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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-
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cek múlva mégiscsak megjelent a középiskolából
ismerős mosoly. Kivel vagyok hát együtt: egy
Magyarországról elszármazott skandinávval vagy
egy Norvégiában élő magyarral?

- Egy svéd-magyar kettős állampolgárságú,
huzamosabb ideje Norvégiában élő színház-
tervező mérnökkel. Ott otthon, itt itthon vagyok,
bár ez hosszú ideig nem tudatosodott bennem.
Ritkán járok haza, s bár otthon, a családban
magyarul beszélünk, az egyik fiam meg
éppenséggel Budapesten járt egyetemre, a
szülőföldhöz különösebben mély kötődésem
nemigen volt. Ugyanakkor az ember egy idegen
országban soha nem válik igazán honossá, még
akkor sem, ha máskülönben szakmailag,
társadalmilag elfogadják. Igy aztán köztes
állapotban vagyok.

Ami a telefonbeszélgetésünket illeti, meg kell
értened a távolságtartásomat, hiszen a sajtó min-
denütt a világon - még a mostani Nemzeti Szín-
házénál kisebb horderejű pályázatok esetében is -
harcol az információk megszerzéséért, ben-
nünket viszont a végeredmény kihirdetésének
pillanatáig köt a titoktartási kötelezettség. Nem
bizalmatlanságból hárítottam tehát, hanem óva-
tosságból. Az eredményhirdetés után azonban -

amikor majd ez a beszélgetés megjelenik - már
nem kötelez a hallgatás.

- Akkor kezdjük onnan: miként kerültél kap-
csolatba a tervpályázat kiíróival?
 A kormánybiztos a Magyar Építészek Kama-

rájának javaslatára kért fel, hogy vegyek részt a
pályázati feltételek kidolgozásában, illetve a ter-
vek elbírálásában. Felvillanyozott a lehetőség:
közreműködni egy szakmailag nagyon nehéz, de
éppen ezért igazi kihívást jelentő feladat megol-
dásában. Csak később fogalmazódott meg ben-
nem: e nem könnyű feladat elvállalásakor az is
befolyásolt, hogy szakmai tapasztalataimmal egy
reprezentatív magyarintézmény megépítését se-
gíthetem. Igy kanyarodunk vissza a bevezető
kérdésedhez.
 A feladatot tehát elvállaltad. De nem egysze-

rűen az előkészítő bizottság tagjától joggal elvár-
ható módon és mértékben vettél részt a munká-
ban, hanem részletesen kidolgozott koncepció-
vázlatot kínáltál fel kiindulási alapul, s végül e
vázlat legtöbb eleme be is épült a pályázati kiírási
feltételek közé.
 Ez egyrészt számomra így természetes, én

így szoktam dolgozni máskor és máshol is. Más-
részt arra gondoltam, hogy Magyarországon na

gyon ritkán lehet új színházat - kivált a Nemzeti-
hez hasonló léptékűt és fontosságút - építeni,
tehát a tervezőknek nem lehet kellő gyakorlatuk
e téren. Az volt az elképzelésem, hogy leginkább
azzal tudok segíteni, ha közzéteszem e témában
felgyűlt tapasztalataimat - nemcsak a szigorúan
vett szakmaiakat, hanem mindenekelőtt azokat,
amelyeket különböző országok nemzeti
színházai-nak tervezésekor és építésekor
szereztem. Örültem, hogy javaslataimat jobbára
elfogadták és hasznosították, s annak is, hogy a
pályázók legtöbbje eleget tett az általunk
meghatározott feltételeknek.
 Mielőtt e feltétekről részletesebben beszél-

nénk, arra kérlek, fogalmazd meg, milyennek
kellene lennie ma Európában egy nemzeti szín-
háznak. Nem anakronizmus-e a XXI. század kü-
szöbén, az Egyesült Európa utópiájának korában a
nemzeti színházi eszme?
 Azt tapasztalom, hogy az európai politikai és

gazdasági egyesülésre vonatkozó trendektől
függetlenül, vagy épp azok ellenében, létezik egy
másik, a nemzeti kultúrák fennmaradását szem
előtt tartó, szorgalmazó, azért tenni akaró moz-
galom is, amelynek egyik megjelenési formája
éppen az új Nemzeti Színházak épülése, átalakí-
tása, működtetése. De nem szabad elfelejtkezni
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arról, hogy ezek a színházak valóban a jövő szá-
zad embereinek készülnek, az ő várható igénye-
iket kell kielégíteniük, tehát a szóban forgó épü-
leteknek lényegükben kell különbözniük a XIX.
századiaktól.

