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zatunk arról is szól, hogy a régi Nemzetinek
bizonyos hagyományait folytatnánk.

 Hány százalék esélyt adott maguknak?
 Keveset. Azt gondoltam, hogy elsősorban

Babarczy László, másodsorban Kerényi Imre jö-
het szóba. Őket az Isten is arra teremtette, hogy a
Nemzetit igazgassák. Es arra is gondoltam, hogy
lglódi István és Schwajda György össze-fognak.
(Erre most újra látok esélyt!) Dobogós helyet
sem képzeltem magamnak. Ugyanakkor nem
éreztem vesztenivalót - a Radnóti megvolt.
Különösebben nem vagyok hiú, amúgy imádok
veszteni, színészként vesztest játszani is, mindig
a veszteseket játszottam jól.

 Mikor érezte meg, hogy van esély?
 Nem tudom.
 Babarczy beadta a pályázatot.
 Ascher Tamás álnéven. De Kerényi nem

adta be, Schwajdáék sem. A szakmai zsűri előtt
két pályázat maradt állva, az Ascheréké meg a
miénk, és ez a testület egy hajszálnyival előbbre
tartotta Ascher pályázatát.

 Aztán a miniszter meghallgatta a zsűri véle-
ményét, majd fogta magát és döntött. Beszélt

önnel a döntés előtt valaki? Behívta a szakmai
zsűri? Vagy a miniszter?

- A szakmai zsűri ülése idején éppen forgat-
tam, és kölcsönkaptam egy mobiltelefont arra az
eshetőségre készen, ha valamit kérdezni akarnak
tőlem. De rosszul nyomtam meg egy gombot,
úgyhogy engem nem lehetett hívni. De nem is
kerestek. Magyar Bálint a döntés utáni reggelen
hívott föl. Egyedül voltam otthon. Meghatódtam
és megijedtem.
 Nem lehet, hogy az ön számára a játék

azzal ért véget, hogy beadta a pályázatot?
 Igen, akkor komolyra fordult. Hozzáteszem,

hogy nem is lobbyztam. Emlékszem, hogy ami-
kor 1985-ben a Radnótit pályáztam, akkor is
nagyon esélytelen voltam, de akkor lobbyztam.
Mentem idősebb kollégákhoz, kértem barátok,
tanáraim tanácsát, és megfogadtam. Most ez
eszembe nem jutott. Barátaimmal persze beszél-
gettem erről, de egyedül Szinetár Miklóst keres-
tem meg, és tőle is csak tanácsot kértem, ő okos,
és ismeri a magyar ugart. Szóval most nem
tempóztam ezért, nem haltam meg érte. De Val-
lóval és Csótival alaposan végiggondoltuk, hogy

mi az ideális, és mi a reális, mi
legyen a tradíció és megújulás
aránya, és egyáltalán: mire len-
nénk képesek.

 Igazgató lett. Hogy reagált
a szakma?

- Nézze... nagyon sokan te-
lefonáltak, írtak, táviratoztak. El-
mondtam már, nyilván olvasott
ilyeneket, hogy én vagyok a
legkisebb rossz, engem utálnak a
legkevésbé. Azt mondtam, hogy
nem lobbyztam... Tulajdonképpen
ez nem egészen igaz. A
Nemzetiben dolgozó kollégáink
közül néhánnyal beszéltünk. Biz-
tosítottuk őket arról, hogy mi
Nemzetit akarunk csinálni. Egy új
Nemzetit. Folytatni akarjuk a jó
hagyományokat.

 Egzisztenciálisan akarták
megnyugtatni őket?

 Nem, mindenkit nem lehet.
Egzisztenciálisan azokat akartuk
megnyugtatni, akikkel szívesen
dolgoznánk együtt a jövőben. Ez
fontos volt, mert... Nézze, Magyar
Bálintnak rengeteg érdeme van
ebben az ügyben, de hibázott is.
Rosszul kommunikált a Nemzeti
társulatával '97 nyarán. Amikor
bejelentette, hogy felépítik a
Nemzetit, akkor lényegében azt
jelentette be, hogy ez a társulat
nem költözhet be az Erzsébet
térre. Mintha kitiltotta volna

z új Nemzeti Színház igazgatói posztjára
beadott pályázata áttetsző, kézenfekvő, tö-
mör, visszafogott. Miért gondolta, hogy
ebből a jól működő, finom kis Radnóti
Miklós Színházból megpályáz valamit,

amin rengeteg a tehertétel, és ami szerintem a
maga személyiségéből sem következik?

- Ú g y gondolom, a Radnóti több mint finom
és kicsi. A pályázat pedig nem áttetsző, hanem
áttekinthető, és nemcsak a pályázat, hanem sze-
rintem az én egész működésem az. A pályázat
világos és nem hosszú -az t hiszem, ritkán esem
abba a hibába, hogy hosszadalmas vagyok, akár a
színházban, akár beszélgetésben, mert nagyon
utálom a hosszadalmasságot. Nálunk mindenki
többet beszél, mint amennyi a mondandója. Vi-
lágos, tiszta, egyértelmű volt a helyzet is '97
őszén. Én soha nem álmodtam azt, hogy a Nem-
zeti Színház igazgatója vagyok; nem is játszottam
ott, nincsenek személyes nemzetis „hagyomá-
nyaim". Hogy a Radnóti jól megy, barátságos,
kényelmes, sikeres - nyilván ez is az okok között
van. Mi-muszáj mindig többes számban beszél-
nem,mert ígyisgondolkodtamvégig,VallóPé

terrel és Csóti Józseffel együtt -,
tehát mi azt gondoltuk, hogy jó
lenne egy nagyobb épületbe
menni; korábban meg is
próbálkoztunk az Arany János
Színházzal. Bizonyos darabokat
itt nem tudunk eljátszani, és
teljesen megértem azokat a
színész kollégáimat, akik
vágyódnak egy nagyobb térbe.
Igaz, az elmúlt hét-nyolc évben
kulturálisan rosszabb lett a
légkör, most inkább a
kisszínháznak van esélye arra a
munkára, amiben otthon vagyok,
amit jónak tartok, amire alkalmas
vagyok. De továbbra is élt
bennünk a vágya nagyobb tér
után. Erre a pályázatra engem
felkértek, tíz meghívott között.
Ismertük az új Nemzeti tervét -
bár az építészekkel való egyezte-
tésben egyáltalán nem vettem
rész t- , és azt láttuk, hogy most
van egy helyzet, ami eddig még
soha nem volta magyar szín ház-
történetben, és valószínűleg so-
ha nem is lesz: ideális körülmé-
nyek között fölépül egy korszerű
színház. Nemzetinek fogják hív-
ni. Ebbe talán nem gondoltam
igazán bele. Naiv voltam. Elsik-
lottam a problémakör fölött, hogy
ez nemcsak egy új és kor-szerű
intézmény lesz, hanem az ezer
hagyománnyal megáldott és
megvert Nemzeti. Bár a pályá-
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őket. Ez akkor fölösleges volt, hiszen nyilvánva-
ló, hogy új igazgató - új társulat.

