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Az egyik európai

Alanyi arcképkísérlet Hubay Miklósról

Amikor tavaly nyáron a pécsi Jelenkorban
megjelent Bertha Bulcsú interjúnak
álcázott portrétanulmánya Hubay Mik-
lósról, nem csak az volt az érzésem, hogy
végre némi késett elégtételként egy iro-
dalmi értékben is magas színvonalú, méltó
méltatás helyezi el emberöltő óta
jelentékeny és összetéveszthetetlenül
egyedi látás- és szólásmódú írónkat iro-
dalmi értékrendünk hierarchiájában, ha-
nem az is, hogy az arckép szemléletesen
hűséges. Vagyis bennem - aki a modellt
személyesen is, olvasójaként is jól isme-
rem olvastán az a bizonyos „ahá!-élmény",
a ráismerés evidenciája ébredt. (És ha
ennél a mondatnál valaki azt kérdezné,
vajon egy művészi alkatánál fogva
jellegzetes drámaíró esetében miért
olvasónak és miért nem nézőnek nevezem
magamat - akkor kénytelen vagyok azt
válaszolni, hogy valamelyest igényes
drámai műnél is az olvasás adja számom-
ra a szellemi tulajdonbavétel élményét. A z

előadás ugyanis nem az író műve, ha-nem
a rendező látomása az irodalmi mű
alapján, amelyet a színművészek vará-
zsolnak látvánnyá. E z j ó esetben nagyon
is jelentékeny művészeti élmény lehet;
nem egy fontos vagy számomra különösen
érdekes drámát minél több rendező el-
képzelésében, minél több szereposztásban
igyekszem megnézni, de jól tudom
közben, hogy nem az író, hanem a szín-
ház művészeinek művét látom, amely úgy
viszonylik az előadott drámához, mint a
dráma ahhoz a külvilágból vett társadalmi
és lélektani valósághoz, amelyet ábrázol.
Hogy egy példán világítsam meg ezt a
tükrözés továbbtükrözését: ha Bessenyei
Ferenc alakítja Bánk bánt, ez ugyanúgy az
egyik lehető feldolgozása Katona József
hősének, mint ahogy Katona József
indulatos nagyura az egyik lehető feldolgozása
a XIII. században élt történelmi
nádorispánnak.)
A Bertha Bulcsú-kép ráismerésélménye

azonban m á r akkor természetesen hozta
magával a kérdést, hogy ha olyan ok vagy
helyzet adódnék, amelyben nekem kellene
Hubay Miklósról írnom vagy beszélnem,
hogyan is módosulna az az éppen
tudomásul vett kép, amelynek hi-

telességével egyetértek. Hiszen
bármennyire realista is, tehát a valóban
jellemzőt megragadó ez az
interjúformában kibontott írói arckép,
szükségképpen Bertha Bulcsú egyszeri és
senki másra nem emlékeztető írói
egyéniségén keresztül formálódott; és
gondoljunk csak Szabó Lőrinc két
leghíresebb festő alkotta arcképére: az
egyiket Rippl-Rónai festette, a másikat
Bernáth Aurél - mind a kettő hiteles, és
nagyon hasonlít Szabó Lőrincre, de a két
kép egyáltalán nem hasonlít egymásra.
Nyilvánvaló tehát, hogy ha egy író
emberi-művészi arculatát egy művészien
hitelesnek ítélt irodalmi portré után egy
másik író kísérli felvázolni, akkor új
vonásokkal vagy a vonások másféle
szemszögből látásával gazdagod-hat a
kép. Minden kortársi, többé-kevésbé
szükségszerűen szubjektív író-ábrázolás
kiegészíti azt a forrásanyagot, amelyből
majd az irodalmi folyamat egészét
szemlélő irodalomtörténet előbb vagy
utóbb megállapítja a végérvényességnek
és objektivitásnak legalábbis az

igényével és talán valóban huzamosabb
érvénnyel kijelölhető irodalmi helyet és
művészi jelleget. Így tehát Bertha Bulcsú
írásának ismerete óta még szándékig nem
éretten, de lehetőségként lappangott, ha
nem is tudatom felszínén, de nem is
túlságosan mélységeiben egy Hubay-
portré, hiszen saját írói önkifejezéseim
egyik nagyon is kedvelt műfaja az arckép-
vázlat múlt évszázadok lezárult életművű -
praeteritum perfectum - és a kortársi jelen
velem együtt tartó - praesens imper-
fectum- magyar íróiról; s minthogy civil
foglalkozásom szerint éppen a dráma-
történet tanára vagyok, magánszenvedé-
lyem szerint pedig megrögzött ismeret-
terjesztő - tehát mindig el lehettem ké-
szülve, hogy egy pillanatban valahol va-
laki valamiért arra szólít fel, hogy éppen
Hubay Miklósról írjak. S erre gondolva az
az emlék is felmerült, hogy ez az igény már
akkor csírázott, amikor Hubay Miklós
még alig írt három vagy négy színjátékot.

Hadd idézzem fel ezt az emléket is.

