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Nem lehet megkerülni a lényeget: jó előadá-
sokat kell létrehozni a szakma egészének tevé-
keny közreműködésével. A Nemzeti Színház
kapja meg a szakmától mindazokat a kiváltságo-
kat, amelyek közös, jól felfogott érdekünkben
megilletik. Hogy mit is értek ezen, az kiderül majd
a későbbiekből.

Az áttekinthetőség érdekében pontokba sze-
dem a főbb problémaköröket.
1. Hogyan alakuljon ki a műsorterv és kik ren-

dezzenek?
A szakma bízzon meg egy, a legjobb mestere-
inkből álló (öt-hat-hét tagú) grémiumot, amely
a Nemzeti Színház mindenkori vezetésével
egyetértésben kialakítja legalább két évre
előre a műsortervet: ez hét-nyolc bemutatót
jelentene. Hogy ezek a választott darabok mi-
lyen nemzeti színházi profilt, koncepciót for-
málnak ki, az ezen az egész szakmát képvise-
lő testületen múlik. Bíznunk kell az ízlésükben,
igényességükben, színházi filozófiájukban.
Ez a testület azt is eldönti, hogy az egyes da-
rabok rendezésével kit bízzon meg. A felkért
rendezők tekintsék ezt visszautasíthatatlan,
megtisztelő megbízatásnak, valamennyiünk
érdekeit szolgáló missziónak. Ezeknek a ren-
dezőknek együtt az a dolguk, hogy az említett
hét-nyolc darabból két kiváló, három nagyon
jó és két-három „csak jó" előadást hozzanak
létre.

2. Kik játsszanak?
A szereposztás elsősorban a Nemzeti Szín-
ház most is nagy nevekből álló társulatára
épül. Ez a csapat, ha ott valóban jó előadások
készülnek szériában, az évek során nyilván
még erősödni fog. De a „minden előnyt a
Nemzeti Színháznak" elv itt is érvényesüljön.
Adott szerepekre a rendezők az ország bár-
mely színházából hívhatnak vendéget, azzal a
szabadsággal, hogy nem kell semmiféle
egyeztetési nehézséggel megbirkózniuk,
mert mindenki, minden színház és minden
művész kész áldozatot vállalni a Nemzeti
Színházért. Miután a műsorterv évekre előre
tudható, az érintett színház idejében felké-
szülhet, hogy adott időben két-három hónap-
ra kölcsönadja a kért színészt. Szeretném
hinni, hogy a meghívott művészek ezt egyfajta
kitüntetésnek érzik majd, és örömmel vállalják
a megbízatást.

3. Tervezők, zeneszerzők, koreográfusok.
Ugyanazt gondolom, minta színészek eseté-
ben, azzal a különbséggel, hogy ezen a terü-
leten már országos gyakorlat a vendégeske-
dés. De az egyeztetésbeli előny itt is érvénye-
süljön.

4. Az egyeztetési előny.
A fentiek alapján a Nemzeti Színház két évre
előre pontosan, dátum szerint tudja, hogy mi-
kor, melyik bemutatójára kerül sor. A játszási

Csiszár Imre, Jordán Tamás és Kerényi lmre a
tanácskozáson (Kleb Attila felvétele)

rendjét, a havi műsorokat, miután mindenkivel
szemben előnyben van, fél évre előre elké-
szítheti. Így fél évre előre tudja, hogy melyik
nap mit játszik, a többi színház pedig ennek
alapján készíti el a programját.
Meglehet, mindezt gyerekesnek, naivnak, ki-

vitelezhetetlennek tartják majd. A gondolatme-

a itt, a Merlinben nem a Nemzeti Színház
jelenlegi vezetése és társulata mérettetik
meg, hanem a színházi szakma. Egy me-
rész és felelős szellemi torna részesei
vagyunk, előre nem egyeztetett

monológok hangzanak el a teremben
remélhetően csöndes eltökéltséggel, s ha
tehetségesen és nyíltan szólunk, a gondolatok
kecses összjátékából kibontakozhat a Nemzeti
Színház ügyének optimális megoldása.

