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Nemzeti Színház - fogalom, a nemzeti
identitás egyik jelképe, nem mellékesen
épület is. A budapesti Nemzeti
Színháznak azonban soha nem volt
állandó, saját ott-hona, hiszen 1837-ben

épített hajlékát épp-úgy ideiglenesnek szánták,
mint az 1908-ban birtokba vett Népszínházat (az
átmenetiség az első periódusban hetven, a
másodikban csak-nem hatvan évig tartott) vagy
az 1966 óta a társulatnak otthont adó volt Magyar
Színházat. Időről időre megfogalmazódott ugyan
az igény, hogy az ország első színházának
rangjához méltó háza legyen, de a vágyból soha
nem lett valóság. Most azonban úgy tűnik, fordul a
kocka, és reális esélye van annak, hogy felépül
az új Nemzeti Színház.
 Miniszter úr, mi indokolta, hogy éppen most,

az ország nem könnyű gazdasági helyzetében
szánta el magát a kormányzat e régóta húzódó
terv megvalósítására?
 A Nemzeti Színház méltó elhelyezésének

ügye a magyar közvéleményt bizonyos idő-
közönként, szinte szabályos rendszerességgel
foglalkoztatja, aztán a felkeltett vagy felkorbá-
csolt érdeklődés különböző módon és gyorsa-
sággal minden esetben elhal. Legutóbb a rend-
szerváltás előestéjén merült fel a Nemzeti Szín-
ház felépítésének gondolata, de aztán az esemé-
nyek forgatagában a terv elfelejtődött. Néha ne

hezen kiszámítható, mi tesz egy témát újra aktu-
álissá, de ha a véletlen úgy hozza, hogy a Nemzeti
Színház sorsa ismét a közfigyelem középpontjá-
ba kerül, akkor nekem mint kultúrpolitikusnak az a
feladatom, mondhatni, kötelességem, hogy
lehetőséget biztosítsak egy régóta megvalósulat-
lan, de jogos közösségi igény valóra váltásához.
 S ezúttal valóban avéletlenvezetett a Nem-

zeti felépítésének újragondolásához?
 Igen, ha véletlennek tekinthető, hogy szüle-

tett egy elképzelés, miszerint Budapest egyik
legérdekesebb, de lassan leromló épületébe, a
New York-palota belső udvarába színházat kelle-
ne telepíteni, s nem is akármilyet, hanem - talán
az EMKE szomszédságától is ihletetten - éppen
a Nemzetit. Aztán szakmai, építészeti érvek e terv
ellen szóltak, de akkor mára téma fel volt dobva,
és csak arra kellett vigyázni, hogy az érdeklődés
ezúttal ne lanyhuljon.

- Mit tettek ennek érdekében?
 Mindenekelőtt tanulmányokat rendeltünk,

hogy választ kapjunk arra, hol lenne legcélsze-
rűbb elhelyezni az új Nemzeti Színházat. Lénye-
gében négy helyszín körvonalazódott: az Erzsé-
bet téren kívül a Közraktár utca, a Vörösmarty tér,
a Vár, illetve a Budai Vigadó. Végül is ezek közül
a legkézenfekvőbbnek több okból is az Erzsébet
tér mutatkozott. Egyrészt nyílt, beépítetlen terü-
leten könnyebb a célnak leginkább megfelelő

koncepciót megvalósítani. Másrészt városépíté-
szeti szempontból ezzel a területtel amúgy is
kezdeni kellett valamit, hiszen különböző bontá-
sok miatt a tér lezáratlanná, bizonytalan kontú-
rúvá vált. A legfontosabb azonban, hogy maga a
telek eleve a Nemzeti Színház céljaira volt fenn-
tartva, tehát elképzelhetetlen lett volna, hogy ezt
a területet bármi más célra hasznosítsák, hiszen
ez egyet jelentett volna egy nemzeti álom meg-
semmisítésével, annak deklarálásával, hogy vég-
leg nem lesz Nemzeti Színház. Végül is e körül-
mények egybeesése okozta, hogy fel lehetett
gyorsítani a folyamatokat, és politikai akarattá
lehetett formálni a terveket.