 Babarczy nyilván gratulált a kinevezéséhez.
- ... Igen. Gratulált. Babarczy nekem nagyon

régi barátom... Együtt jártunk a főiskolára, a
diplomarendezésében én voltam Leonce, együtt
dolgoztunk Pécsett, ott is én voltam az ő főhő-
se... Tulajdonképpen a mai napig elég jó vi-
szonyban vagyunk... Igen, ő gratulált.

 Es a szakma?
 Nincs általában a „szakma", a szakma sok-

féle egyedből áll.
 Hát ennek később jelentősége lesz. Annak

is, hogy nincs szakma, annak is, hogy sokféle
egyedből áll, és sokfelé húz. Érdekei mentén
megosztott, és nincsen egy domináns érdeke,
amely akár ideig-óráig összerendezné...

 Nincs. Nincs egy érdeke. A Színházi Társa-
ság októberben alakult újjá, és amikor a vezető-
séget megválasztották, én kaptam a legtöbb sza-
vazatot. Valószínű, hogy a színházi szakmában
én vagyok a legkevésbé népszerűtlen. Ilyen
szempontból engem örömmel fogadtak- kivéve
persze azokat, akik... nem hívtak föl.

 Van ez a bizonyos kör, ez a mindent
eldöntő kör, Marton László, Zsámbéki Gábor,
Kerényi

lmre, még Léner Péter is, és hát ön is a tagjának
számít.
 Nem döntünk mi el semmit. De ebben a

„mindent el nem döntő körben" én is benne
vagyok. Én ezt negyvenhármasoknak szoktam
nevezni, mert akkor születtünk. Kerényi, Zsám-
béki, Marton; Székely Gábor, azt hiszem, 44-es,
mint lglódi, Jordán Tamás 43-as. (Zárójelben, és
csak a tréfa kedvéért: Schwajda Gyuri is 43-as!)
Ez a kör elfogadta azt, hogy én vagyok a Nemzeti
igazgatója, ha már nem Babarczy lett. Babarczy
nyilván eltaktikázta, szerintem ő lett volna erre a
legalkalmasabb, de az ő radikalizmusa, kemény-
sége és magabiztossága..., ő azt gondolta, hogy
megengedheti magának, hogy Asohert előretol-
ja, mondván, oldják meg egy évig, aztán majd
úgyis ő lesz az igazgató. Mi alkalmazkodóbbnak,
kezelhetőbbnek tűntünk. Egész biztos, hogy a
miniszteri döntésben ez is benne volt.
 Es az ön személyisége is.
 Talán. Gondoljon el egy vitát a miniszter és

Babarczy között: szikrázó, súlyos ellentéteket a
felszínre hozó, parázs összecsapás, az én ese-
temben pedig diplomatikusabb tárgyalás, ironi-
kus és kevésbé fáj. De ha végignézi, amit én a
Radnótiban csináltam, akkor világos, hogy én

egyáltalán nem vagyok megalkuvó, csak csende-
sebben erőszakos.

- Magyar Bálint egyebek mellett partnert is
választott magának a Nemzeti igazgatójában.
 Én őt nem ismertem jól. Futólag találkoztam

vele néhányszor, de igazán csak miután kineve-
zett. És utána még vagy kétszer.
 Akkor bevonták önöket mindenbe?
- Komolyan vettük a feladatot: alaposan ta-

nulmányoztuk a tervrajzokat, megismerkedtünk
Bán Ferivel, Ölveczky Miklóssal, Fiala Istvánnal,
és napi kapcsolatba kerültünk a kormánybiztosi
irodával. Foglalkoztunk a jövővel is: például ki-
dolgoztuk az átmenet koncepcióját. Azt a bizo-
nyos várszínházi évet békés és olcsó átmenetnek
neveztük. A 99/00-ás évadról volt szó, akkor én
már a Nemzeti igazgatója lettem volna, és a
Nemzeti átmenetileg a. Várszínházban működött
volna, a jövendő Nemzeti társulatának a magjá-
val. Szerettük volna az ő műszakjukat használni,
átvettünk volna előadásokat, Valló Péter rende-
zett volna egyet a Várban még az idén, és előké-
szültünk volna az Erzsébet téri beköltözésre.

- Szó sem volt arról, hogy akár egy napra is a
Hevesi Sándor téri épületbe megy igazgató-nak?
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 Nem lett volna értelme. És ebben lglódi
Pistával egyetértettünk, és az elviekben ponto-
san megegyeztünk. Neki az volt az érdeke, hogy
ott maradjon abban az épületben, a társulatnak
azokkal a tagjaival, akik nem jönnek át az új
házba, és akik maradni akarnak a Hevesi téren.
Magyar Bálint '98 tavaszán megalapította a Ma-
gyar Színházat, de a pénzügyminisztériumi jóvá-
hagyást már nem tudta elérni. '98 szeptemberé-
ben ki kellett volna írni az igazgatói pályázatot,
'99. január 1-jén kinevezni az igazgatót. Május-
ban ez az egész leállt.

 Létezik olyan vélemény, hogy az előző
kormány a működése vége felé nagy hibát
követett el azzal, hogy hagyta leállni az
építkezést, mert akkor még lehetett volna olyan
stádiumba hozni, hogy már ne lehessen
leállítani.

 Ez nem igaz, az építkezés szeptemberben
állt le. Az egészet kellett volna egy fél évvel
korábban kezdeni, és akkor már valóban nem
lehet leállítani. Tehát ha az alapkőletétel nem '98
márciusában történik, hanem előző év
szeptemberében... De hiányzott a pénz. Amikor
megismertem a részleteket, döbbenten láttam,
hogy a pénz egy része nincs meg. Es Ölveczky
Miklós, aki a színházépítés mű-szaki-technikai
„lelke" volt, szintén elhűlve jegyezte meg, hogy
azért ez elég idegesítő. Igen, a kormány-ülésen
többször szerepelt a Nemzeti finanszírozásának
az ügye. Magyar Bálint azt gondolta, hogy induljon
el az építkezés, és ő majd a kormánnyal
tudomásul veteti a megnövekedett költségeket.

