ló ren de zé sei is vál to zó ké pet mu -
tat nak, Shakes peare, Mil ler, Neil Si mon, Gol do ni, 
Spi ró, Ib sen da ra bot egyaránt szín pad ra ál lít, leg -
em lé ke ze te sebb elôadá sai ál ta lá ban a ze nés pro duk -
ciók. (A fô is ko lán Ná das dy Kál mán ta nít vá nya.) 
Több szá zas szé ria köt he tô a ne vé hez. Mar ton László 
élesz ti új ra a gye rek elôadá sok ha gyo má nyát is. 

Mar ton Lász ló hoz nem kö tô dik sok sze mé lyes 
ren de zôi él mé nyem, ti zen két év alatt mindössze 
két szer ren de zett, el sô sor ban mint fô ren de zô ta lál -
koz tam ve le. Kö vet ve Vár ko nyi fô ren de zôi ha gyo -

és min den re ki ter je dô esz me cse re ta nul sá gai nél kül, úgy ér zem, nem szak mai és nem eti kus, össze gez ni egy olyan kor -
sza kot, mely nek élén fô is ko lai ta ná rom, ha úgy tet szik, mes te rem, a dol go zat meg kez dé se idô pont já ban még igaz ga tóm, 
je len leg fô ren de zôm áll. Mar ton hu szon négy évé bôl ti zen ket tô nek ak tív ré sze se va gyok. Ta lán né mi idô nek is el kell tel -
ni ah hoz, hogy a kor szak ele mez he tô le gyen. Né hány megál la pí tás azért ide kí ván ko zik.
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má nyát, ró la is el mond ha tó, hogy dön tôen konst -
ruk tív, éles sze mû, ma ga biz tos szak mai ság gal hozzá -
szó ló, a lé nye get in kább tö mö ren, mint túl be szélve 
és nem min dig kí mé le te sen meg fo gal ma zó ren dezô 
és szí nész ve ze tô. Ál ta lá ban tíz-ti zen két nap pal a be -
mu ta tó elôtt ér ke zik, és gyak ran elô for dul, hogy a 
be mu ta tóig a ren de zô vel együtt kí sé ri vé gig a szü -
le tô pro duk ciót. A fen tebb vá zolt ren de zôi sok szí -
nû ség el le né re több nyi re min den pro duk ció hoz ké -
pes a sa ját koor di ná ta rend sze rén be lül hoz zá szólni. 
Ugyanak kor az is meg jegy zen dô, hogy sok, a tár -
su lat tal adott eset ben elô ször ta lál ko zó ren de zô ese -
té ben több ször is sor ke rül ar ra, hogy fô ren de zôi 
mi nô sé gé ben sa ját ke zé be ve gye az elôadást és, bár 
a szín la pon a ne ve nem sze re pel, vé gül egy Marton-
 ren de zés szü les sen. Új ra fel buk kan a Dit ró i- fé le ha -
gyo mány, a hát tér ben ma ra dó, de tu laj don kép pen 
az elôadás vég sô for má ját dön tôen meg ha tá ro zó 
ren de zô fi gu rá ja, bár a Mar ton-kor szak ban gyak -
ran in kább szük ség bôl, mint tu da tos el gon do lás -
ból. Jel lem zô konflik tu sa az el múlt év ti ze dek nek 
a ren de zô sa ját vi lá ga és a „víg szín há zi ság” kö zött 
fe szü lô el len tét. Több ször nem ala kul ki egyen súly 
a te kin tet ben, hogy a ren de zô el gon do lá sa vagy 
a Mar ton ál tal kép vi selt víg szín há zi szem pont rend -
sze rek ke re ked nek-e felül az elôadás lét re ho zá sa 
so rán. Az üt kö zô pont ál ta lá ban a tár su lat. 

A Mar ton kor szak nak ren ge teg el lent mon dá sa 
el le né re is leg na gyobb ér de me az, hogy megôriz te 
a Víg szín há zat egy alap ve tôen pró zai nagy szín ház -
nak, nem vesz tett, sôt nyert kö zön sé get az el múlt 
év ti ze dek – fo gal maz zunk óva to san – bi zony ta lan 
kul tu rá lis mi liô jé ben. Fenn ma radt a tár su la ti rend -
szer, mû kö dik a bér let rend szer, a szín ház há rom 
ját szó he lyén a 2008/2009-es évad ban hu szon nyolc 
kü lön bö zô elôadás fut, me lyet kö rül be lül 350–400 
ezer né zô lát. A szín ház szám lái ki fi ze tet tek, a dol -
go zók min den hó nap ban meg kap ják a já ran dó sá -
gu kat. Mar ton Lász ló úgy dön tött, hogy a kö vetkezô 
igaz ga tói cik lus ra már nem pá lyá zik, és így 24 év 
igaz ga tás után nem foly tat ja a mun kát. Egy biz tos 
ügy me net tel ren del ke zô, a leg több szem pont ból 
sta bil szín há zat hagy ma ga után. 