Segített ebben az is, hogy 1996-ban, a
millecentenáriumi megemlékezések során kultu-
rális intézményeink renoválására helyeződött a
hangsúly, de új intézmények nem épültek.
Ugyanakkor közelednek a kétezredik évi ünnep-
ségek, és ez alkalom lehet arra, hogy a múlt
századi millenniumi eseményekkel analóg módon
ezúttal néhány jelentős kulturális intézmény jöjjön
létre. Ilyennek ígérkezik a Nemzeti Színház is,
amely persze nem egyedüli a sorban. Már 1996-
ban megnyílt, és folyamatosan bővül a Várban a
kortárs művészeti múzeum. Néhány év alatt
rendbe hozva kiemelt nemzeti intézménnyé
formáljuk a Károlyi-palotát, amely mint a Magyar
Irodalom Háza múzeumi, könyvtári, történeti funk-
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cióin túl a kortárs irodalom központja lehet. És ha
minden sikerül, akkor a Várban szeretnénk
létrehozni a Neumann János Multimediális Köz-
pontot és Digitális Könyvtárat, amely a Széchényi
Könyvtár mellett a digitális kultúra gyűjtő-,
rendszerező-, nemzeti intézmény rangú bázisa
lenne. Ebbe a sorba illeszkedik az új Nemzeti
Színház.
 Voltak-e ideológiai vagy kifejezetten szín-

házszakmai érvek új Nemzeti Színház megépülé-
se mellett, különös tekintettel arra, hogy Európa
számos országában igencsak vitatott a Nemzeti
Színház mint intézmény léte és jelentősége?
 A mai Nemzeti Színház koncepciójának

egészen másnak kell lennie, minta százhatvan
évvel ezelőttinek, amikor is a Nemzeti idegen
nyelvű színházak közegében jött létre, s a nemzeti
identitás, a magyar nyelv egyik fórumaként
maradt fenn. Ma, azt hiszem, sokkal inkább
nyitott, kísérletező, korszerű színházat kell
játszani, amelyben - mint sok más területen -
egyszerre kell érvényesülniük az európai és a
magyar értékeknek, ahogyan majd az
ezredfordulón, amikor-ra ez a színház elkészül,
egyszerre kell európai és magyar polgároknak
lennünk. Az oktatási rend-szernek is arra kell
felkészítenie a fiatalokat, hogy az itthoni és a
külföldi munkaerőpiacon egyaránt megállják a
helyüket. Mondhatnám azt is, hogy nem lesz
felkészült magyar polgár az, aki nem

tud idegen nyelvet. Furcsa ellentmondásnak tű-
nik, de a magyar Nemzeti Színháznak ahhoz,
hogy igazán magyar színháznak lehessen tekin-
teni, európai színháznak kell lennie.

Természetesen a Nemzeti Színháznak mindig
kiemelt feladata lesz, hogy ösztönözze a magyar
drámairodalom színpadra kerülését, őrizze a drá-
mai és színházi hagyományokat, elősegítse új
magyar drámák születését. Ez persze nem a ma-
gyar drámai repertoár kizárólagosságát jelenti, de
azt igen, hogy a magyar darabok sorsára különös
figyelmet kell fordítani. Számomra ez magától
értetődő, hiszen anyám az életét a hazai drámairo-
dalom ösztönzésével töltötte, s Németh Lászlótól
Illyés Gyuláig és Száraz Györgytől Szabó Pálig...