De tavasszal már nem tudta tudomásul vetetni
sem, nemhogy egy kormányhatározatot kicsi-
karni arról, hogy nem ennyi, hanem annyi.
 Ebben a szakaszban nem volt szükség a

szakma támogatására?
- Ekkor már nem. Kinevezésem előtt a Szövetség

legkülönbözőbb szekciói látták és véleményezték
a tervet. De igazi gazdája a nemzeti színházi
ügy-nek nem volt. Amikor mi munkába álltunk,
és alaposan megismertük a tervet, akkor Bán
Ferenc és csapata, Ölveczky Miklós, illetve Fiala
István és csapata egyfolytában kérdésekkel
bombázott bennünket. Es mi igyekeztünk
válaszolni.
 Praktikus dolgok voltak ezek? Hány öltöző

és hová?
 És még sokkal részletesebben. Hiszen addig

nem volt igazi gazda. Én kívánom Schwajdának,
hogy épüljön föl az ő Nemzetije, de akkor ő
legyen ott majd az igazgató, és válaszoljon a saját
maga által feltett kérdésekre.
 Mikor merült föl önben először, hogy itt por

kerülhet a gépezetbe?
 Először júniusban, amikor az új kormány

még be sem állt, de elhangzottak barátságtalan
nyilatkozatok. Akkor úgy tűnt, hogy nem nagyon
rokonszenveznek az üggyel. De aztán elaludt ez
a gyanúm, mert július legelején találkoztam
Várhegyi Attila politikai államtitkárral.
 Ez volt az első hivatalos találkozása az új

kormány képviselőjével? És nem a miniszterrel,
csak az államtitkárral?

- Július 2-án, igen. Én nem kerestem senkit, ő
hívott fel.
 És mit mondott?
- A Parlament kávéházban találkoztunk, be-

mutatkoztunk egymásnak, hozott ajándékba egy
régi Nyugat-számot. Amikor bementem, ott volt a
TV-Híradó is - és beszélgettünk. Rettenetes
barátságos volt; elmondta, hogy a Fidesz-kor-
mány maximálisan megbízik bennem, engem
tekint a Nemzeti igazgatójának, és fel fogják épí-
teni a Nemzeti Színházat. Es ha nem építik fel,
akkor ő feláll, tette hozzá.

- Azt persze nem mondta, hogy nem ezt a
Nemzetit, hanem egy másikat.
 Nem, hiszen végig arról beszéltünk, hogy

hogyan lehetne a költségeket csökkenteni.
Mondtam, hogy mi ebben partnerek vagyunk,
hiszen amióta mi beálltunk, a költségek csökken-
tek. Tehát az államtitkár megerősítette, hogy
minden rendben van. Es pár nap múlva találkoz-
tam Hámori József miniszterrel is, aki nagyon
kedvesen fogadott. Szívélyesen beszélgettünk.
Kezdettől fogva a költségek leszorításának mó-
dozatairól volt szó.
 Nem volt ennek egy határa? Senki nem

mondott például olyasmit, hogy ha nem megy
tizenhét milliárd forint alá, akkor leáll az építke-
zés?
 Erről nem volt szó. Azt kértem, hogy az

összes tenderbizottságba küldjék el a saját em-
bereiket, ez meg is történt, megjelentek az új

PÁLYÁZAT
a Nemzeti Színház igazgatói munkakörére

Pályázatom első mondatában két legfontosabb munkatársamat nevezem
meg: Valló Pétert és Csóti Józsefet, akiknek a főrendezői, illetve gazdasági
igazgatói tisztet szánom. Gondolkodásunk hasonlósága, művészi céljaink
azonossága és egymás személyiségének tiszteletben tartása az oka, hogy
több mint tíz éve harmóniában és sikerrel dolgozunk együtt a Radnóti
Színházban. Együtt tervezünk és együtt is szeretnénk folytatni, ezért dol-
gozatomban többes szám első személyt használok.

A Nemzeti Színház százhatvan éves története az ideiglenesség története.
Miután Széchenyi nagyszabású terve nem valósul meg a Duna-parton,
1837-ben felépül a Grassalkovich-telken a Pesti Magyar Színház, amely csak
később kapja meg a Nemzeti Színház nevet. Hetven évig tart ez az átmeneti
állapot, majd újabb ideiglenesség, ezúttal hatvan évig, a Népszínház épületében
egészen annak felrobbantásáig. Jelenleg már harminckét éve játszik a volt
Magyar Színház épületében a Nemzeti Színház - provizórikusan.

A kormány nagyszabású döntése nyomán 2000 októberében, az új
évezred első évében a magyar színháztörténet egyedülálló eseménye
következik: megnyílik a nemzet végleges és állandó színháza. A tervek
korszerű és szép épületet sejtetnek.

Milyen legyen a Nemzeti Színház?

Nyitott. Az új Nemzeti Színház meghatározó alapelve legyen a nyitottság, a
sokszínűség. Amennyiben az összmagyarság Nemzeti Színháza akar

lenni, vállalnia kell annak sokarcúságát, sokirányú elkötelezettségét, akár
ellentétes szemléletmódját, ízlésvilágát. A színház nyelvére lefordítva: az új
Nemzeti Színházat nyitottnak, toleránsnak képzeljük, a magyar színház-
művészet minden tartalmi, formai irányzatára fogékonynak, ahol folyama-
tosan vagy alkalmilag, de együttműködnek a legkiválóbb alkotók (írók,
rendezők, színészek, tervezők), bármely iskolához tartozzanak is. Jelen
lenne - igényes, de előítéletektől mentes szelekció után - a kortárs magyar
színházi élet minden arra érdemes tényezője, a határon innen és túlról.
Működési formája: állandó társulattal rendelkező repertoárszínház. Meg-
győződésünk, hogy e változó, kulturális szempontból romló világban
egyedül ez a tradicionális színházi forma védheti igazán a magyar nemzeti
színjátszás összes értékét.

Nyitottnak gondoljuk a befogadó, a közönség irányában is, a legjobb
értelemben vett népszínház a cél. Magas művészi színvonalával, ésszerű
nézőtámogatási konstrukcióval visszahódítja az utóbbi években a
színházak nézőtereiről elszokott rétegeket is. Az új Nemzeti Színház
minden magyar nyelven beszélő színháza lesz, bármilyen útlevéllel
rendelkezik is.