Az alábbi, tizenkét kérdésbe sűrített
gondolat-kísérlet egy vélemény a remélhetőleg
sok közül, egy esély a megoldásra, amely nem
tör más esélyek ellen, egy módszer a
lebonyolításra, amely ügyel rá, hogy valóban
lebonyolítható legyen. A szerző téziseit a
közgondolkozás szíves figyelmébe ajánlja, a
pontok bármelyikének tovább-gondolása,
felhasználása, netán megvalósulása esetén
jogdíjra nem tart igényt.

net alapja azonban általános üzenetet tartalmaz.
Akkora veszedelem fenyeget bennünket, az
egész színházi szakmát, hogy a tét ma mára
továbbélés. Ha ebben a helyzetben a szakma
szekértáborokra oszlik, és ostoba belharcokat
folytat, akkor önmagát fogja felszámolni.
Egyetlen lehetséges alternatívánk az
összefogás és az aggódó gondoskodás
egymásról, egymásért.

Hiszem, hogy ennek a szlogennek lehet tartal-
mat adni!

1. Kell-e Magyarországon kiemelt
helyzetben lévő Nemzeti Színház?

Kell. Nem azért kell, mert tradíció, és mert köz-
megegyezés szerinti dolga, a nemzeti kultúra
ápolása, a klasszikus és kortárs értékek magas
színvonalon való felmutatása tiszteletre méltó és
nem mellőzhető feladat, hanem mert ahhoz,
hogy mérhető legyen Hegyeshalomig a távolság,
szükség van a Lánchídnál a nulla kilométerkőre.
Az operettelőadások a Fővárosi Operett Szín-
házzal, a vidéki operák az Andrássy úti palotával
mérik össze magukat, színházaink iránytűje, ha
ezt a szakma ki tudja termelni magából, a Nem-
zeti Színház legyen. Egy jó Hamlet az Nemzeti
Színház, egy ógörög ciklus vagy egy korszerűen
megfogalmazott Ödön von Horváth szintén
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Ferenczy Csongor és Székhelyi József a Csik-
somlyói passióban. Rendező: Kerényi Imre
(1981) (Ikládi László felvétele)

Nemzeti Színház, Bornemiszától Bródy Sándo-
ron át Bereményiig a magyar értékek felmutatá-
sa kiváltképpen az. Elüzletiesedő világunkban
szükség van egy védett helyzetben lévő,
megfelelően szubvencionált műhelyre, melynek
híján ezen értékek egyre kevesebb helyen
jelenhet-nek meg, különösen itt, a fővárosban.
Kitapint-ható trend a világban, hogy az egyes
nemzeti kultúrák önvédelmi intézkedéseket
hoznak a nejlonkultúrákkal szemben - ennek
egyik in-

tézményes eszköze Magyarországon a Nemzeti
Színház. Ha bárki meg akarná szüntetni, tünteté-
sek lennének, sokakat bántana az is, ha a Nem-
zeti Színház a színházak között vándorló címmé
vagy kiváltsággá szerveződne át, tehát legyen,
ám kiemelkedően jó legyen, de hagyjuk a közhe-
lyeket.

2. Van-e baj a Nemzeti Színház
háza táján?

Van. A Nemzeti Színház és a színházi szakma
között az utóbbi időben szakadék támadt. Nem

először történik ez, s azok mindig politikai ter-
mészetű. Mint köztudott, a Nemzeti Színház
jelenlegi vezetőinek rapid kinevezésére vá-
laszul az előző kulturális kormányzat mellett
működő szakmai tanácsadó testület egyet nem
értése jeléül feloszlatta önmagát. Az eredmény
gettósodás és ideológiai háború egyfelől,
bojkott és vezetői alkalmatlanság ki-mondása
másfelől, képtelen és kölcsönösen előnytelen
helyzet, az új koalíció felállása óta különösen
az. Szükséges és hasznos, hogy szakmai
talajon szövődő új közmegegyezés alapján a
szakadék betemetődjék vagy legalább
áthidalódjék, ezért szerveződött a mai ta-
lálkozó.

Ám világosan kell látni, hogy ennek a konfe-
renciának politikai esélyei a kigondolása és fő-
ként a meghirdetése óta eltelt időszakban nap-
ról napra romlottak, s a mélypontra február 23-
án, a Vidám finálé című Szakonyi-darab be-
mutatóján jutottak, ahol a Várszínházban meg-
jelent a magyar írótársadalom jelentős szelete,
az előző kormány néhány kulturális frontembe-
re, egy parlamenten kívüli, ám sokak által figyelt
kis párt elnöke, valamint a miniszterelnök, a te-
hetségesen túlzsúfoltra tervezett nézőtérről
azonban hiányzott az intézményét keményen
bíráló jelenlegi kultuszminiszter vagy annak
képviselője. A Nemzeti Színház ügye tehát újból
átpolitizálódni látszik, akár újabb koalíciós vál-
ság tárgya lehet. Éppen emiatt, ma itt
egybegyűlt színházi atyák, önvédelemből és
dacból, vagy ha jobban tetszik, szakmai
méltóságtól motiválva arra tegyünk kísérletet,
hogy a Nemzeti Színház ügyét egyszer s
mindenkorra levegyük a politikai terepasztalról,
melyre koncként rendszeresen odavettetik.