- Sarkaditól...
- Görgey Gáborig számos magyar író művét

segítette színpadra.
Ami pedig a színházszakmai meggondolásokat

illeti: egy szakma folyamatos megújulásához, a
kísérletezéshez új típusú terekre is szükség van.
Magyarország ugyan hihetetlenül gazdag állandó
színtársulatot befogadó színházépületekben, de
ezek döntő többsége a századforduló táján épült,
és lényegében egy meghatározott színházi
felfogást képvisel. Ezért a színházi szak-ma
megújulását is segíti, ha olyan tér képződik,
amely lehetőséget ad a kísérletezésre, a formai
megújulásra. Kezdettől tisztában voltunk azzal,

hogy a színházi felfogások könnyen változnak, s
ami egy adott időszakban korszerűnek tűnik, az
gyorsan avíttá válhat, vagy megfordítva: ami egy
adott korban esetleg elavultnak látszik, arról
később kiderülhet, hogy tartósabb értékeket hor-
doz. Ez lebegett a szemünk előtt az építészeti
pályázat kiírásakor is, hiszen el akartuk kerülni,
hogy színházszakmai, színházideológiai megha-
tározásokat öntsünk betonba. Nem az 1997-ben
éppen divatos vagy uralkodó színházi ízlést,
szakmai normákat akartuk kőbe vésni. Ezért az-
tán olyan színházi térre vonatkozó pályázatot
írtunk ki, amely ma is, de a jövőben is maximális
szabadságot nyújt a legkülönfélébb stílusok ott-
honteremtéséhez.
 Meg volt-e elégedve a pályázatok számával

és színvonalával?
 A pályázatot példátlan méretű érdeklődés

kísérte, hetvenegy érvényes pályamunkát nyúj-
tottak be, s a szakértők számítása szerint a pá-
lyázók a munkájukon túl átlagosan legalább egy-
millió forintot invesztáltak a tervükbe. (Az összeg
persze egzakt pontossággal aligha számítható
ki.) Ebből is látszott, hogy a pályázat az építész-
szakma széles rétegeit felvillanyozta, és a kihívás
sokak fantáziáját megmozdította.
 Mi a véleménye a nyertes pályázatról, Bán

Ferenc nyíregyházi építész és teamje munkájá-
ról?
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 Csodálatos szerencsének mondható, hogy
született egy olyan terv, amelyet a bírálóbizottság
tizenöt tagjából tizennégy az első helyre sorolt.
Azt kell mondanom, hogy a politika számára ez
az eredmény rendkívül kedvező volt, hiszen éles
vitákat válthatott volna ki, ha mondjuk, három-
négy terv minimális különbséggel küzdött volna
az első helyért. Ezt a tervet a legkülönfélébb
stílusú építészek, a szakma legkülönbözőbb
áramlataihoz tartozó művészek, szakemberek
egyaránt jó szívvel, melegen fogadták.

Ez a terv valóban rendkívül mozgalmas elkép-
zelés, nem lezárt, befogadhatatlan tömb, hanem
olyan tér, amelyen keresztül lehet vonulni, föl
lehet menni a színház egyik részéből a másikba,
például a stúdióba, s más szellemiségű, mint a
hagyományos színházi felfogás, amely a színhá-
zat olyan zárt épületegyüttesnek tekinti, ahol este
kinyílnak a kapuk, aztán az előadás után bezárul-
nak, de maga a komplexum valójában nappal
alszik, mondhatnám, csak emészti az előadást,
vagy készül az újabb produkcióra, s csak estére
világítódik, nyílik ki. Ezzel szemben a pályázatból
kikövetkeztethető felfogás a nappal is bejárható
színház koncepcióján alapul, a büfétől az éttere-
mig az épület közönségforgalmi része nemcsak
az előadásokhoz kapcsolható, hanem egyébként
is nyitott, kiállítási terek vannak benne, a színház
jó néhány része nappali funkciót is kap. Ez azért
olyan fontos, mert a színház a város rendkívül
forgalmas pontján, két metróvonal találkozásánál
helyezkedik el, a közelében mélygarázs épül, s a
Károly körút gyalogosforgalma is becsatlakozik,
tehát nagyon sok ember megfordulhat az
épületben.

 Az új Nemzeti Színház épületének funkció-
járól szólva két markáns, egymást kizáró véle-
ményt lehet hallani: az egyik szerinte színháznak
állandó társulattal rendelkező, hagyományos
struktúrájú színháznak kell lennie, a másik alapján
befogadó színháznak. Ön melyik koncepcióra
voksol?