- Ami azén értelmezésemben azt jelenti: sza-
kítani kell azzal a romantikus elképzeléssel, mi-
szerint a nemzet színháza a nemzeti érzés repre-
zentációja, az anyanyelv, a nemzeti megmaradás
végvára, temploma...

- Ez a te értelmezésed; én azt mondom, hogy a
Nemzeti Színház akkor lesz az ország reprezen-
tatív intézménye, ha a kor színvonalán képes
minden szempontból változatos színházi kínála-
tot nyújtani. En funkcionális szempontokat tartok
szem előtt, nem ideológiaiakat.
 Ez utóbbi mondatodat értem s megértem,

meghatározásod azonban túl általános.
 A korszerű, a XXI. századi követelmények-

nek megfelelő színháztérnek és az azt kiszolgáló
helyiségeknek egyidejűleg több funkciót kell el-
látniuk. Mindenekelőtt méltó keretet kell adniuk
drámai és zenés színházi élmények befogadásá-
hoz, modern és klasszikus művek bemutatásá-
hoz; biztosítaniuk kell a feltételeket ahhoz, hogy
a társulat vezető szerepet töltsön be az ország
színházi életének alakításában; ennek érdekében
a repertoárrendszer megtartása mellett lehető-
séget kell teremteniük a művészi megújulást cél-
zó kísérleti munkára; s nem utolsósorban a - nem
mellékesen - gazdaságosan üzemeltethető
épületnek reprezentatív-protokolláris funkciók
betöltésére is alkalmasnak kell lennie .
 Három fogalomra szeretnék rákérdezni:

színháztér, repertoárrendszer, kísérletezés.
 Magyarországon szinte kizárólag a barokk

színházi forma terjedt el, más szóval a keretes
színház, amelyben a nézőtér és a színpad élesen
elhatárolódik egymástól, a nézőtér alig emelkedik,
ennek következtében a látási viszonyok rosszak,
továbbá az épület nagysága miatt a hátsó sorokban,
illetve az erkélyeken, páholyokban ülők távolsága
a színészektől akkora, hogy a játék finomságait,
részleteit alig lehet követni. A nézőtér rögzített
berendezése, illetve az épületek adottságai miatt a
hagyományostól eltérő nézőtér-játéktér elren-
dezés kialakítására nincs mód.

A modern színház meghatározó fogalma a
színháztér, vagyis a néző- és a játéktér együtte-
se, s a vele szemben támasztott legfőbb követel-
mény az intimitás és a variálhatóság. Minden
néző számára biztosítani kell, hogy - bárhol ül -
közel azonos művészi élményben részesüljön.
Ha például a nézőtér legtávolabbi pontja és a
színpad síkja közti távolság nem több tizenkilenc
méternél, illetve a nézőtér emelkedése, formája,
a legkisebb színpadnyíláshoz viszonyított széles-
sége megfelelő (széles nézőtérről például sokan
nem láthatnak mindent a keretes színpadon zajló
eseményekből), ha a mennyezetkialakítás biztosítja

a megfelelő akusztikát, akkor a színháztér eleget
tesz az intimitás legfőbb követelményeinek.

Másfelől a színházi alkotóknak meg kell kap-
niuk a lehetőséget, hogy különböző játéktér-el-
rendezést használjanak, így a modern színház-
térnek egyaránt alkalmasnak kell lennie frontális,
keretes, tér- és arénaszínpadi formák kialakításá-
ra. Ha a színpadnyílást a nézőtér szélességéig
tágítjuk, keretes színpadból frontálisat kapunk, a
térszínpadnál a játékteret három, az arénában
négy oldalról ülhetik körül a nézők. Ezzel nagy-
színházi térben maximális színháztérbeli rugal-
masság érhető el. Ennek a térnek egyaránt alkal-
masnak kell lennie prózai és zenés előadásokra,
tehát szükség van zenekar elhelyezésére is; erre
azonban nemcsak a hagyományosan kialakított
zenekari árok használható, hanem a színháztér
más része is.

Az is nyilvánvaló, hogy a Nemzeti Színház
művészi programja leginkább repertoárrend-
szerben bontakozhat ki. Ezt igazolja mind a szín-
háztörténet, mind a jelen színházi gyakorlat.
Gondolj csak arra, hogy ha valaki vidékről vagy
külföldről Pestre jön, és színházat akar nézni, a
Nemzetiben néhány nap alatta legjobb színészek
előadásában széles áttekintést kaphat a klasszi-
kusoktól a legmodernebb darabokig. A repertoár
fenntartásához azonban kellő méretű raktárak,
szerelőcsarnok, kiegészítő színpadok szüksége-
sek, valamint egy másik funkciójú tér is, tudniillik a
stúdiószínházé, ugyanis korszerű repertoár-
színházi működés elképzelhetetlen szüntelen
művészi megújulás nélkül, ennek legkézen-
fekvőbb terepe pedig a stúdió, amelyre ugyan-
azok a technikai követelmények érvényesek, mint
a nagyszínházi tér kialakítására.