„Ma gyar Na rancs: Miért – és miért most? 
Mar ton Lász ló: Egy ide je már gon dol koz tam 

ezen – az elô zô ki ne ve zé sem óta. Az ok egy sze rû: 
úgy érez tem, hogy az el múlt évek ben az igaz ga tás 

és a ren de zés egy re in kább összeüt kö zés be ke rült 
ben nem; úgy érez tem, hogy az igaz ga tás el von attól, 
amit vol ta kép pen a leg job ban sze re tek: ren dez ni és 
ta ní ta ni. 

MN: Az igaz ga tást nem le het ennyi re sze ret ni? 
M. L.: Le het, de na gyon nagy mun ka. Fo lya ma -

to san sok fe lé kell fi gyel ni. Pél dául át néz ni min den 
ki me nô le ve let, mert az mind a szín há zat kép vi seli. 
Tud ni, há nyan és mennyi idô alatt bon ta nak le egy 
dísz le tet. Ren ge teg szer ve zés, gi gan ti kus mé re tek, 
ha tal mas gé pe zet. Ja, és hogy min den be fér jen 
a pén zü gyi ke re tek kö zé. Azt ugyanis so sem hal -
lot ta, hogy en nek a szín ház nak adós sá ga van, pót -
hi telt kért. Min dig min dent megol dot tunk, hu szon -
há rom éve már. És ak kor a leg fon to sabb ról, a mû -
vé szi ter mé sze tû igaz ga tá si mun ká ról, a szín ház ar -
cu la tá nak for má lá sá ról és fenn tar tá sá ról még nem 
is be szél tem. 

MN: Nem azon cso dál ko zom, hogy ez a fe szültség 
most elôállt ön ben, ha nem azon, hogy csak most. 

M. L.: Elein te nyil ván meg ba bo ná zott a feladat 
szép sé ge, fe le lôs sé ge, iz gal ma. Az tán jött a rendszer -
vál tás, és ren ge teg min den, ami egy szer re je len tett 
gya kor la ti és esz mei felada tot. Ez so káig le kö tött, 
ma is éle tem leg na gyobb aján dé ká nak tar tom ezt 
a le he tô sé get. Csak az tán múl tak az évek, és most 
azt ér zem, hogy vál ta nom ké ne. Mi köz ben nem bú -
csú zom sem mi tôl, van ben nem egy jó le sô iz ga lom 
és vá ra ko zás, hogy mi jön most”112 

 
Be fe je zés 

 

 A szak dol go zat egy kor szak ha tá rán szü le tett. Az 
írás meg kez dé sé nek pil la na tá ban még Mar ton 
Lász ló volt az igaz ga tó-fô ren de zô, de mi re 

a mun ka vé gé re ér tem, már Esze nyi Eni kô, a színház 
szí né sze, ren de zô je, hu szon hat éve osz lo pos tár su -
la ti tag ja ül az igaz ga tói szék ben. Bár Mar ton döntése, 
hogy le já ró igaz ga tói meg bí za tá sa után nem óhajt 
új ra in dul ni a posz tért meg lep te a tár su la tot, min -
den ki tu do má sul vet te azt, és egy em ber ként tá mo -
gat ta az igaz ga tói szé kért egye dül in du ló Esze nyi 
Eni kôt. Az új igaz ga tó meg bí zá sa öt év re szól. Rész -
let Esze nyi Eni kô pá lyá za tá ból, mely nek cí me 
Nyitott szín ház – ha gyo mány és to vább gon do lás: 

„A Víg szín ház ban el töl tött hu szon öt évem és 
nem zet kö zi ta pasz ta la taim együt te sen se gí tet tek ab -

112 Csá ki Ju dit, „Most azt ér zem, hogy vál ta nom ké ne”. Mar ton Lász ló ren de zô, a Víg szín ház le kö szö nô igaz ga tó ja (in ter -
jú), Ma gyar Na rancs, XX/51–52., 2008. de cem ber 18. http://www.ma gyar na rancs. hu/in dex.php?gcPa ge=/pub lic/hi rek 
/hir.php&id=18084 le tölt ve: 2009. áp ri lis 6.
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ban, hogy meg szü les sen ben nem az el ha tá ro zás: 
sok te het sé ges em ber koor di ná to ra sze ret nék lenni. 
Hi szek a nagy szín ház ere jé ben, mely nek bo nyolult -
sá gát szí nész nô ként és ren de zô ként is megél tem. 