Adjunk szellemes szakmai ajánlatokat a meg-
oldásra, s késztessük a politikát ezek valamelyi-
kének elfogadására. Konstruktivitásunk híján
csak politikai megoldás születhet, melyet kor-
mányzati ciklusonként politikai ellenlépés követ-
het - kinek jó ez? Aczél leváltani engedi Martont
s hozni Székelyt, akit Pozsgay a Katona József
Színházba evakuál, s hozza Vámost, akit me-
neszt Grósz, aki hozza Csiszárt, akit a földbe ta-
pos Fekete, aki hozza Ablonczyt, akit most üssön
ki Fodor, aki hozzon egy miszter ikszet - és így
tovább az idők végeztéig, kinek jó ez? A kisze-
melt vezetőknek nem. A társulatnak és a prog-
ramnak nem. A politikának sem. Depolitizálni és
dezideologizálni kell a Nemzeti Színházat, ennek
első lépése természetesen az előző politika által
kreált jelenlegi formáció kulturált felszámolása -
vagy szakmai legitimálása. Zárójelben: a fenti
sakkjátszma egyetlen tehetséges lépése a Kato-
na József színházi szakadás volt, ez Pozsgay
érdeme. Akkor a dolog átszervezéssel történt,
figyeljünk föl erre a mozzanatra. De erről majd
később.
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3. Kinevezés vagy pályázat?

Pályázat. Egyes érett demokráciákban a kultusz-
miniszter, a miniszterelnök vagy az államfő kine-
vezi a nemzeti intézmények vezetőit, s ez a metó-
dus állítólag működik, mégis - esetünkben - a
magyar művelődési és közoktatási miniszter ne
éljen kinevezési jogával. Szakítson bátran a múlt
rossz gyakorlatával, s írjon ki pályázatot, de ne a
megüresedett főrendezői tisztre, mert nem
garantált, hogy a szakma által is támogatott új
főrendező együtt tudna működni a jelenlegi
igazgatóval, s ez új konfliktusokat okozna. A
pályázati kiírás a Nemzeti Színház egészére
vonatkozzon, beleértve az igazgatói és/vagy
főrendezői posztot, továbbá arra buzdítsa a
pályázókat, hogy teljes koncepciókat vázoljanak
föl, beleértve az átszervezés, az épületcsere és
a társulatösszevonás vagy -szétválasztás
esélyeit is.

4. Mi legyen
a jelenlegi Nemzeti Színházzal?

Pályázzon. Állítson magának főrendezőt, dol-
gozza ki koncepcióját s vegyen részt a küzde-
lemben mint kézenfekvően egyes számú pályá-
zó. Ha vereséget szenved, fogadja el, ha győz,
övé a legitimáció.

5. Hány pályázat várható?

Lehet, hogy csak egy. Ezen a ponton mérettetik
meg a színházi szakma. És mérettessen is meg.
A vélemény szép dolog, de megformálásához
elég csak az agyat és a szájat jártatni, esetleg a
tollat, s ez most kevés. Ha egyetlen pályázat ér-
kezik, a jelenlegieké - s erre van esély, hisz e
mai konferencián nem komoly pályázatok íród-
nak, csak a vélemény hangzik el, s ez a
legkönnyebb ellenállás irányába visz, hiszen nem
cselekvés és felelősségvállalás, hanem csak
verbális mutatvány, akkora színházi szakma
megmérettetett és könnyűnek találtatott, mert
nem tudott magából alternatívát felmutatni.
Kívánatos lenne hát, hogy céhünk legfiatalabbjai
és legnagyobbjai közül azok, akik akarnak
Nemzeti Szín-házat, beszálljanak a versenybe.