Hagyományőrző. A Nemzeti Színház őrzi és ápolja a magyar és az
európai tradíciót. Játssza a Bánk bánt, Az ember tragédiáját, a Csongor és
Tündét (nem kötelességből, hanem meggyőződésből és invencióval),
műsorán szerepel Kisfaludy, Szigligeti, Csiky, Bródy, Szép Ernő, Herczeg,
Szomory, Móricz, Füst, Márai, Molnár, Tamási, Németh László és Örkény.
Az európai dráma hagyományát őrizni ugyanígy dolga: görögök és Shakes-
peare, spanyolok és Moliére, XIX. századi romantika és századfordulós
realizmus, oroszok, lengyelek, németek és olaszok. Nem látjuk értelmét
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kormány képviselői. És megbízták az É G S Z I -

Senior nevű céget, amely augusztus közepére
elvégezte a vizsgálatot. Végkövetkeztetésük há-
rom lehetőség volt: a) a projekt folytatása vál-
tozatlan ütemezéssel és műszaki tartalommal; b)
a projekt véghatáridejének egy évvel történő
meghosszabbítása, a színpad- és színháztech-
nikai követelmények felülvizsgálata; c) a munkák
leállítása, felfüggesztése. Az ő javaslatuk a b volt.

 Es senki nem mondta, hogy neki nem a b
variáns tetszik, hanem a c, azaz a leállítás?

 A, ne vicceljen, ez föl sem merült! Várhegyi
az első találkozásunk alkalmával azt mondta,
hogy „beviszlek a Viktorhoz", mire én mondtam,
hogy nagyon megtisztelő lesz, hiszen nyilván
nem én találkozom Orbán Viktorral, hanem a
Nemzeti Színház igazgatója a miniszterelnökkel,
ami azt jelenti, hogy ez fontos a kormánynak.
Amikor a vizsgálat után újra találkoztunk Várhe-
gyivel, azt mondta, három kérése van a minisz-
terelnöknek. Legyen kétmilliárddal kevesebb, le-
gyen az átadás 2001 augusztusában, és legyen
a nézőtér nagyobb, mert a miniszterelnök úr ezt
fontosnak gondolja.

 Ez elég fontos epizód, hiszen arra enged
következtetni, hogy Orbán Viktornak ekkor még
esze ágában sem volt leállítani az építkezést.

 Várhegyi Attila a miniszterelnöknek - akivel
én végül is nem találkoztam - valószínűleg na-
gyon fontos tanácsadója... volt, van, talán lesz

is. De mint később kiderült, ő már nem volt
döntési helyzetben. Azonnal összegyűltünk;
Ölveczkyt, aki éppen az Atlanti-óceánt készült
átvitorlázni, megkértük, repüljön haza, és újra
átgondoltuk a terveket.
 Akkor már érezte, hogy itt baj lehet?
 Ellenkezőleg. Egy reggel találkoztam Hámo-

rival a tévében, és megbeszéltük, hogy július 23-
án délben találkozunk az Erzsébet téren, és
megmutatjuk neki az építkezést. Ő még megkér-
dezte, hogy „ugye, nem lesz ott tévé?". Mond-
tam, minek az. A találkozón ott volt Valló, Fiala,
Hámorival Várhegyi is - és rengeteg kamera.
Hámori rám nézett, mire én mondtam, hogy nem
én hívtam őket, hanem Várhegyi. Ott készültek
azok az ingujjas képek, pokoli meleg volt.
 Es mi történt a kérésekkel?
 Kitaláltuk, hogyan lehetne megnagyobbítani

a nézőteret, látszólag legalábbis; a karzatra Bán
Feri rátervezett még négy sort, így 650 férőhely
helyett 806 lett. Várhegyi ugyanis azt kérte, hogy
nyolcassal kezdődjön a szám. Es „hozzácsaltuk"
még a teljes kinyitást, arénaszerűen - ez így
nyilván soha nem működött volna -, 1018 lett,
akkora, mint a Vígszínház. Azon az augusztus
végi tárgyaláson már arról beszéltünk, hogyan
lehetne kétmilliárddal olcsóbb. Várhegyi végte-
lenül szimpatikus volt ezen a megbeszélésen,
emlékszem, Ölveczky, aki akkor ismerte meg,
meg is jegyezte, hogy ilyen rokonszenves
kultúrpolitikussal ő még nem találkozott. Hiszen

azért aggódott, nehogy a kérések teljesítésével
elszegényítsük az egészet. Az átadás elhalasztá-
sával mindenki egyetértett, ez megnyugtató volt.
Akkor találtuk ki - mivel elhangzott, hogyne legyen
stúdiószínpad -, hogy megépítjük ugyan, de nem
rendezzük be véglegesen. Ne legyen videostúdió,
hangstúdió, legyen olcsóbb a világítástechnika, le-
gyen kevesebb három lifttel, Bán Feri néhány
díszítőelemet is elhagyott - végeredményben
kétmilliárd forintot kivettünk az építkezésből.
 Akkor lett 15,2 milliárd?
 Nem szeretem a számokkal való bűvészke-

dést. Ugyanis nézőpont kérdése, hogy például a
buszpályaudvar kitelepítésének a költségeit hoz-
zá lehet-e számítani a Nemzeti Színház építési
költségeihez. Ez politikai döntés. Akárcsak az
áfaügy. Beleszámolom vagy sem, hiszen az állam
visszakapja, az adófizetőt nem terheli stb. Olyan
demagóg manipulációk folytak a számokkal,
hogy én egyáltalán nem akarok ezzel foglalkozni.
Az államtitkár irodájában augusztus 26-án dél-
után hatkor így állta helyzet, ahogy elmondtam.
A három kérésnek eleget tettünk.

- Ez viszont nagyon leszűkíti azt az időszakot,
amikor itt minden megfordult. Minden szeptem-
berben történt?
 Szerintem még augusztus közepén. Akkor

dönthetett úgy a miniszterelnök, hogy nem építik
fel az Erzsébet téri Nemzetit, vagy ha igen, akkor
nem velünk. Ez augusztus végén még nem volt
nyilvános. Várhegyi vagy jól játszott augusztus

darabcímek felsorolásának, hiszen a konkrét program összeállítása sokkal
bonyolultabb, társulatfüggő, tehát későbbi feladat. Tulajdonképpen az
összes magyar művészszínház nemzeti színházi programot tervez, ebből a
szempontból hiteles referencia a Radnóti Színház működése. A nagy-
színpadi előadások nyelve közérthető legyen, a stúdió természetesen
korszerűbb eszközöket használ, ez a kísérletezés színhelye.