 A Nemzeti Színháznak valahol a kettő
között kell elhelyezkednie. Én személy szerint
nehezen tudnék elképzelni állandó társulat nélküli
Nemzeti Színházat - a magyar hagyományok
ehhez a színháztípushoz kötődnek-, de olyat
sem, amely hatalmas társulatot tart fenn, s
gyakorlatilag ki-zárja más produkciók vagy
színészek megjelenését a színpadán. Ennek a
színháznak nagyobb átjárhatóságot kell
biztosítania, mint egy hagyományos, társulattal
rendelkező színháznak, hiszen a Nemzeti az
egész nemzet színháza.

- Ez azt jelenti, hogy az új Nemzeti a társulatát,
programját, ellátottságát tekintve az ország első
színháza lesz?

 Nehéz megállapítani, hogy melyik az ország
legkiválóbb társulata, hiszen ehhez nincsenek
egzakt mérőszámok. Én inkább azt hangsúlyoz-
nám, hogy a Nemzetinek úgy kell a legkiválóbb-

nak lennie, hogy lehetőséget teremt mindenne-
mű érték befogadására, teret ad a legjobb pro-
dukcióknak - legyenek azok vidékiek vagy hatá-
ron kívüliek, sőt idegen nyelvűek is. Nem beszélve
arról, hogy a Nemzeti Színház egyfajta közép-
európai színháziműhely-szerepet is betölthetne,
hiszen a megvalósuló épület alkalmas lesz akár
európai szintű fesztiválok megrendezésére is.

Az átjárhatóság másik fontos kritériuma, hogy
a színház rendezői ne egy szűk elitgárdából ke-
rüljenek ki, hanem többféle stílusú, művészi el-
kötelezettségű alkotó helyet kapjon a színpadán.
Az a rendező például, aki elnyeri a kritikusok díját
- függetlenül attól, hol dolgozik -, kapjon rá
esélyt, hogy a Nemzeti Színházban is rendezhes-
sen. Azén gyerekkoromban alig volt példa olyan
vendégszereplésekre, amilyenek ma az egyre
mozgékonyabb, a piaci igényekhez - esetenként
kényszerűen - igazodó magyar színházi életet
jellemzik. A Nemzeti Színháznak is nagy számban
kellene vendégszínészeket, -rendezőket, -terve-
zőket foglalkoztatnia, hogy ezáltal is biztosítva
legyen a folyamatos megújulás lehetősége.
 Ezek a célkitűzések azonban igencsak költ-

ségigényesek, lesz-e mindehhezelég pénz?
 A nemzeti intézmények mindenütt kiemelt

támogatást élveznek, természetesen az államnak
a szükséges és lehetséges mértékben biztosíta-
nia kell a pénzforrásokat az új Nemzeti Színház
programjához.
 A kiemelt dotáció mellett más feltételei is

vannak annak, hogy a Nemzeti Színház ön által
körvonalazott koncepciója megvalósuljon. Min-
denekelőtt rátermett, a szakma által is elfogadott
igazgatóra s nem mellékesen magasan kvalifikált
társulatra.
 Nézzük először a társulatot. Nemcsak a

leendő igazgató szakmai elfogadottsága fontos,
hanem az új Nemzeti Színházé is. A Nemzeti
Színháznak az egész színházi szakma ügyének
kell lennie, s ennek a társulat kialakításában is
meg kell nyilvánulnia. Ebből következően szá-
momra magától értetődő, hogy az új Nemzeti
Színház társulatát nem lehet egyetlen, már
meglévő színház együtteséből kialakítani.

- Ez azt jelenti, hogy az új Nemzeti társulata
nem leszazonos a jelenlegi Nemzetiével?
 Lényegében azt jelenti. Meg kell adni a

szabadságot annak az embernek, aki pályázata,
illetve széles szakmai támogatottsága alapján el-
nyeri az igazgatói posztot, hogy a lehető legnívó-
sabb társulatot alakítsa ki, s ebben nem korlátoz-
hatja őt egy előző színházhoz - jogfolytonossági
alapon - való kötődés.
 Mi leszakkora sorsaazeddigiNemzetinek?
 Terveink szerint Magyar Színház néven foly-

tatja munkáját. Az épület korábban ezen a néven
működött, most majd visszaáll az eredeti állapot.
 A társulatautomatikusan a MagyarSzínház

együttesévé válik majd?

