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öbb mint másfél évvel ezelőtt, 1995.
júliusi számunkban ugyenezen a
helyen jelentettem be, Rosszkedvünk
nyara cím alatt, hogy anyagi okokból
ideiglenesen szüneteltetnünk kell

lapunk drámamellékletét. Az ideiglenesség
mostanáig tartott. Mint a tisztelt olvasó látja, e
számunk mellékleteként újra megjelenik egy
drámai szöveg, és reméljük, hogy a közlés
most már hónapról hónapra folyamatos lesz.
Reméljük, írom hangsúlyosan. A dolog úgy áll,
hogy 1997-re céltámogatást kértünk a
drámamellékletre, és a Dramaturg Kamara,
illetve az Írószövetség Drámai Szakosztálya
szíves ajánlására (amit köszönettel
nyugtázunk) meg is kaptuk a kért összeg
kétharmadát. Ígéretünket teljesíteni szorult
helyzetben is örömteli kötelességünk, noha igen
valószínű, hogy e számunk megjelenésekor még
nem tudjuk, mennyi pénzre számíthatunk 1997-
ben fő támogatónktól, a Nemzeti Kulturális
Alaptól. Ezt már megszokhattuk, sok laptár-
sunk nyilván hasonlóan él. Azt a tényt, hogy az
NKA elosztási reformja révén a szakkollégi-
umhoz kerültünk, kedvező fordulatként érté-
keltük. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy
1996-ban tőlük kaptuk éves költségvetésünk
nagyobbik felét. Jövőnk tehát nagyobbrészt
továbbra is tőlük függ, noha a büdzsé kisebbik
felét változatlanul magunknak kell előterem-
tenünk. Ezért írtam, hogy ami a drámamellék-
letet, tágabban lapunk folyamatos megjelené-
sét illeti: reméljük a legjobbakat.

A fentiekből kiderülhet, hogy optimisták va-
gyunk. Nem szégyelljük, nincs kedvünk beállni
az általános panaszkodók táborába. Körülöt-
tünk minden virul, fejlődik. Ha már bevontam
az olvasót háztáji ügyeinkbe, hadd traktáljam
néhány továbbival. Mindenekelőtt megnyugtató
módon rendeződött a nyomdai váltással
kialakult új helyzet: az Osiris Kiadóval való
harmonikus együttműködés a legutóbbi egy-
két szám küllemén már látható, üdvös nyomot
hagyott. Ami a tartalmat illeti: elsősorban kri-
tikai rovatunkat igyekszünk megreformálni.
Januári számunkban is, ebben is új, nálunk
először megjelenő nevekkel találkozhatott a
figyelmes olvasó. Megígérhetem, ez a jövőben
is így lesz. A színikritika etikai és szakmai
értelemben egyaránt sürgős terápiára szorul.
Ha drámaian akarok fogalmazni: a magyar
színibírálatot csak egy új nemzedék mentheti
meg, csak ők segíthetnek helyreállítani az el-
torzult értékhierarchiát. Megpróbálunk mű-

helyt teremteni a fiatal színikritikusoknak. To-
vábbra is határozottan elutasítjuk azt a lap-
szerkesztői gyakorlatot, amely „megrendeli" a
véleményt. Szabad szellemi közeget és érve-
lési lehetőséget kínálunk mindazoknak a te-
hetségeknek, akik komolyan veszik hivatásuk-
kal járó erkölcsi-szakmai felelősségüket, és a
színházat a valóság megragadására, illetve a
játékos képzelet kibontására alkalmas művé-
szetnek tekintik.

A Színházról immár a színházra térve, a
magunk portáján túl is vannak jó híreink. E
sorok írása előtt néhány nappal történt, hogy a
József Attila Színház közönsége előadás köz-
ben hangosan tiltakozott Spiró György Vircsaft
című drámája ellen, sőt le is állította a játékot.
A szünetben azután a nézőtér fele eltávozott,
a maradék pedig tomboló sikerre vitte a
produkciót. Szép történet. A színház igazat
mond, a néző pedig tiltakozik az igazság ellen.
Büszke lehet magára a teátrum, amely a mai
világban ilyen indulatokat kelt. (Lásd a szóban
forgó előadásról szóló kritikánkat kritikai
rovatunkban.) Ha Spirónak szerencséje van,
épp e számunk mellékletében közölt új
darabjával is történhet még hasonló eset.