6. Ki bírálja el a pályázatokat
és mikor?

Delegált kuratórium és nem sebbel-lobbal. Iglódi
István ideiglenes megbízása a főrendezői ügyek
vitelére helyes intézkedés volt, a működés a

Nemzeti Színházban az utóbbi időszakban vala-
mit javult, katasztrófahelyzet nincs, nem ég a vá-
ros, nem öntött ki a Duna, legyen hát némi idő és
nyugalom, hogy a végleges rendezés jól sikerül-
jön. A kuratórium döntésében szakmai legyen,
ám mégis széles körű legitimációt biztosítson a
nyertesnek vagy a nyertes teamnek, ezért tizen-
egy tagú testület fölállítása lenne célszerű, mely-
be egy főt delegáljon az Országgyűlés Kulturális
Bizottsága, egyet a Művelődési és Közoktatási
Minisztérium, egyet a Fővárosi Önkormányzat
Kulturális Bizottsága (hiszen a Nemzeti Színház
Budapesten működik), egyet a Nemzeti Színház
Közalkalmazotti Tanácsa, egyet a szakszerve-
zet, hármat a Színházművészeti Szövetség, ket-
tőt a Magyar Színész Kamara és egyet a Magyar
Játékszíni Társaság.

A döntés név szerinti, nyílt szavazással tör-
ténjék, ez kerüljön nyilvánosságra, a kinevezést
aláíró kultuszminiszter tartsa fenn magának a
vétóemelés lehetőségét.

Elismerve a jelenlegi Nemzeti Színház pá-
lyázati jogát, sőt vezetőit erre kifejezetten buz-
dítva, a következő hat pontban mégis
körvonalazódjék egy egészen más típusú
megoldás forgatókönyve.

7. Van-e megfelelő hajléka
a Nemzeti Színháznak?

A Várszínházban, a Karmelita-udvaron és a Re-
fektóriumban van, a Hevesi téren nincsen. A
volt Magyar Színház környéke végletesen le-
pusztult, jobbra az albán, balra az ukrán maffia,
az épület nehezen megközelíthető, falai elátko-
zottak. Hiba lenne abban bízni, hogy az elkövet-
kezendő évtizedben a Magyar Köztársaság fel-
építi végleges Nemzeti Színházát, építsünk hát
ideigleneset. Szabadítsuk fel erre a célra a köz-
adakozásból gyűlt összeget, kérjük az adomá-
nyozók engedélyét provizórium létesítésére.
Néhány szélsőséges belállítottságú jótevő visz-
szakéri majd a pénzét, azoknak adjuk vissza,
még mindig marad egymilliárd, az ideiglenes
hajlék olyan legyen, amilyenre ez elég. Képzel-
jünk el sátorszínházat zöld mezőn, ahol ener-
giaforrás van. Metaforának szép, a „kék bubo-
rék" kitűnő játszóhely, még sok is rá a milliárd.
Képzeljük el ugyanezt a sátrat úszó tutajon,
mely a Duna folyásirányában a Margit híd kö-
zépső pilléréhez kötözve függ, a Nyulak szigete
alatt egy kis színházsziget. Ez is vonzó metafo-
ra, s még ehhez is elég a milliárd. Nem megve-
tendő és jól megközelíthető helyszín a Hegedűs
Gyula utca végi állagmegőrzött vasgyár is, a
korszerű színházművészet rajong az ilyen osz-
tott-bontott-átlátásos belső terekért. Az ötletsor
folytatható, de ne most folytassuk.

8. Melyik ideiglenes épület
mozdítaná elő leginkább

az ügyet?