A Víg szín ház ma messze a leg több né zôt be fo -
ga dó pró zai szín ház Ma gyaror szá gon; majd két szer 
ak ko ra, mint a Nem ze ti és csak nem há rom szor na -
gyobb, mint a Ka to na. Ha tal mas ki hí vást je lent es -
té rôl-es té re több mint ezer em bert be csá bí ta ni a 
nézô tér re. 

Cé lom a Víg szín ház si ke rek ben gaz dag száz ti -
zen két éves ha gyo má nyai nak megôr zé se és to vább -
gon do lá sa, a fo lya ma tos ság és a megúju lás di na mi -
kus egyen sú lyá nak je gyé ben. 

A le he tô leg vál to za to sabb re per toár ral a né zôk 
leg szé le sebb ré te gei hez kí ván nék el jut ni, mi köz -
ben új kö zön sé get is sze ret nék a szín ház ba csá bí -
ta ni, kü lö nös te kin tet tel a fiata lo kra. 

Kiemelt fon tos sá got tu laj do ní tok a ma gyar és 
kül föl di kor társ mû vek nek. Ki fe je zett szán dé kom, 
hogy össze fog jak a mai ma gyar iro da lom leg ja vá -
val, hogy elô se gít sem olyan új, nagy szín pad-ké pes 
pró zai és ze nés da ra bok szü le té sét, ame lyek a né -
zô ket az ak tua li tás nagy va rázs erô vel bí ró él mé nyé -
vel aján dé koz hat ják meg. 

Nagy le he tô ség nek ér zem, és a fej lô dés egyik 
alap ve tô fel té te lé nek tar tom, hogy a társ mû vé sze -
tek kü lön bö zô te rü le tein al ko tó mû vé sze ket be von -
jam a szín ház mun ká já ba. Ter vem egy olyan szel -
le mi köz pont kiala kí tá sa, ahol kü lön bö zô gon dol -
ko dá sú em be rek, más-más mû vé sze ti te rü le tek rôl 
jött al ko tók mun káik ban kér dé se ket fo gal maz nak 
meg és hat nak egy más ra. 

Sze ret ném, ha a Víg szín ház ott ho no sabb len ne, 
és szo ro sabb kap cso la tot tar ta na fenn al ko tói val és 
kö zön sé gé vel, hogy a né zôk ak tí van részt ve gyenek 
a szín ház éle té ben, hogy sze mé lyes kap cso la tot 
ápol junk ve lük, és ôk ma gu ké nak érez zék az épü -
le tet, a tár su la tot, az itt szü le tô elôadá so kat. 

Hi szem, hogy az élô szín ház a XXI. szá zad ban 
is sem mi hez sem ha son lít ha tó cso dák ra ké pes, de 
azt is tu dom, hogy az egyéb szó ra ko zá si for mák né -
zôk re gya ko rolt ha tá sai val, a meg vál to zott kul tú -
ra fo gyasz tá si szo ká sok kal szá mol ni kell, ezek re ver -
seny ké pes vá laszt kell ta lál nunk. 

A Ví gnek ak kor van esé lye, ha es téit nagy, kol -
lek tív ün nep pé tud ja va rá zsol ni.  

Olyan élô szín ház ról ál mo dom, amely el bû völ 
és gon dol ko dás ra kész tet, meg rí kat és meg ne vet -
tet, meg hök kent és fel zak lat, avagy az ott ho nos ság 
édes ér zé sé vel ké nyez tet.”113 

A pá lyá zat leg fon to sabb ki hí vá sa a ha gyo má -
nyok élet ben tar tá sa és az azok to vább gon do lá sa 
kö zöt ti egyen súly meg ta lá lá sa. Je len tô sen át raj zo -
ló dott Bu da pest kul tu rá lis, szín há zi tér ké pe az el -
múlt száz ti zen há rom év alatt. A szín ház meg nyi tá -
sá nak évé ben há rom szín ház van Bu da pes ten, ma 
több tu cat he lyen megy fel a füg göny egy es tén. Egy 
hó nap ban 250–300 kü lön bö zô ze nés, pró zai, tánc -
elôadás, per for mansz vár ja a kö zön sé get.114 So ha 
nem lá tott mé re tû a mo zi és te le ví ziós kí ná lat. Ha -
tal mas harc fo lyik a fi ze tô ké pes be fo ga dóért, kul -
tu rá lis fo gyasz tóért. 