Az első. Átérezzük a Nemzeti Színház rendkívüli jelentőségét, tudjuk,
hogy egyedülálló intézmény, hogy a magyar színikultúra fellegvára lesz, de
ugyanakkor ez legyen az első magyarszínház, a legjobb prózai társulat.
Paulay és Hevesi idején időnként valóban az első volt, Németh Antal
igazgatása alatt talán határozottabban, és az ötvenes években vitán felül
az élen állt. Emlékezetünk szerint a Both-Major-Marton-korszakban újra a
legjobb néhány évig, és feltétlenül fontosnak és fájdalmasan rövidnek
tartjuk Székely és Zsámbéki két szezonját.

A legjobb magyar társulatot szeretnénk összeverbuválni. Hívnánk a
magyar színház nagy egyéniségeit: a fiatalokat, a középgenerációt és az
idősebbeket. Számítunk a jelenlegi Nemzeti legjobb erőire és természete-
sen a színház örökös tagjaira. Boldogan vennénk, ha csatlakoznának.
Ismerjük a magyar színházi életet - magam rendszeres színházbajáró
vagyok vidéken és Pesten, évek óta tanítok a Főiskolán, és ami Valló Pétert
illeti, alig van magyar színész, akit ne rendezett volna működése huszonöt
esztendejében. Reméljük, hogy programunk, személyünk hitelessége és a
színház nyitottsága garancia arra, hogy akit hívunk, eljön. Értelemszerűen
számítunk néhány kollégára, akikkel a Radnóti Színház fényes éveiben
együtt dolgoztunk. Az állandó társulatnak nem szabad jelentősen megha-
ladnia a harminc főt.

Hagyományos és korszerű, magyar és európai, egy szóval igazi Nemzeti
Színházat képzelünk az Erzsébet térre, és reméljük, hogy az intézmény
magabiztosságot és derűt sugároz majd.

Vendégek, rendezők, tervezők, műsorrend

Egy színház mozgékonyságát a vendégjárás színesíti. A társulathoz alkal-
manként vendégszínészeket hívnánk, a szerepre a legalkalmasabbakat, és
hisszük, hogy a Nemzetihez vendégnek jönni is rang és megtiszteltetés
lesz. Dilettantizmus lenne megemlíteni akár egy leendő kolléga nevét is,
hiszen az előzetes tárgyalások is csak két év múlva kezdődhetnek.

A rendezői kar Valló mellett két-három kollégából állna, akiket most
megnevezni nem látjuk értelmét, mivel a színpadi munka e dolgozat
megírásához képest közel három év múlva kezdődik, 2000 őszén. Vendég-
rendezőként alkalmanként és feladatokra hívjuk a színházi szakma legér-
tékesebb alkotóit, egy-egy filmrendezőt, és terveink szerint minden évad-
ban felkérnénk az európai élvonal egy (megfizethető) színházművészét
akár Keletről, akár Nyugatról.

Tervezőket is szerződtetnénk tagnak, de hasonló stratégiai okokból
folyamatosan hívnánk vendégeket programunk sokszínűsége céljából.
Ugyanez vonatkozik a zenei munkatársakra is.

Az első évadban sűrűbben kell hogy kövessék egymást a bemutatók.
Akár hat új produkció is elképzelhető a nagyszínpadon és a stúdióban is,
hiszen a semmiből kell kialakítania repertoárt, és nem biztos, hogy minden a
legtökéletesebben sikerül. A hibázás lehetőségét az új Nemzeti igazgatá-



O INTERJÚ O

26-án, vagy még ő sem tudta. Augusztus elején
beadták a generálkivitelezői és színháztechnikai
tenderpályázatokat, és világos volt, hogy szep-
tember közepére befejeződnek az alapozási
munkák. Hogy a munka akkor ne álljon le, legké-
sőbb augusztus végére meg kellett volna szület-
nie a kormány döntésének: folytatni és befejezni
kívánja a Nemzeti Színház építését, és állja a
hiányzó milliárdokat. A kormánydöntés iránti
igényt a kormánybiztosi iroda naponta jelezte a
minisztériumnak, ahonnan azonban nem vála-
szoltak. Húzták az időt.

 Mikor keresték újra?
 Szeptember elején elvesztették a

telefonszámomat.
- És már tudta, hogy ebből nem lesz semmi?
 Sejtettük, persze. Július elejétől augusztus

végéig sokszor találkoztam Várhegyivel, néhány-
szor Hámorival, és mindig úgy tűnt, hogy ők
engem akarnak, szívélyesek voltak és együtt-
működőek. És szeptember 30-án kaptam egy
levelet Várhegyitől. Arról szólt, hogy én eddig a
tanácsaimmal segítettem a tervezést és a bírála-
tot, de a továbbiakban koncentráljak új felada-
tomra, „hiszen sem épület, sem határidő nem
befolyásolhatja az Ön működését mindaddig,
amíg a Nemzeti Színház intézménye helyszínnel
és társulattal rendelkezik".

 Ez mást jelent.
 Ez azt jelentette, hogy „takarodj, apukám".

Világossá vált, hogy nem véletlenül nem keres-
tek, hanem szándékosan. Nincs közöm az épít

kezéshez, foglalkozzam a Hevesi Sándor téri
színház igazgatásával. Noha én elmagyaráztam
Várhegyinek az első találkozásunkon, hogy az
átmenet kulcsa a Magyar Színház megalapítása.
Mi nem a Hevesi téri épületre pályáztunk, és nem
a régi társulatra. Bárformailag neki teljesen igaza
volt, az én szerződésem a Nemzeti Színház igaz-
gatói posztjára szólt. Egyetlen bekezdés sem volt
arról, hogy melyik téren áll a teátrum.
 Csak mélyen erkölcstelen ez az