- Valószínűleg igen, de ez nem olyan kérdés,
amelyet már most meg kellene vitatni.
 S mi lesza Nemzeti Színházörökös

tagjaival? - Magától értetődik, hogy ők az új
Nemzetinek is örökös tagjai lesznek.
 Akkora jövendő társulategy része eleve

adott.
 Igen, ez így van.
- Többször szó esett mára Nemzeti Színház

leendő igazgatójának felelősségéről, feladatairól,
de arról még nem, hogy miként találják meg azt a
személyt, aki majd e posztot betölti. Tudjuk, hogy
november 7-én megjelent az igazgatói
megbízatásra kiírt pályázat, amelynek beadási
határideje lapunk e számának megjelenésekor
már le is járt. Ezt a pályázatot kettős funkció -
miniszteri biztos és igazgató - betöltésére hirdették
meg. Mi álla döntés hátterében?

- A színházi rekonstrukcióknál is beigazolódott,
hogy az igazgatónak együtt kell élnie az
építőkkel, a tervezőkkel, közösen kell belakniuk a
színházat. Ez a követelmény még inkább igaz egy
vadonatúj, épülő színház esetében. Hiába van
kormánybiztosa az épülő Nemzeti Színháznak, ő a
pályázatokért, a beruházási tenderek meghir-
detéséért, a jogi és adminisztrációs feltételek
biztosításáért, az építés levezetéséért felelős - és
az eddigi tapasztalatok alapján nagy szakérte-
lemmel végzi ezt a munkát-, de szükség van egy
„művészeti miniszteri biztosra" is, aki mára rész-
letes tervek kidolgozásakor folyamatasan együtt-
működik a tervezőkkel, s a leendő igazgató sze-
mével nézi, felügyeli a munkálatokat.

Másfelől: 1999 nyarán lejár Ablonczy László
nemzeti színházi igazgatói megbízatása, ekkortól
mindenképpen be kell lépnie annak az igazgató-
nak, akinek a 2000. október 23-ra tervezett meg-
nyitásig meg kell szerveznie az új színházat,
szerződtetnie a társulatot, kialakítania a csapatát.
Logikusnak tetszett, hogy ugyanaz felügyelje
színházszakmai szempontokból az építkezést,
aki később a színházat is irányítani fogja.
 Annak ellenére, hogy az ősz elején a szín-

házigazgatók kitöltöttek egy önök által összeállított
kérdőívet, amely többek között azt firtatta, hogy e
funkciókat ugyanazzal vagy két külön személlyel
töltetnék-e be, s a többség azutóbbira voksolt?
 Ez a közvélemény-kutatás a véleménynyil-

vánító népszavazáshoz volt hasonlatos, amely-
ben elsősorban azoknak a színházvezetőknek az
elképzelése tükröződött, akik potenciális jelöltek
is lehetnének az igazgatói posztra, s akik -
érthetően - az építkezéssel járó terheket igyekez-
nének maguktól elhárítani. Én ezzel a véle-
ménnyel nem értettem egyet, s vállalom a
felelősséget azért, hogy a kiírás végül is össze-
vont feladatkörre szól. Eddigi érveim mellett hadd
említsek még kettőt: nagyon nehéz lenne olyan
megfelelő képességű és felkészültségű
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színházi szakembert találni, aki felépíti a színhá-
zat, majd aztán átadja egy kollégájának, hogy
igazgassa ő az intézményt. Másfelől egy időben
két igazgatója nem lehet egy színháznak, márpe-
dig a tervezésben és kivitelezésben való részvé-
telre az igazgatóváltás, 1999 nyara előtt is szük-
ség van; ez indokolja, hogy ugyanaz a személy
kezdetben miniszteri biztosként, majd a leendő
Nemzeti Színház igazgatójaként működjön. A
vezetői megbízatás öt évre szól, körülbelül két,
két és fél év, amíg a színház felépül, ezen
időszakon belül több mint egy év állna rendelke-
zésre az új szervezet és társulat megszervezésé-
re, s kell legalább három év ahhoz, hogy egy új
intézmény művészi arculata kirajzolódjék.