A Víg szín ház hoz mind a mai na pig dön tôen hû 
ma radt a kö zön sé ge. El sô sor ban a hat va nas évek 
ele jé tôl tu da to san fenn tar tott ha gyo mány és meg -
úju lás egyen sú lya miatt. A Mar ton -é ra utol só elô -
adá sa Tracy Letts Au gusz tus Ok la ho má ban cí mû da -
rab ja, Esze nyi ren de zé sé ben, a Víg szín ház ban jó 
mo dell je en nek az egyen súly nak. Esze nyi ek kor 
már ren de zô és igaz ga tó is egy ben. Az elôadás egy -
szer re le zá rás és foly ta tás. Egy szer re mo dern és egy -
szer re ki fe je zet ten víg szín há zi mó don ha gyo má -
nyos elôadás. Mo dern el sô sor ban a szín da rab hang -
vé te lé ben és te ma ti ká já ban (kor társ da rab), és 
hagyo má nyos, mert a sok ré tû csa lá di drá mát tra -
di cio ná lis for má ban tá lal ja, egy szer re ren del ke zik 
egy Cse hov drá ma köl tôi mély sé gé vel és egy Neil 
Si mon víg já ték pro fesszio ná lis bul vár ér té kei vel. És 
a ha gyo má nyos for má ban na gyon jól ér vé nye sül 
a ha gyo má nyos víg szín há zi szín re vi tel min den 
alko tó ele me: tár su la ti össz já ték, na tu ra lis ta em ber -
áb rá zo lás, poen tí ro zó ké pes ség, jól szer ve zett moz -
gá sok. In tim pár je le net és nagy en semb le szcé na 
vál ta ko zik a szín pa don, a tér is egy szer re in tim és 
teát rá lis, egy nagy há rom szin tes csa lá di ház met -
sze tét lát juk. Sze ren csé re ápol ja a víg szín há zi ha -
gyo mányt si ke res ség te kin te té ben is, tel thá zak elôtt 
megy az elôadás. Az el sô Esze nyi évad (2009/2010) 
ter vei egyelô re még nem is mer tek, de a Tracy Letts 
da rab min den e set re jó nyi tány és po zi tív foly ta tásra 
le het kö vet kez tet ni. 

A Mar ton kor szak, épít kez ve az elô zô pe rió dusok 
ta pasz ta la tai ból, olyan szín há zat hagy ma ga után, 

113 Esze nyi Eni kô: Nyi tott szín ház. ha gyo mány és to vább gon do lás, http://www.pe sti szin haz. hu/wri te/vig/in dex.php?ak tu 
=20081222tars le tölt ve: 2009. feb ruár 10. 

114 A Fi de lio Est in gye nes prog ram ma ga zin ada tai alap ján.
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ahon nan bár mi lyen irány ban el le het in dulni. A fo -
lya ma to san be lül rôl megúju ló szín ház ve ze tés nek 
és a min den ko ri tár su lat nak mégis nem más a fel -
ada ta, mint az, ha meg akar fe lel ni a mo dern ség és 
tra dí ció ha gyo má nyos egy más mel lett élé sé nek, 
hogy le gyen elég mû vé szi ma ga biz tos sá ga élet ben 
tar ta ni a víg szín há zi ha gyo mányt, le gyen elég bátor -

sá ga, hogy rá kér dez zen a víg szín há zi ha gyo mányra, 
„hi szen a ha gyo mány azok ban a pil la na tok ban rög -
zül ha gyo mány ként, ami kor meg kér dô je le zôdik”,115 
és le gyen elég tü rel me és böl cses sége, hogy az em -
be ri erô for rá sok kal jól gaz dál kod va, a min  den kori 
kö zön ség vissza jel zé seit is meg hall va és ér tel mezve, 
ered mé nye sen szin te ti zál ja e két tö rek vést.
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