A volt testőrségi laktanya romjai a Várszínházzal
szemközt. Képzeljünk el egy zeppelin alakú,
hangszigetelt üvegkonstrukciót, mely a tojásdad
telket befedi, alatta az állagmegóvott falszerke-
zetek közfalak nélkül, a golyónyomok lakkréteg-
gel levédve. Ideális játéktér, mobil széksorokkal,
térszínház ezer néző számára. Utcányi széles-
ségű közönségfogadó folyosó az üvegfal és a
romfalak között, az ellipszis teljes kerületén, a
romfalakon lógnak a kabátok, a szünetben kintről
látjuk a bent sétáló közönséget. Színészváró és
mellékhelyiségek a meglévő teknőszigetelt pin-
cében, raktár az ellipszis egyik cikkelyében, a
legkevésbé exponált délnyugati fronton. Más
nem kell, öltöző és iroda sem, hiszen szemközt a
Várszínház épülettömbje, ahonnan a felöltözött
művészek földalatti folyosón jelmezesen jönnek
át a játszóhelyre. Ez az átjáró egyúttal közmű-
alagút is, itt csatlakoztatható az ideiglenes Nem-
zeti Színház fűtési és energiaellátási rendszere a
Várban működő nagyrendszer Várszínház alatti
állomásához. A régészeti feltárás szerencsére
éppen befejeződött, a Színház utca még nincs
visszatemetve, a talált romok belekomponálha-
tók a provizóriumba, mely egy év alatt könnye-
dén felhúzható, és talán elég rá a milliárd. Egy
ilyen épülettömbben, hatvanhét méterrel a Duna
szintje fölött bármely ország Nemzeti Színháza
szívesen elvegetálna tíz-húsz évet, a kormány
alkotott valamit, a szakma jól jár, a közönség szí-
vesen látogatja az új helyeket, a provizórium
nyári turisztikai hasznosíthatósága ott, a Várhe-
gyen egyértelmű, a műemlékvédelem is örülhet,
mert a megásás eredménye bemutatódik, s a vá-
rosképben, a világörökség részét képező Várhe-
gyen begyógyul egy seb, mely ilyen építészeti
megoldásban fotózandó szimbólum is lehet.
Természetesen a Várszínház épülettömbjéből ki
kell mennie az ott albérlő Kommunális Beruházó
Vállalatnak, a Nyelvtudományi Intézetnek és a
Budapesti Kamaraszínház igazgatóságának; a
Hevesi téri épületet viszont megkap-hatja a Rock
Színház. Egy zenés népszínház föl-emeli azt a
környéket, amely ugyanott a Nemzeti Színház
„nagyszínházát" lealacsonyítja.

9. Melyik kulturális miniszter tette
a legtöbbet?

A történészprofesszor Hóman Bálint. Ő volt az,
aki az ellehetetlenült Nemzeti Színházból a por-
tástól az igazgatóig bezárólag mindenkit elbo-
csátott, s így lenullázva a lepusztult intézményt
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átadta egy Németh Antal nevű fiatalembernek,
hogy ő építse fel újra. Felépítette.

10. Megismételhető-e ma
Hóman Bálint gesztusa?

Nem, szociálliberális kormányzás alatt kivált-
képp nem. Átszervezni azonban lehet. Az törvé-
nyes, tehát lehetséges. Nem akadályozza a cse-
lekvést végkielégítések tömege. Ez kétségtele-
nül áldozatokkal jár, de új épület beléptetése
esetén elegendő idő áll rendelkezésre a munka-
helykeresésre; aki tehetséges és jó, az boldogul;
egyébként is valljuk be: minden elöregedett in-
tézmény karcsúsítható.

A következő pont miatt a szerző ki fog kapni,
mert a tárgyban nem elvi, hanem konkrét, túlsá-
gosan előreszalad, és sok érdeket sért. Mégis
hangozzék el, nem árt alaposabban végiggon-
dolni egy esélyt a sok közül, egyébként is, ahhoz,
hogy történjék valami, előbb-utóbb forogni kell a

Az előadók...

neveknek. Minél előbb, annál jobb, rajta hát, mo-
dellezzük le az egyik lehetséges befutó esetét.

11. Ki vezesse
az új Nemzeti Színházat?

A pályázat nyertese. Például Ruszt József, aki-
nek tárgyunk iránti elkötelezettsége közismert,
eredményei nyilvánvalóak. Ha pályázik, és ha ő
nyer, teljes pouvoirt kell kapnia, vezetése alatt a
jelenlegi Nemzeti Színház és a Budapesti Kama-
raszínház együttese összevonható. Rusztnak jó
stábra lesz szüksége; ügyvezető igazgatója az
ügyes Szűcs Miklós legyen, akinek így még vár-
színházi irodájából sem kell kimennie (hisz most
is ott ül minta Budapesti Kamaraszínház igazga-
tója), a gazdasági ügyeket a néhai Lázár dr. úr
tanítványa, Pollák Magdolna intézhetné, egy

