
Bár a Színház hivatalosan csak 1874-ben nyitotta meg kapuit, a város társadalmát már 

1857-ben is foglalkoztatta a színházépítés gondolata.1860-ban megalakult a Színészpártoló 

Társaság, akik szorgalmazták az önálló kőszínház építését. Elnöke Zsombory Ede volt. A lelki 

élvezet mellett cél volt az is, hogy a színház a város valamelyik díszes terére történő elhelyezése 

ékesítse városunkat, növelje összképének színvonalát. A terv ekkor elodázódott, ugyanis a 

tervező bizottsága a Haltéren akart színházat építeni, a hatóság azonban nem járult hozzá a 

tervezéshez. 1869-ben kelt életre a színház építésének gondolata, mely 11 évvel korábban 

elszunnyadt. Jelen esetben biztos léptekkel indult meg a színházépítés a megvalósulás felé. 

Hosszú és áldatlan vita kezdődött, hol húzzák fel Thália templomát. A Palotai külváros és a 

Felsőváros harca megindult, amely az első jelenségeként értelmezhető annak a késhegyig menő 

küzdelemnek, mely a két városrész versengését mutatja minden középületért. Végül eldőlt a 

kérdés, a város ingyen adott telket a színház céljaira azon a helyen, ahol előzőleg egy kis sétatér 

volt.  

Székesfehérvár áldozatkész közönsége ingyen adott telket a nemes célra, s a 

részvénytársaságot alakító 372 részvényes 102 800 forinttal járult hozzá a színészet ügyének 

támogatásához. Megkezdődött az építkezés, a polgárság hazafias öröme s lelkesedése pedig 

csak nőttön-nőtt. Azonban a dolgozó munkások kalapácsainak zaja még alig hangzott fel, az 

anyagi gondok máris kopogtattak a részvényesek ajtaján. Az építkezésre szánt összeg elfogyott, 

ezért az igazgatóság a nyolc páholy 12 000 forintért történő eladására kényszerült. Végül Pécs, 

Nagyvárad, Kecskemét és Szatmár is jelentős pénzösszegekkel támogatta a színház építését, s 

habár korántsem egyszerűen, de a színház végül megépíttetett.  

A megnyitó ünnepség rendkívül jelentős esemény volt. Az ünnepi díszbe öltözött 

színházban este 7 órakor kezdődött a díszelőadás. Meghívottként jelen volt a Magyar 

Tudományos Akadémia is, melynek képviseletében Pulszky Ferenc és Arany László jelentek 

meg. A Kisfaludy Társaságot Gyulai Pál képviselte és a fővárosi lapok színkritikusai is 

megjelentek. A megnyitó ünnepség az „Ünnepi Nyitány”-nyal kezdődött, melyet Káldy Gyula 

zeneszerző kimondottan eme jeles alkalomra írt. ezután következett Jókai Mór ezen alkalomra 

írt Prológja, melyet felesége, Jókainé Laborfalvy Róza előadásában hallhattak a jelenlévők. 

Rövid szünet után következett az ünnepi Bánk bán előadás a Nemzeti Színház művészeinek 

előadásában, melyet töretlen siker övezett.  

 



A színházat színültig megtöltő nagyközönség leplezhetetlen gyönyörrel hallgatta a 

remek előadást. Az újság pedig lelkesedéstől fűtött írt a nemes eseményről. A megnyitó előadás 

után lakoma volt a Magyar Királyban, ahol Szőgyény Marick László és Pulszky Ferenc 

beszédét hallhatták a jelenlevők. 

A magyar szellem kezdett felébredni letargikus álmából. 
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