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Seregszámla. Végigmondhatom-e csak a nevek so-
rát? Elég-e az a bizonyos egy perc? Egy-egy dráma-
íróra egy másodperc? Kezdem. Bornemisza Péter.
Balassi Bálint. A hitvitázó drámák névtelen írói. A
csíksomlyói misztériumokat szerző ferences atyák.
Csokonai Vitéz Mihály. Kisfaludy, Vörösmarty, Kato-
na. A Shakespeare-t fordító Arany és Petőfi. Madách
Imre. Szigligeti Ede, Jókai, [ötvös, Nagy Ignác, Csiky
Gergely. Bródy Sándor, Lengyel Menyhért, Móricz
Zsigmond, Szomory, Barta Lajos, Balázs Béla,
Molnár Ferenc, Heltai; a Laodameia költője, Babits.
Szép Ernő, Füst Milán, Tamási Áron, Kós Károly,
Zilahy, Márai, Illyés, Pap Károly, Németh László,
Kodolányi, Háy Gyula, Illés Endre, Weöres Sándor.
Sarkadi, Kamondy, Karinthy Ferenc, Örkény, Vészi
Endre. Székely János, Páskándi Géza. Ők a mi
atyáink és test-véreink. Az ő írott és megszenvedett
drámáikból és drámatöredékeikből, álmaikból,
sorsukból, naplóikból világosan kiolvasható, hogy mi a
magyar Nemzeti Színház. Művük itt áll előttünk, mint
Móricz Erdélyében a Szent Mihály-templom tornya
fölött megjelenő látomás. Felrobbanthatatlanul. Ha ez
a kőépület méltó lesz ehhez a látomáshoz, úgy legyen
az Isten áldása rajta!

Békés Pál

Talán mégiscsak vannak csodák. Például amikor
Kölesi Lujza, a tizenhat éves leányka hozzáment a
nálánál huszonegy évvel idősebb katonazenekari
karnagyhoz, aki a Blaha néven kívül sok egyebet
nem adott neki, akkor senki nem gondolta, hogy
idővel őt tisztelik majd „a nemzet csalogányaként",
róla nevezik el az ország egyik legforgalmasabb terét,
ahol a Nemzeti Színház állt, s hogy a név, részben
ennek révén, jelképpé válik. A maga módján ez is
csoda, mint annyi minden, ami a színházban és a
színház körül terem. Mint ahogyan csoda az is, hogy
most itt állunk, e fölött az alapkőnek nevezhető
rézhenger fölött, illetve körül, és lassanként talán
elhisszük, hogy itt hamarosan egy új Nemzeti áll
majd. A színház örök, és nem az épületek. Az épü-

letek, amelyek kiszolgálják, halandóak, születnek és
elmúlnak, aztán, mint most is, e ritka pillanatban,
újraszületnek, szó szerint poraikból. De akárhányan,
bármilyen hosszan küzdöttek is azért, hogy itt új
színház emelkedhessék, akárhányan érzik majd úgy,
hogy amikor felmegy a függöny, a cél elérve; az új
Nemzeti mégsem cél, hanem eszköz. A több, a
szebb, a jobb eszköze. Lehetőség, keret és tér, amit
majd minőséggel kell megtölteni. Ez pedig nagyon
nagy feladat. Es színműíróként csak azt kívánhatom
kortársaimnak és magamnak is, hogy e feladatban mi
is részt vehessünk, és a majdani Nemzeti újszerű
terében más nemzedékek mellett nekünk is legyen
terünk.

Szakonyi Károly

Drámaírói pályámat a Nemzeti Színházban kezdtem, a
Blaha Lujza téri épületben; lerombolása után vé-
gigjártam későbbi otthonait, és most itt állok új háza
felépítésének helyén. A perc, a nap ünnepi, és a
jövőnek szól. A teátrum stílusát a jelenkor építőmű-
vészete adja, a majdan benne előadásra kerülő mű-
vekét a korszellem. Széchenyivel szólva „kívánatos,
hogy azok a nemzeti nyelv ízléskifejtéséhez, józanítá-
sához és nemesítéséhez járuljanak hozzá". Mert
miként a magyar játékszínről szólva mondta:
„korántsem elég, ha bár fennáll is, ám benne nincs jó
ízlésű és szép társasági szellem, a legtökéletesebb
színház is üres." A Széchenyi-könyv hasonmás
kiadásának bevételét évekkel ezelőtt felajánlották az
új Nemzeti Színház felépítéséhez. Közvetve tehát itt
a forint a reformkorból, abból az időből, amikor
először igyekeztek otthont teremteni a magyar
színjátszásnak. Legyen otthona a magyar drámának
ez a ház is.

Hamvai Kornél

Tisztelt hölgyeim és uraim, önöknek tudniuk kell,
hogy azért nincsen már régen Nemzeti Színház, mert
az iskolában én nem vásároltam téglajegyet. Mindig
lelkifurdalásom volt emiatt, és gondolkod-

tam, hogyan tehetném jóvá ezt valaha. Most itt az
alkalom, ezen az ünnepélyes órán, hogy ilyen soha
többé ne fordulhasson elő, hogy a Nemzeti nem épül,
noha kellene. Én szeretném fölajánlani a szol-
gálataimat a Nemzeti ügyének, Szerény lehetősége-
imhez képest, de önzetlenül. Én a színház mellett a
továbbiakban, így az építés során is, bűnbakként sze-
retnék tevékenykedni. Igy, ha bármilyen probléma
vetődik fel az építés során, technikai malőr, csúszás
esetleg, akkor legyen kit okolni, és ez átlátható legyen,
példátlanul a magyar történelemben. Én ennyivel tar-
tozom, úgy érzem, és akkor ez önöknek is így tiszta.
Előre is mindannyiuknak köszönöm a bizalmat.

Göncz Árpád

Kedves Barátaim! 1914 óta tartozunk önmagunknak,
tartozik az ország saját színházi kultúrájának ezzel a
színházi épülettel. Nemzeti Színház azóta is volt, a
magyar színházi kultúrához méltó épülete nem volt.
Ezt a mulasztást próbáljuk behozni, ennek a legfonto-
sabb lépése, hogy letesszük az alapkövét. A Nemzeti
Színház feladatáról vitatkoztak eddig, vitatkozni fog-
nak az idők végezetéig, amíg Nemzeti Színház lesz. Én
azt mondanám, az első feladata a hagyományőrzés, a
második feladata a hagyományteremtés, és a harmadik
feladata az, hogy a jövőbe nézzen. A magyar nemzeti
kultúrának, színházi kultúrának nemcsak a magyar drá-
ma az alkotóeleme, hanem a világ valamennyi,
bemutatásra érdemes drámájának méltó
színrehozatala is. Épp ezért a műsorpolitikának
egyetlenegy mércéje van: a minőség. A minőség az,
ami igazolhat egy Nemzeti Színházat, a minőség,
amit mindenekelőtt a nézők érdekében kell
megteremteni, és a nézők a színészekkel,
drámaírókkal, rendezőkkel együtt alkotják a magyar
színházi kultúrát. Efelé tesszük meg most talán a
legfontosabb lépést. Köszönöm.
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Írók és színészek az új Nemzeti Színház alap-
kőletételi ünnepségén (MTI-fotó, Balatoni Jó-
zsef felvétele)