ilyen új helyzetnek tán még Ablonczy László is
részese lehetne, de ne súgjunk a nyertesnek,
majd ő felállítja csapatát, melyben a kiszemelt
vagy kinevelendő utód is bizonyára jelen lesz. Az
átszervezés során egy teljes színháznyi ügyke-
zelés, gazdasági hivatal és komplett műszak fö-
löslegessé válik. Hogy ezek se járjanak nagyon
rosszul, a nemzeti színházi újjászervezés előtt a
tárcaszínház Budapesti Kamaraszínházat szub-
venciójával együtt a fővárosnak formálisan át kell
adni, majd a művészállományt az új Nemzeti
Színházba vissza kell venni. A főváros vezetése
a Budapesti Kamaraszínház 150-180 milliójának
felhasználásával például cigányszínházat léte-
síthet a Kálvária téren, s átadhatja, mondjuk,
Csányi Jánosnak az Asbóth utcai stúdiókat (me-
lyekre a jelölt pályázott), hiszen e kis játékhe-
lyekre a Refektóriumot is birtokló Rusztéknak
már nem lesz szükségük. A Fővárosi Önkor-
mányzat által így megalapított és garantált fede-
zettel bíró, ám olcsó üzemű új színházi kezdemé-
nyezések egyrészt színesítik a palettát, más-
részt felszívják a felszabaduló nem művészi
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munkaerő egy részét. Az összevont két színház
művészgarnitúrája kissé népes és heterogén
lesz, ezért őket jelenlegi alapbérük befagyasztá-
sával passzív (rendelkezési) állományba kell he-
lyezni, minek fejében a művész csak próbálni
köteles. Akit közülük az új program visszahív,
fellép-ti díjat kap, akit nem, afölött ott a szociális
védőháló. Gondos számítások szerint ez évi
százmillió forintba kerül, melyet a Nemzeti
Színház szubvenciójából lehet fedezni, hisz a
maradék még így is duplája a fővárosi
kétszínházas együttesek dotációjának. A
rendelkezési állományi státusa mű-vész más
színházhoz való szerződéséig, illetve a
kormányzati ciklus végéig tartson, és vonatkoz-
zon minden művészre, kivéve az örökös tagokat.
Ha Fodor miniszter úr ezt a megoldást elfogadja,
olyasmit tesz, mint amit Hóman Bálint tett, s még
a szakszervezet sem haragudhat.

1995. február 28-a van. Három hónapos pá-
lyáztatási idővel és a közadakozási pénz felsza-
badításához szükséges ugyanennyi idővel, vala-
mint az ez alatt zajló kormányzati előkészítő
munkával számolva a tervezés és építés a nyár

...és a hallgatóság (Vajda József felvételeí)

folyamán elindulhatna, s Ruszt József (vagy a
pályázat más nyertese) valamennyiünk örömére
a magyar államiság fönnállásának ezeregyszá-
zadik esztendejében, 1996. augusztus 20-án
megnyithatná az új Nemzeti Színházat Az ember
tragédiája vagy a Hamlet bemutatásával. E je-
lentős millecentenáris esemény politikai esélyeit
a kormány remélhetőleg mérlegeli majd, s az er-
re a célra fölállított pénzügyi alapjából hozzájárul
a kiadásokhoz.

12. Ha Ruszt nem pályázik,
akkor ki?

Aki pályázik, s a pályázatot nyeri. A pályázóknak
talán érdemes átgondolniok az itt ajánlott mo-
dellt, hiszen ez a módszer alkalmazható Ba-
barczy és Verebes kollégák színházára is, akik

kétségtelenül Nemzeti Színházat működtetnek
saját városukban, Zsámbéki Gábor Katona Jó-
zsef Színházára is, Székely Gábor Új Színházára
is, hiszen ott formálódik az új rendezőnemzedék,
de még Csiszár Művész Színházára is, te-
kintettel arra, hogy ott köztudottan Nemzeti
Színházba való színészek dolgoznak. De ne
csak az előbbi „nagyokban" és a még nem emlí-
tett Ascherokban és Szikorákban gondolkoz-
zunk. Az itt leírt üvegfalú provizóriumban kép-
zeljük el Mohácsi Miltonját vagy Csányi
Shakespeare-jét. Az is lehetséges, hogy üté-
sálló fiatalemberek nyerik a pályázatot, sőt az
is, hogy nem szakmabeli lesz a befutó, hanem -
most már ne forogjanak nevek - egy író vagy
egy elméleti ember.

Köszönet a figyelemért, talán még annyit,
hogy e sorok írója magának e folyamatban kü-
lönlegesebb szerepet nem szán, a Nemzeti
Színházra pályázni személyes okok miatt nem
szándékozik, de nyíltan megvallja, hogy az Új
Nemzeti Színház elnevezésű provizórium felépí-
tésében szívesen közreműködne.