értelmezés. De ekkor még nem mondott le.
Hogyne legyen nekik olyan egyszerű?
 A végére akartam járni a történetnek.
 Válaszolt?
 Persze. Én mindig Hámorinak írtam, és

mindig Várhegyi válaszolt. Említett levelükben az
is szerepelt, hogy egészítsem ki a pályázatomat.
Újra találkoztunk Hámori irodájában, október 13-
án. Ekkor november 30-át jelölték meg határnap-
ként a pályázat kiegészítésére. Ezután írásban
feltettem kilenc kérdést, a megváltozott feltéte-
lekkel kapcsolatban.
 Amikor levelüket megkapta, miért nem for-

dult azonnal a nyilvánossághoz? Hiszen már vi-
lágos volt, hogy baj van.
 Milyen nyilvánosságra gondol?
 Például arra, hogy miért nem jelent meg ez

a levél két nap múlva?
 Mert nem botrányt akartunk, hanem azt,

hogy felépüljön a ház. A nyilvánosság szerepé-
nek megítélésében gyakran nem azon az oldalon
állok, ahol az újságírók, hiszen számtalanszor

tapasztaltam, hogy a sajtónak a balhé, a konflik-
tus, a tálalás fontosabb, mint az esemény.
 Én mást gondolok a nyilvánosság szerepé-

ről; azt, hogy dolga folyamatában láttatni azokat
a módszereket, amelyek a döntéshez vezetnek,
és ez hasznos, ez a vezetettek önvédelme a de-
mokráciában a mindenkori hatalom - vagy an-
nak túlhatalma - ellen.
 Életemnek ebben a szakaszában valóságos

PR-szakemberré is kellett válnom; mindig mér-
legeltem, mikor és kinek szólalok meg, és főleg:
mit mondok. Rengeteget szerepeltem - a média-
hajón két vezető napilap válogatott tizenegyébe
is meghívtak-, mégis voltak hetek, amikor nem
szólaltam meg, mert úgy ítéltem meg, hogy nem
kell. Hiszen gyakran tapasztaltam azt is, hogy -
minden jó szándék ellenére - a hozzá nem értés, a
járatlanság is ártani képes az ügynek. De szep-
temberben már nem lett volna szabad hallgat-
nom.
 Erre mondtam a nyilvánosságot.
 De azt gondoltam, ha botrány lesz, a mara-

dék reményt is elveszíti az új Nemzeti. Akkoriban
járta Színházi Társaság vezetősége Várhegyinél.
Én nem mentem el, mert érintett voltam. Emlék-
szem, Babarczy lakásán találkoztunk előtte, én
tájékoztattam őket a fejleményekről, ők bemen-
tek. Ott derült ki számukra, hogy az ügy már nem
Várhegyi kezében van. Szeptember végén írt a
Színházi Dolgozók Szakszervezete egy levelet a
miniszternek, hogy ők a városligeti helyszínt ja-
vasolják, és akkor hívtam én össze a Társaság

sától sem lehet elvenni. A későbbi szezonokban át lehet állni helyszínen-
ként négy-öt új bemutatóra, körülbelül ez az ideális műsorrend, a társulat
és a közönség szempontjából.

Előadásainkat felnőtt nézőknek készítjük, de ha a Csongort játsszuk, azt
értenie és szeretnie kell egy tizenkét éves gyereknek is. Egy Moliére- vagy
egy Shakespeare-vígjáték élvezhető legyen akár általános iskolás közön-
ségnek is, de el akarjuk kerülni, hogy egy-egy előadás diáklátogatók
áldozatául essen. Ilyen szempontból a családi színházlátogatás az ideál, de
természetesen szívesen látnánk felső tagozatos és középiskolás csopor-
tokat - körültekintő szervezéssel.

Milyen ne legyen az új Nemzeti Színház?

Nem akarjuk múzeumnak, rosszul értelmezett hagyománytiszteletből
unalmasnak, porosnak, elmúlt korok kirakatának. De templomnak sem
tervezzük, meghatott és ájtatos rituálé színhelyének. Semmiképpen nem
zenés színháznak akarjuk, angol-amerikai musicalek bemutatására re-
mélhetőleg alakul a fővárosban alkalmasabb hely. Nincs helye a Nemze-
tiben a szórakoztatóipar termékeinek sem, az úgynevezett bulvár-
kommerszet játsszák mások.

Várszínházi kitérő. „A lehetőségeket a Várszínház mint kamaraszínház
teszi teljessé" - írja a pályázati felhívás... Ezt tudomásul vesszük, hiszen
ismerjük ezt a különlegesen szép épületet és a benne rejlő kincset, a
refektóriumot, nem is beszélve a nyáron ideális helyszínt biztosító Karme-

lita-udvarról, mégis jelezni szeretnénk, hogy az épület Nemzeti Színházhoz
tartozása szakmailag alig indokolható. Nehezen kezelhető színházi tér
(múzeum!), és óriási szervezési nehézséget jelent, hogy a Duna túlpartján,
egy másik városrészben áll, az idegenforgalmi negyed közepén. Úgy
képzeljük, hogy független intézményként kellene működnie, az idegenfor-
galommal szoros együttműködésben. A magyar nemzeti kultúra szórakoz-
tató ágához tartozó zenés darabok, folklórestek szerepelnének műsorán -
akár en suite rendszerben -, amelyek vonzóak lehetnek a fővárosba látoga-
tók számára. A kulturális turizmus fellegvára lehetne. Pályázatunk nem zárja
ki a Várszínházat mint kamaraszínházi lehetőséget, de hangsúlyozzuk
ellen-érveinket és javaslatunkat e helyszín más irányú felhasználására.

Új magyar dráma a Nemzeti Színházban. Kortárs dráma nélkül nincs
kortárs színház. Az új Nemzeti Színház dolga és kötelessége biztatni,
ápolni és bemutatni az új magyar drámát. Érdemes lenne ösztöndíjjal a
színházhoz kötni fiatal magyar írókat, hogy ismerjék meg a színházat
belülről, lássanak próbákat és ott dolgozó színészeket- legyenek egy vagy
két szezonra a színház tagjai. Alkalmanként drámaírói pályázatot kellene
hirdetni, a legalkalmasabb műveket a színház drámafüzet-sorozatában
meg kellene jelentetni, és - ami a legfontosabb - az elkészült jó műveket
be kellene mutatni. A jelenlegi realitásokat ismerve elsősorban a
stúdióban, de nem kis ünnepe lenne az új magyar drámának egy méltó
színdarab méltó előadása az új Nemzeti Színház nagyszínpadán.