- Ezek az elvi meggondolásokon alapuló el-
képzelések hogyan jelentek meg a te koncepció-
vázlatodban?

- Számításaim szerint a megadott telekmére-
tek, az épület elhelyezési lehetőségei s más
szempontok figyelembevételével olyan színház-
tér alakítható ki, amelyben - frontális színpadi
variáció esetében - hatszáz-hatszázhuszonöt
ember helyezkedhet el a mintegy ötszáz négyzet-
méteres nézőtéren, míg a játéktér alapterülete
körülbelül hatszáz négyzetméter. Keretes színpadi
elrendezés esetében a legkisebb színpadszé-
lesség tizenegy méter lehetne (a maximális meg-
egyezik a nézőtér szélességével), a magasság
pedig hat és kilenc méter között mozoghatna -
ezek az adatok megfelelnek a magyarországi
színházak átlagértékeinek. A nézőtér emelkedé-
sét, kiképzését meg lehet tervezni úgy, hogy a
játéktér minimum nyolcvanöt százaléka bárhon-
nan látható legyen - ez a legigényesebb nemzet-
közi kívánalmakat is kielégítené. A
repertoárrendszer optimális működtetése
érdekében olyan megoldások lennének
célszerűek, amelyek segítségével egy óra alatt az
egyik színpadformá

ról át lehet állni a másikra. Ebben az épületben
kialakítható lenne egy teljesen flexibilis, körülbe-
lül kétszáz fős stúdiószínházi tér is.

- Ezeket az elképzeléseket lényegében tartal-
mazza a végleges pályázati kiírás is. Az előkészítő
teamben teljes egyetértés mutatkozott a terv egé-
szét, szellemiségét, illetve a részleteket illetően?
 Elképzelhetetlen, s nem is lenne egészsé-

ges, ha egy ekkora horderejű döntés vita nélkül
születne meg. Természetesen voltak viták, esz-
mecserék, de kizárólag szakmai kérdésekről.
Voltak, akik kezdetben nem értettek egyet azzal,
hogy az új Nemzetinek flexibilis színháztere le-
gyen, ragaszkodtak a hagyományos keretes
színpadi elrendezéshez. Ezt a véleményt építé-
szek és színházi emberek egyaránt képviselték. S
itt nemcsak szakmai érvek hangzottak el, hanem
elsősorban érzelmiek, sőt olykor még ideológiaiak
is. Ez a gondolkodásmód és szemlélet jellemezte az
előző nemzeti színházi pályázatok résztvevőit, s
egyeseknél ez a szemlélet és gondolkodásmód még
ma is hat. De a Madách Kamaraszínháztól két
percre miért lenne szükség egy ugyanolyan mé-
retű és elrendezésű hasonlóra?

Végül is konszenzus jött létre: a jövő Nemzeti
Színházának olyannak kell lennie, hogy az ország
bármely más színházi együttesét be tudja fogad-
ni, ugyanakkor a színháztér a maga változtatha-
tósága révén egyedülálló lehetőségekkel rendel-
kezzen a színész és a néző közötti kapcsolat
jellegének és mélységének kimunkálásához, te-
hát állandó inspirációt jelentsen az alkotóknak,
színházi embereknek és drámaíróknak egyaránt.
Ha ezenkívül arra akarsz kilyukadni, hogy volt-e
a bizottságra ideológiai vagy politikai jellegű, akár
közvetlen, akár közvetett ráhatás, azt mond-
hatom: nem volt. Természetesen mindenki ma-
gával hozza a maga világnézetét, eszmeiségét, de
ezek ezúttal nem játszottak döntő szerepet.
 Mindez elmondható a bírálóbizottságról, il-

letve az igen népes (vagy legalábbis annak tűnő)
tanácsadó testületről is?
 Fontosnak tartom, hogy már az első fázisban

se csak építészek mondhassanak véleményt a
tervekről, hanem színházi emberek is. A tanácsadók
között, szerencsére, rendezők, színészek, tervezők,
dramaturgok egyaránt voltak, így aztán igen sokféle
vélemény fogalmazódott meg, de végül sikerült az
alapkérdésekben közös nevezőre jutnunk.
 Eszerint abban is, hogy ki tekinthető a leg-

jobbnak, hiszen csaknem egyhangú vélemény
alakult ki a győztes párázatról. Te hogyan véle-
kedsz e tervről?
 Bán Ferenc Kossuth- és Ybl-díjas építész