Ki tudja, talán az új Nemzeti Színházban.
Egy évvel ezelőtt, 1995 februárjában ígértem
meg ugyanezeken a hasábokon, hogy tájékoz-
tatni fogom olvasóinkat a Nemzeti Színházzal
kapcsolatos fontos eseményekről. Magánka-
lendárium gyártására is ragadtattam magam a
várható terminusokról. Jelentem, a valóság e
pillanatban még féléves lemaradásban van
hozzám képest. A múlt nyárra jósoltam a terv-
pályázat kiírását, de csak december közepén
került rá sor. El kell ismernem azonban, hogy
mostantól kezdve a tervezett valóság megsza-
porázza lépteit, mondhatni ügetésbe kezd,
hogy behozza hátrányát. Mi több, szárnyakon
jár lanyhán működő képzeletemhez képest. Én
másfél év fölkészülési időt adtam volna a pá-
lyázóknak, igaz, nemzetközi pályázatra gon-
doltam; a Nemzeti Színház mentorai viszont a
magyar építészek közismert színházépítészeti
szakértelmének ismeretében nemzeti ügyet
csinálnak a Nemzeti-ügyből, megspórolják a
fordítási költséget, s újabb időt nyernek. A
magyar építészek nemcsak jók, de gyorsak is,
nekik négy hónap untig elég a tervezésre.
Április 15-én 14 óráig beadják terveiket - fo-
gadok, hogy némelyiküknél régóta ott lapul a
ládafiában -, másfél hónapra rá pedig már el

is bírálja a tizenhárom tagú bírálóbizottság. Itt
hozzám képest már több mint kilenc hónap a
fór a valóság javára. Május 31-én
kényelmesen hátradőlhetünk
karosszékünkben, ki-ki összehasonlíthatja
saját borítékolt nyertesét a bírálóbizottságéval -
megnyugatásunkra közölték, hogy vircsaft
kizárva, hiszen a tizenhárom bíráló közül
három külföldi -, s már csak az első
kapavágásra kell várni. Ezt én 1999-re tettem,
a tervbe vett valóság szerint ekkor már egy éve
épül a színház, annál jobb, a Pólus Centert
mindössze tizenegy hónap alatt építették föl, a
Nemzeti Színház, ha „feszített tempóban" is,
2000 őszére, az államalapítás ezer-éves
évfordulójának központi ünnepségére tető alá
hozható. Reméljük, nem lesz dísztribün az új-
Bauhaus-stílusban épült műemlék autóbusz-
pályaudvar felső csomagrakodójából.

Örömünk tehát minden föltételezés szerint
józan és megalapozott. Apropó, megalapozás. A
tervezők legfőbb dolga lesz az Erzsébet tér alatti
főnyomócsöveket, magasfeszültségű vezetéke-
ket és metróalagutakat kerülgetni, az épület
magasságának pedig a városkép szab határt,
de ennek nincs különösebb jelentősége, ahogy
egy barátom szokta mondani, Kelet-Európában
élni eleve kompromisszum. Bízzunk benne,
hogy a feltételrendszer listáján szereplő kitételek
közül a „szakmai követelmények" címszó is
egyik-másik pályázó szemébe ötlik. S ha nem,
egy szak-mai ellenőrző bizottság, amelyben
talán kompetens színházi szakemberek is
ülnek, a végső, elfogadott tervpályázatban
netán érvényesíti a napi színházi gyakorlat
szempontjait. Biztos vagyok benne, hogy
minisztériumi illetékesek már lázasan tárgyalnak
az új Nemzeti Színház potenciális
igazgatójelöltjeivel, mivel jól tudják, hogy
külföldi példákhoz hasonlóan a végleges
építészeti terv elfogadása lehetetlen a leendő
színházigazgató egyidejű kinevezése nélkül. A
kiválasztott tekintélyes színházi embernek há-
rom éve lesz arra, hogy koncepcióját, társulatát
és az első évadot kialakítsa. Nem sok idő, de
szűken elég.

Aggodalomra tehát nincs ok, nálunk a nyu-
godt, megfontolt, távlati tervezés és a tervek
kiszámítható, stabil végrehajtása úgyszólván a
nemzeti karakter része. Ezért is olyan jó a
kedvem.

T