Nemzeti Színház- világszínház. Célunk és kötelességünk vendégül látni
a határon túli magyar színházak azon előadásait, melyek művészileg
megfelelnek és műszakilag alkalmasak. Ugyanígy fontos, hogy ez a színház
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vezetőségét azzal, hogy nagyon nagy baj van, és
sikítani kellene. Ők azt mondták, nem szabad
sikítani, mert csak bajt csinálunk vele.
 Azazhogy Babarczy úgy gondolta, majd ő

elmegy Orbán Viktorhoz, és megbeszéli vele az
egészet?
 Ilyesmi. Zsámbéki és Kerényi is egyetértett

Babarczyval.
 Ezért haragudtak annyira a SZÍNHÁZ című

lapra, amikor elindította a közadakozás újabb
hullámát?
 Lehet. Babarczy később, a történtek után

önkritikát gyakorolt: tévedett, amikor azt hitte,
hogy ő ezt el tudja intézni a kapcsolataival, a
föllépésével, a múltjával, az erejével. Rosszul
mérte föl a helyzetet.
 Ezenkívül arról is szó van, hogy a szakma

egy, az egyéni érdekein felül álló ügyben kialakí-
tani sem tudott egységes és erős álláspontot,
nemhogy képviselni.
 Ez magyar hagyomány. De még egyszer

mondom, hogy ezen a szeptember 21-i estén vált
világossá számomra - noha ekkor még nem
kaptam meg azt a bizonyos Várhegyi-féle levelet -,
hogy a szakma részéről nem fog születni egy
határozott és méltóságteljes állásfoglalás. Valló
is, én is írtunk egy tervezetet, amely arról az
aggodalomról szólt, hogy mégsem épül fel az
Erzsébet téren egy korszerű és méltó Nemzeti. A
magyar színházművészek százhatvan éves
vágyát aláírta volna vagy kétszáz színész. Szó
se lehet róla, mondták, nem kell nyilatkozni,

konfrontálódni. Ekkor össze akartam hívatni a
közgyűlést; ezen az estén nem voltam elég tehet-
séges; igaz, Babarczyval szemben senki sem
elég tehetséges. Az önkormányzati választások
elé akartam összehívatni, ők azt mondták, ne
akkor, csak utána. Végül kilobbyztam október
10-re, ekkor tartottam egy beszámolót, és szüle-
tett egy nagyon gyenge kis nyilatkozat.
 De előtte, október 8-án, a Művész presszó-

ban Várhegyi Attila azt mondta a színigazgatók-
nak, hogy a kormány Bán Ferenc tervei szerint
felépíti a Nemzetit, takarékosan, 2001 augusztu-
sában megnyílik, ön az igazgatója, és a tárca ezt
a verziót terjeszti a kormány elé.

- Igen, ezt mondta.
- De felállt Schwajda, aki arra intette a jelen-

lévőket - alighanem Várhegyit is -, hogy végül
úgyis az lesz, amit Orbán akar, mert ő a minisz-
terelnök. Mire Babarczy megjegyezte, hogy ez itt
nem a Napkirály birodalma.
 Én hátrébb ültem, ezt a megjegyzést nem

hallottam. De a Társaság közgyűlésén elmesél-
tem az esetet, és felróttam, hogy egyetlen ember
nem akadt, aki megjegyezte volna, hogy ez nem a
Napkirály, nem is herceg Esterházy, hanem a
miskolci főkapitány esete. Ezen volt némi röhö-
gés, és kész. A lényeg az, hogy ezen a közgyűlé-
sen sem történt meg az, aminek történni kellett
volna. Egyébként elég kevesen jöttek el; amikor
az idei Jászai-díjakról szavaztunk, sokkal többen
jelentek meg.
 Vajon miért történt ez így?

- Mert nincs konkrét érdek. Emlékszik, az
alapkőletételen is nagyon kevesen voltak.
 Miért?
 Mert az sem érdekelt senkit, radnótis bel-

ügynek tarthattak. Nincsenek közös ügyek, nincs
összetartozás, nincs szolidaritás, nincs egymás
iránti figyelem és kíváncsiság. Az alapkőletételre
például meghívtam harminchárom színészt-tu-
lajdonképpen a leendő, tervezett társulatot. Az
események idején elég kevesen hívtak fel, nem
sokan biztosítottak együttérzésükről, alig-alig
szorongatták a kezemet. Úgyhogy... nemcsak a
vezetőség hagyott magamra, hanem a színészek
is. Hiányzott a szolidaritás.
 Ebben az a szomorú, hogy ilyenformán

maga a szakma kínálja tálcán bárkinek, hogy
megossza, felmorzsolja, ne vegye komolyan.
Mert ha itt kiállt volna, és mégis ez történik, az
más. Akkor megtette, amit lehet. De így meg-
könnyíteni, hogy átlépjenek rajta, ezt talán nem
kellett volna.
 Nincs úgynevezett „szakma". Van egy tes-

tület, amelynek a vezetőségében történetesen
benne vagyok - és ez a döntéseket némileg
befolyásolni tudja. Igazgatói pályázatok, díjak,
struktúravita, finanszírozás ügyében hallatja a
szavát. Ha statisztikát csinálnánk, hogy hányszor
jöttek be a javaslataink: szerintem többször nem,
mint igen. Nem sokkal több ez, mint egy gittegy-
let - bár én rengeteg munkát fektettem bele. Ha
indulatosan fogalmaznék, azt mondanám, hogy
ez az ország nem érdemli meg a Nemzeti Szín-

lássa vendégül az európai nemzeti színházakat, amelyek művészileg meg-
felelnek és műszakilag alkalmasak. Az épület esetenként kulturális cent-
rumként is működhet, például a nyári szünetben, hazai és nemzetközi
művészeti fesztiválok színhelyeként. A Nemzeti Színház mint befogadó
épület és utazó társulat kapcsolata világszínház felé.

A Nemzeti Színház finanszírozása

A kormányzat nagyszabású döntését, hogy felépíti az új Nemzeti Színházat,
folyamatos nagyvonalú döntések követik: évről évre működtetnie kell.
Költségvetést készíteni jelenleg nincs értelme, hiszen túl sok az ismeretlen
ebben az egyenletben: Várszínházzal vagy nélküle, harmincas vagy negy-
venes társulattal, nem ismert még az épület fenntartásának költsége, a
műhelyek száma és felszereltsége. Tisztázatlan továbbá, hogy hány pre-
miert tart a színház a tisztázatlan számú helyszínen. Az sem egyértelmű,
hogy a Nemzeti Színház jelenlegi egységeiből (műhelyház, raktárak,
irodák, üdülő stb.) mi tartozik majd továbbra is a Nemzetihez, és mi marad
a Hevesi téren működő új intézménynél. Egy biztos: a Nemzeti Színház
működtetése nem lesz, mert nem lehet olcsó. A korszerű technika
használata és karbantartása sokba kerül, a darabokat látványosan,
gazdagon kell bemutatni. Szándékaink szerint a Nemzeti Szín-ház társulati
tagsága az erkölcsi és szakmai megbecsülés mellett biztos anyagi létet,
tisztes polgári jövedelmet is jelent majd a társulat minden érdemi munkát
végző tagjának.