terve nagy elismerést aratott a bíráló- és a
szakértői bizottság tagjai körében, függetlenül
attól, hogy ki-ki milyen szakterületet képviselt. A
pályázó mind esztétikai, mind funkcionális szem-
pontból magas szinten oldotta meg a feladatot: a
helyszín által kínált és megszabott lehető-
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ségeket maximálisan kihasználta, miközben
megmentette az Erzsébet téri park növényzetét,
az épület tömbjét pedig egymással harmonikus
egységben lévő térrészekre bontotta, és ezáltal
egyedi, ugyanakkor korunk építészetének legjobb
értékeit magába olvasztó épületet hozott létre. A
téregységekre való bontás nemcsak esztétikai
szempontból, hanem funkcionálisan is értéke-
lendő, hiszen ez a megoldás a terv
továbbfejleszthetőségének egyik záloga. A
szakértői vélemények egyezése tehát nem
véletlen.

Számomra külön öröm, hogy a nyertes pá-
lyamű készítője elfogadta a flexibilis színházi tér
kialakítására vonatkozó célkitűzést, és tervével
meggyőzően bizonyította: alaptalan az az
előkészítő munka során megnyilvánult aggály,
miszerint a flexibilis színház esztétikailag soha
nem lehet olyan színvonalú, mint az, amelyik a
barokk mintát követi. E terv ismeretében nincs
kétségem afelől, hogy a közönség is, a
művészek is szeretni fogják ezt az új Nemzeti
Színházat.
 Általános vélemény, hogy egy ilyen volume-

nű beruházást annak kellene lebonyolítania, aki
majdan a gazdája lesz az intézménynek. Ezzel
szemben ennek a projektnek nincs ilyen gazdája.
 Ez nem tartozik a kompetenciámba.

- Ha már itt tartunk, voltál-e a „régi" Nemze-
tiben? S ha igen, milyen érzéssel léptél be a
művészbejárón?
 Elmentem a színházba, s elszorult a

szívem. Kíváncsi voltam, hogy csaknem három
évtized után találkozom-e régi ismerősökkel, volt
munkatársaimmal? Nos, vannak még néhányan
azok közül, akikkel együtt kezdtem színházmérnöki
pályámat, s örültem, hogy felismertek és
emlékeznek rám.
 Mivel ritkán jársz haza, szembetűnőbbek

lehetnek azok a változások, amelyek csak-csak
bekövetkeztek nálunk. Látsz-e markáns különb-
séget akár a norvég és magyar valóság, akár a
régebbi és mai Magyarország között?
 Természetesen látszik változás, jó és rossz

irányú egyaránt. A tömegétkeztetés egyenláncai
itt is uralják a piacot meg az ízlést. Ugyanakkor
meglepett, hogy milyen sok könyvesbolt működik
még, hogy az utcán is árulnak könyvet, CD-t, hogy
mennyi folyóirat létezik...
 Na de mit árulnak a gyékényeken!?
 Persze szemetet is, de mindenhol láttam

értékes irodalmat, zenét is. S a mozi meg a
színház roppant olcsó - nem csak nyugat-európai
mércével mérve. Vannak jó színészek, láttam jó
előadásokat. S az emberek járnak moziba meg
színházba. Éppen ezért nagy felelősség, hogy

milyen Nemzeti Színház épül 2000-re. Ugyanis a
jövő század, a jövő évezred emberének életében
feltehetően kissé más szerepet és helyet foglal
majd el a hagyományos kultúra, s erre a válto-
zásra a jövendő Nemzetinek is nyitottnak kell
lennie. Legalább az épület szintjén.
 Ez mind szép! Lehet, hogy néhány év múlva

lesz egy korszerű színházépületünk, de kik és kiknek
a vezetésével fognak ott előadásokat csinálni? Erre
- úgy tűnik - sem a pályázat kiírói, sem a politikai
akarat érvényesítői nem gondolnak.
 Nemzeti színházat több száz évre építenek.

Most az a lényeg, hogy létrejöjjön egy színház,
amely nem korlátozza oly mértékben a
kreativitást, mint azt a meglévő színházépü-
letekben tapasztaljuk. A magyar színháznak
sok-sok kiváló művésze van, ők egészen biz-
tosan élnek majd mindazokkal a lehetőségek-
kel, amelyeket remélhetőleg ez az új színház
kínál számukra.
 De megérjük-e, hogy felépül...
 Fel kell épülnie! Az nem lehet, hogy megint,

mint már annyiszor, csak tervek készüljenek a sem-
mibe. En hiszem, hogy 2000-ben részt veszek a
nyitóelőadáson.

Az interjúkat Nánay István készítette


