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Vígszínházi részvény
Az OTP Bank Pénzügytörténeti Gy�jteményéb�l

(Budapest, V. kerület, Vigyázó Ferenc u. 6. Telefon: 473-5617)

Pénzügytörténeti gy�jteményünkben a pénzintézetek írásos és tárgyi emlékei mellett 

számos gazdasági társulás értékpapírjai is fellelhet�k, egyebek között a f�városi Víg-

színház egyik részvénykibocsátásának dokumentuma is.

A színházat Magyar Vígszínház Részvénytársaság néven alapították 1894. január 

28-án, 100.000 korona alapt�kével.

Az egykori Lipót körúti (ma Szent István krt.) ékességet az Európa-szerte számos 

színházat épített osztrák építész, Fellner Ferdinánd (1847–1917) tervei alapján emel-

ték.

A megnyitóra 1896. május 1-jén került sor, Jókai Mór Barangok cím� drámájának 

bemutatásával.

Szlanka András,

gy�jteményvezet�

A Magyar Vígszínház Rt. 1922-ben kibocsátott 400 korona névérték�, névre szóló részvénye



Irodalom, művészet,
környezet

5.

Drámatájak
„A mindenek feletti individuum korát éljük, a fi atalabb írógenerációkat 

– úgy t�nik – vagy egyre kevésbé érdekli a közösségek sorsa, múltunk 

és jelenünk közösen átélt, lényegi eseményei, vagy talán egyel�re még 

nem képesek fogást találni a társadalmi és történelmi lépték� jelensé-

geken.” (Radnóti Zsuzsa)

„Úgy vélem, ma a színházak látogatóközönsége klasszicista ízlés�, arra 

szocializálódott, hogy a színháznak szórakoztatnia és mintát, értéket 

kell nyújtania. Inkább a széppel, a jóval, a bájossal, a kedvessel, a fel-

emel�vel akar találkozni – a nagyszínpadon.” (Minya Károly)

„A színész tehát eredend�en az abszolútum birtokosa, ám amint az ép-

pen �t »lehet�vé tev�« aktusok »megtörténnek«, (át)él(het)�vé válnak 

benne, meg is sz�nik az abszolútum – hiszen a lehet�ségeket rejt� ak-

tusok immáron létez�vé alakultak át.” (Deres Péter)

„Iszonyú veszteség, hogy az a dramatikus-nagyepikai alkotás, mely ta-

lán a kor világirodalmában is egyedül állt volna realitásigényével, lé-

lekábrázolásának fi nomságával és történeti h�ségre törekvésével, nem 

készült el.” (Bodor Béla)

„Aki hosszú távra rendezi be az életét, annak több esélye van arra, hogy 

a sok rosszat elviselhet�bb arányban egyenlíti ki a jó.” (Görgey Gábor)

„néha semmi néha rossz / amikor jön s megbotoz / amikor jön s hely-

retesz / cellaajtón vasreteszt.” (Szilágyi Ákos)

„A férfi t, akinek a tetemét tegnap olyan el�vigyázatlanul, boncolás nél-

kül a vízbe dobták, aznap éjjel ismertem meg, amikor elhagytuk a kon-

tinenst.” (Baráthy György)
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