Meg kell teremteni az anyagi feltételeit annak, hogy a Nemzeti Színház
tagjai egzisztenciájukat a színházi munkából származó jövedelemre ala-
pozhassák. A Nemzeti Színház saját bevétele lényegében jegybevételből
áll, mert nem lehet az intézmény működését és autonómiáját szponzorok-
nak, reklámcégeknek kiszolgáltatni. A Nemzeti Színház helyárait a társa-
dalom legszélesebb rétegei által is megfizethetően kell megállapítani.
Emiatt az éves kiadások mintegy tizenöt százalékára nyújthat fedezetet a
saját jegybevétel.

A vezető hármas munkamegosztása egyértelmű: Csóti József, aki jogi
és közgazdasági tudással, valamint tizenhárom éves színházvezetői múlttal
rendelkezik, a gazdasági ügyekért felelős igazgató lenne, Valló Péter a
hihetetlenül fontos főrendezői poszt mellett évadonként két rendezéssel
határozná meg a színház stílusát. Én az igazgatás mellett színészként részt
vennék egy-egy produkcióban - ez a szakmám, harminchárom éve űzöm,
és még mindig örömet okoz. Évadonként maximum egyet játszanék, de az
első szezont csak az igazgatásnak szentelném.

Ami a nyelvtudást illeti, Csóti József angolul, Valló Péter angolul és
oroszul, jómagam pedig angolul és németül tárgyalóképes vagyok.

Befejezésül egy személyes megjegyzés: nagyapám, Bálint Zoltán építő-
művész a végül meg nem épült Nemzeti Színház tervpályázatán a második
díjat nyerte 1912-ben. Én 1998-ban a valóban megépülő Nemzeti Színház
pályázatán egy hellyel szeretnék előbb végezni.

Budapest, 1997. december 3.
Bálint András
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házat. A politikusai egymással játszanak a Nem-
zeti ürügyén, miközben az egész társadalom ke-
véssé érdeklődik a színház iránt. A közvélemény-
kutatás meglepő adata: minél messzebb él vala-
ki, minél kevésbé iskolázott, annál fontosabb
neki a Nemzeti ügye, és a budapesti, színházba
járó diplomásoknak sokkal kevésbé. Az elit értel-
miség jelentős része szerint erre nincs szükség:
túl vagyunk rajta, nem élünk a reformkorban stb. A
szakma pedig nem mérte föl, hogy ezzel egy új,
minőségi játszóhely jött volna létre. Szerintem ezt
érdemeljük, ami történt. Azt a pofont kaptuk, ami
jár nekünk. Magyar nép, magyar értelmiség, ma-
gyar színházi szakma. Vezetőség, tagság, igazga-
tók, színészek. Bocsánat, indulatos lettem.

- Ha Schwajda felépíti a Nemzetit, egy illúzió-
val biztosan nem kell számolnia: a szakmai támo-
gatás illúziójával.

- Nem egészen így látom. Ha tényleg felépül -
aminek most kevés esélyét látom -, a színházi
szakma legyen boldog és támogassa. Legjobb
képessége szerint.

- Ez az egész szomorú története az életének,
bár rosszabb helyzetbe nem került, mint előtte
volt.

- N e m szomorú, egyáltalán nem az. Nagyon
szerencsés vagyok, hogy benne lehettem eb-ben
az érdekes történetben, és találkoztam rendkívüli
emberekkel is. De azért is szerencsés vagyok,
hogy idejében kikerültem belőle. Jöttünk Vallóval
a kormánybiztosi irodából a Radnótiba, végig a
Király utcán, valamikor októberben.
Összenéztünk, és egyszerre mond

tuk: elment a kedvünk
tőle, már nincs benne
örömünk.
 Ha megint nagyot

fordulna a világ, és önt
ismét felkérnék erre a
posztra, nem is vállalná?
 Nem. Most én is úgy

gondolom, mint sokan:
nem kell Nemzeti. Egy
boldogabb kor építsen
korszerű színházat - és
ne nevezze Nemzetinek.
Ez egy XIX. századi
gondolat - és mi már a
XXI.-ben vagyunk. A
Nemzeti Színház kifeje-
zésben a jelző túlhang-
súlyozása a színházon
ballaszt, nyomasztó te-
hertétel. Nem időszerű.
 A szakma részvéte-le

ebben a történetben nem
befolyásolta az ön
további részvételét a
szakma vezetésében?
 Nem. A viharok

idején kivontam magam belő-le, aztán
visszaálltam. Dolgozom, mondom a véle-
ményemet.
 Mintha mi sem történt volna?
 Nem lehet elfelejteni a történteket, ez

hazugság lenne. De azt vettem észre, hogy
bizonyos

szerepeim itt a színházban sokkal jobban men-
nek november óta. Felszabadultam, lerakódtak
bizonyos tapasztalatok, talán jobb ember lettem,
és jobb színész.
 Nem gondolja, hogy - ha tovább dolgozik

ebben a szakmai testületben - mégiscsak meg
kellene próbálni elérni, hogy beszéljük meg a
helyzetünket, a szerepűnket, az érdekeinket, a
viselkedésünket és így tovább? Hogy a Nemzeti-
ügy tanulságaira is építve újra kellene gombolni a
kabátot?
 Azt gondolom, hogy ennek a vezetőségnek

föl kellett volna ajánlania a lemondását. Azt
kellett volna mondani, hogy mi olyan rosszul
taktikáztunk és olyan rosszul viselkedtünk eb-
ben a nemzeti színházi kérdésben, hogy le-
mondunk. Mert nem képviseltük jól a szakmát.
Ez korrekt lett volna - persze nem fogadták
volna el.
 És ön nyugodtan tárgyal tovább ugyanezek-

kel az emberekkel a legkülönbözőbb kérdésekről,
egyezkednek, beszélgetnek...

- ... Ezt a pofont az egész színházi szakma
kapta, mindannyian, együtt. Talán újra összeko-
vácsol bennünket, hiszen ránk számoltak. Most
még felálltunk, jeleztük, hogy folytatjuk. Megtö-
rölték a kesztyűnket, belenéztek elhomályosult
szemünkbe, és azt mondták: boksz! De mi már
megroggyantunk, számoltak ránk, eljutottak
nyolcig. Es a szakma most támolyog. De - úgy
hiszem - a mérkőzésnek nincs vége.

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette


