
Elkészült a Kosztolányi lányai csapat 12 pontban alátámasztott követeléseinek kiáltványa.  

Az ifjú lányok az igazgatónő engedélye nélkül vágtak neki rövid útjuknak, mely gimnáziumuktól a 

Bódis kávéházig tartott. A helyszínen Lajkó Fanni a kifejezetten erre az alkalomra vett új ruhájában 

jelent meg. Gulyás Gabriella elszavalta a tradicionálissá vált Nemzeti dalt. Novák Lea festmény 

formájában örökítette meg, ahogyan társuk, Horvát Barbara papírra vetette közös 12 pontjukat. 

Mit kívánnak a Kosztolányi lányai. 

Legyen döntő, sok pont és nyeremény. 

 

Kívánjuk, hogy a Nemzeti napja március 15-e legyen. Alátámasztás: 

1. Az új színház a 2002. esztendő ugyanezen napján nyitotta meg kapuit. Az ember tragédiája 

volt a nyitódarab. Szép gesztus lenne ezen a napon újrajátszani Madách Imre remekét. 

2. Március 15-e állami ünnepként kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a szabadnapot 

megfelelőképpen kiélvezni vágyó felnőttek, az iskolai kötelezettségeik alól felmentett diákok 

és bárki, akinek egyébként, munkanapon nem lenne rá lehetősége, ellátogassanak a 

Nemzetibe. 

3. A színház előtt álló szoborparkot úgyszintén ezen a napon avatták fel. (Egész alakos szobrot 

kapott többek között Gobbi Hilda, Ruttkai Éva, Tímár József és Sinkovits Imre is.) A színház 

miliőjét teljessé tevő szobrok felavatási évfordulója alkalmából különféle programok által 

lehetne megemlékezni megtestesítőikről.  

4. E napon tört ki az 1848/49-es szabadságharc, mely már önmagában is a nemzeti identitás 

alapkövének számít. 

5. Március 15-én ismerkedett össze és szeretett egymásba színészóriásunk, Laborfalvi Róza és 

nagy magyar mesemondónk, Jókai Mór. Szerelmüket manapság is a 48/49-es forradalom 

jelképeként emlegetik. 

6. Az új épület alapkövét szintén márciusban, 1998 tavaszán rakták le. 

7. Kaszás Attila, akinek a nevét a Nemzeti egyik előadóterme is büszkén viseli, születésének és 

elhalálozásának hónapja is március. Egy- egy előadás közé csempészve szép megemlékezési 

lehetőség lenne munkásságának, életpályájának felelevenítése. 

8. 1948. március 15-én osztották ki először a rangos Kossuth-díjat. A magyar kultúra 

művelésének és ápolásának elismeréséért járó legmagasabb magyar állami kitüntetés 

kiemelkedő helyet élvez az erre a napra eső, meghatározó események listáján. 

9. Az első József Attila-díj átadás is március 15-ei dátumhoz fűződik. 

10. Március 15-e a magyar sajtó napja. A színház eszközeivel élve könnyen felhívhatná a 

figyelmet erre, hisz szoros kapcsolatban áll vele. 

11. 2012. március 25-én, a Nemzeti Színház megnyitásának 10. évfordulóján adták át a nemzet 

színészeit ábrázoló falképet (graffitit) a Rákóczi híd pesti hídfőjénél. 

12. A Blaha Lujza téri színház lerobbantásáról szóló határozatot szintén márciusban hozták meg. 

Szervezhetnének közös sétákat, továbbá a régi színház emlékének ápolása érdekében 

feleleveníthetnék a legelső lépéseket. Egy kis történelmi áttekintés sok színházba járó 

elméjét felfrissítené. 

 

 



 

 
 

 

 



 

 