Hadd tegyem mindehhez hozzá: kifejezetten
örültem, hogy e döntésünk vitát kavart, mert jobb
most vitatkozni arról, hogy a két funkciót egy
vagy két személy töltse-e be, mint két év múlva
azon siránkozni, milyen késő van már ahhoz,
hogy a színházi vezető valamilyen módon a saját
elképzeléseit is meg tudja jeleníteni egy ilyen
nagy horderejű tervben.

- A pályázat nyílt, azaz a kiírás szerint ,,minden
magyar színházművész, aki - határainkon innen és
túl - bizonyította vezetői alkalmasságát, és széles
körű szakmai támogatottsággal rendelkezik,
eséllyel pályázhat", mégis tíz személyt felkértek a
részvételre. Miért ezt a vegyes formát vá-
lasztották?

 Ezzel két célt kívántunk elérni. Először is
senkit sem akartunk kizárni a pályázatból, min-
denkinek meg szerettük volna adni a részvétel
lehetőségét, ugyanakkor egy kis erkölcsi nyo-
mást próbáltunk gyakorolni azokra a színházi
szakemberekre, akiket a már említett, félig infor-
mális, félig formális belső szakmai közvélemény-
kutatás keretében a szakma képviselői javasol-
tak. Természetesen nem csak ez a tíz személy -
Ascher Tamás, Babarczy László, Bálint András,
Iglódi István, Kerényi Imre, Marton László,
Schwajda György, Székely Gábor, Tompa Gábor
és Zsámbéki Gábor - szerepelt a javasoltak kö-
zött, ilyenformán a választás talán önkényes, de
fontosnak tartom, hogy a felszólított művészek
gondolkozzanak el azon, hogy egy ilyen kihívásra
milyen válaszokat adhatnak önmaguknak is. ne-
künk is.

 A felkért szakemberek nagy része igazgató, s

feltehetően a többi pályázó között is akad majd
színházvezető. Igazgató maradhat-e a „régi" he-
lyén az, aki miniszteri biztosként nyer?

 Sokat vitáztunk erről munkatársaimmal. Én
azt a radikális elképzelést képviseltem, hogy az
illetőnek rögtön meg kellene szüntetnie addigi
színházvezetői jogviszonyát, de aztán be kellett
látnom, hogy ez sokakat elrettentene a pályázat-
tól. Így aztán 1999. január 1-je az az időpont,
amelytől kezdve a nyertes máshol már nem tölt-
het be vezető állást.

Azért érzem ezt rendkívül fontosnak, mert erre
a feladatra lelkileg is rá kell hangolódni. Ezt nem
lehet fél kézzel csinálni, ez nem félállás. Ezzel
kell kelni, s ezzel feküdni, erre kell gondolni
állandóan. Nagyon kevés embernek adatik meg
ma Magyarországon, s kivált a szín-házi
szakmán belül, hogy egy ilyen nagyszabású terv
első számú szereplőjévé válhat. Még akkor is,
ha ez a kihívás esetleg bizonyos áldozatokkal
jár.

- Es ha senki sem válaszol e kihívásra?
- Hát ez nehéz kérdés, hiszen Magyarországnak

sajnos nincs Laurence Olivier-je. Az angol Nemzeti
Színházat bízvást lehetett az ő személyére szabni, s
ez ott természetesen megkönnyíthette a döntést. En
azonban bizakodom, hogy sokan vesznek majd
részt a pályázaton. Szeretném, ha komoly pálya-
munkákat adnának be, s ezzel megnehezítenék a
döntéshozók dolgát. Az ugyanis nagyon szeren-
csétlen helyzet lenne, ha egy kiállításában, funkció-
iban rendkívül színvonalas épülethez nem lehetne
olyan színházi vezetőt találni, aki a szakma jelentős
részének bizalmát élvezi.

- Tudomásom szerint a színházművészet ti-
zennégy prominens képviselője levelet intézett
önhöz, hogy Szinetár Miklós intendatúrája alatt a
Nemzeti Színház és az Állami Operaház össze-
vonásával hozzák létre a leendő Nemzeti Színhá-
zat. Foglalkoztak-e ezzel a javaslattal?

A Nemzeti Színház tervpályázatát előkészítő
és elbíráló bizottságnak egyaránt tagja volt
Ölveczky Miklós, aki 1969 óta él külföldön,
tizenöt éve Norvégiában. A budapesti
Nemzeti Színház főmérnökeként 1965-
ben a berlini Deutsche Bauakademie-n színház-
építészetet tanult, majd négy év múlva ennek az
intézetnek a javaslatára hívták meg Svédország-
ba, hogy részt vegyen az új göteborgi operaház-
ra kiírt pályázaton. Pályamunkáját nagyra érté-
kelték, s e siker nyomán kérték fel, hogy legyen
a szóban forgó intézmény tervezője. Ekkor tele-
pült át Svédországba. 1979-ben tagja volta Dán
Királyi Színház építésére meghirdetett pályázat
díjnyertes teamjének, ám akkor e terv nem reali-
zálódott, most viszont pályázat nélkül ő kapott

- Ezzel a javaslattal nem értettem egyet. Ilyen
alapon össze lehetne vonni az Országos Levéltá-
rat a Széchényi Könyvtárral vagy a Nemzeti Mú-
zeumot a Néprajzival.
 Ez visszalépés lenne a másfél századdal

ezelőtti helyzethez.
 Így van. Különben Szinetár Miklós azért

nem szerepel a meghívottak között, holott
kvalitásai alapján mindenképpen ott lenne a
helye, mert nemrég nyerte el az Operaház
igazgatói megbízását, s nagyon örülnék, ha
továbbra is az Operaház igazgatója maradna.
 Mikorra tervezik az új Nemzeti Színház

alapkőletételét, s mikortól állhat munkába a mű-
vészeti miniszteri biztos, azaz mikor kezdődik az
építkezés látványos szakasza?

- Az alapkőletételre tavasszal kerül sor, s addigra
szeretnénk kinevezni a miniszteri biztost is. S akkor
nemcsak látványos szakasz kezdődik, de bizonyos
tekintetben nyugalmasabb is. Ugyanis a Nemzeti
Szín-ház ügyét kísérő, hajdani, politikailag túlfűtött,
öncélú vitatkozás, heveskedés mára már jórészt
elült. Azt hiszem, a legtöbb helyen érzik és látják,
hogy ezt a tervet nem politikai vagy szűkebb
értelemben vett lobbymegfontolások mozgatják.
Igy hát egy-re inkább lehetővé válik, hogy higgadt
szakmai vitákat folytassunk a Nemzeti Színházról, s
e vitákra számos technikai és koncepcionális
téma és részlet tisztázása érdekében feltétlenül
szükség lesz.

megbízást a színház újratervezésére. Számos
egyéb általa tervezett és épített színház révén
nemzetközi hírnévre tett szert. Beszélgetésünk-
ben, amelyben mint régi osztálytársak, tege-
ződünk, azt igyekszünk körüljárni, hogy milyen-
nek kellene lennie a XXI. századi Nemzeti Szín-
háznak.
 Még tartott a pályázatok értékelése, amikor

felkértelek az interjúra, s te udvariasan, de hidegen
elutasítottál. A telefonbeszélgetésünkben beállt
zavar csak akkor oldódott amikor kiderült: nem a
várható végeredményt szeretném kihúzni belőled,
hanem elvi kérdések tisztázására kérlek. S ahogy
itt, az Astoriában egymással szemben ülünk, most
is azt érzem, hogy egy választékosan lezser, ele-
gáns, zárkózott úrral találkoztam, akinek arcán per-

A JÖVŐ SZÁZAD SZÍNHÁZA
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