Hubay Miklós: Egy magyar nyár ( Ma d á c h Színház, 1954). Várady Hédi, Újlaky László, Sennyei Vera



Az István napja című Hubay-dráma 1955-ös előadása a Madách Színházban
(Kozák László és Psota Irén)

Valamikor nagyon régen, egy olyan pe-
dagógiai-irodalomtörténeti konstelláció
idején, amikor a Színművészeti Főiskolán
- ahol én immár harmincharmadik éve
tanítok - egyszerre volt tanártársam
Hubay Miklós, Háy Gyula, Keszi Imre,
Gyárfás Miklós, Vitányi János és Czibor
János (milyen szép galéria egyetlen isko-
lában, amely színházi-drámai-irodalmi
tudnivalókra igyekszik lelkesíteni a mű-
vészpályára induló ifjúságot), egy ízben
valahonnét Keszi Imrével együtt vona-
toztam haza. Keszi - aki hírénél sokkal
jelentékenyebb író volt, s egyénisége
szerint egyszerre tudott messze körök
legkellemesebb és legkellemetlenebb
alakja lenni - azt a kérdést tette föl ne-
kem, mintegy játékra ingerelve, hogy
milyen címet adnék különböző íróbará-
tainkról írandó tanulmányomnak. Mire én
gondolkodás nélkül rögtönöztem Hu-
bayról ezt a parodisztikus - de máig
jellemzőnek érzett - címet: „Hogyan lehet
hősök nélkül hőstetteket végrehajtani,
avagy ki miért fázik egy magyar nyá-
ron?" Mire Keszi ezt az ellenjavaslatot
tette a Hubay-tanulmány címének: „Ne
áldozd fel a kakast Aszklépiosznak, in-
kább edd meg, úgyis elrontod tőle a
gyomrodat." Ezt másnap az iskola tanári

„distance") választ el, a szemlélő számára
személytelenné válik. Es habár az életrajzi
adatok s mögötte a társadalmi viszonyok
ismerete megkönnyíti az alkotás egészének
is, részleteinek is alaposabb megértését, az
ítéletet mégis tárgyilagosabbá, illetve
lezártan tárgyiassá teszi a személyes
kapcsolat hiánya. S még ha oly hiányos is
az életrajzismeret, mint például
Shakesperare-nél, vagy merőben
ismeretlen, mint a homéroszi műveknél
vagy az Evangéliumoknál, a művet ki-
zárólag keletkezése korszakába állítva is
magyarázhatóvá tehetjük. Sokkal nehezebb
ez a kortársnál, aki velünk azonos
társadalmi körülmények közt ír merőben
másféleképpen, mint mi, akik fel akarjuk
mérni értékét (s ezért oly ingatag minden
kortársi kritika), de akkor kell a megíté-
lésnél legjobban védekeznünk alanyi-
érzelmi torzítások ellen, ha az életmű
szerzője személyes ismerősünk, vagy
éppen jó barátunk. Hiszen miközben érté-
kelünk, könnyen hamisítja ítéletünket
rokon- és ellenszenvrendszerünk, amely
személyes ismerőseink köréhez kapcsol.
Hubay Miklós esetében pedig az a helyzet,
hogy miközben életművét - azt hiszem - jól
ismerem, a mögötte álló mű-vész azok
közé tartozik, akiket jó barátaim szűk
körében tartok nyilván úgy három
évtizede.

Ez a jó barátság nem a gyakori együtt-
lét szokványa szerinti. Voltak évek, hogy
szinte napról napra együtt voltunk, volt
úgy, hogy évek folyamán nem, vagy csak
véletlenül találkoztunk össze. Tanárkar-
társakként hosszú időn át figyelhettük
kölcsönösen egymás munkáját. Egy ízben
együtt tettünk meg többhetes külföldi utat.
Életünk jókora szakaszán rövid
időközökön belül, úgy két-három he-
tenként vagy ő volt este feleségével mi-
nálunk, vagy én voltam feleségemmel
őnáluk. Könyveinket természetesen köl-
csönösen elküldtük és olvastuk, olyankor
is, ha történetesen hosszú ideje eszünkbe
se jutott személyesen találkozni. Az utóbbi
években egész ritkán, csak alkalom-szerű
véletlenségből találkozunk, de még csak
azt sem mondjuk ilyenkor, hogy „de rég
nem láttalak", hanem mindig azonnal akad
valami magától értetődő mondanivaló, ami
ugyanúgy lehet a világirodalom
valamelyik tárgyköréből vagy
magánéletünk olyan apróságairól, ame-
lyeket az ember csak igazán közeli jó
barátaival beszél meg. És még csak nem is
csodálkoztunk feleségemmel, amikor úgy
két vagy három évvel ezelőtt, ami-kor már
nagyon régóta nem láttuk,

szobájában el is mondtuk Hubaynak, aki
egyetértően nevetett a címjavaslatokon,
ellentétben Háy Gyulával, aki ugyan
erőltetett jó képet vágva, egy kicsit meg-
sértődött - s ezt másnap kettesben közöl-te
is velem - a Keszivel együtt kigyártott
címparódián: „Add meg az istennek, ami az
istené, a császárnak, ami a császáré, a
parasztnak, ami a paraszté, én majd el-
veszem tőlük írói honorárium és több-
rendbeli fizetés formájában."

Ez a röpke emlékidézés mintegy jelzése
annak, hogy amikor a SZÍNHÁZ
szerkesztősége telefonon megkérdezte,
írnék-e az idén hatvanadik évéhez érkező
Hubay Miklósról, s én habozás nélkül igent
mondottam, még csak a lehetősége sem
volt afféle rögtönzésnek, hanem egy
tulajdonképpen már évtizedek óta várt
alkalom érkezett el, hogy legalábbis váz-
latosan kifejtsem egy író tudatomban ki-
alakult művészi arculatát.

Egy művészegyéniség jellegének és
tartalmának felvázolásakor nem csak előny,
hanem hátrány is a közeliség. Egy életmű,
amelynek alkotójáról tér- és időbeli
távolság (ama Boileau követelte



egy késő este bekopogott visegrádi nyári
otthonunk ablakán, majd hármasban
csaknem hajnalig beszélgettünk: el-
mondta, ami éppen kikívánkozott belőle,
majd elment és megint úgy fél évig hírét
sem hallottuk, vagy éppen csak hírét
hallottuk. Olyan fajta jó barátság ez, amely
kölcsönösen soha semmire nem kötelezett,
de kölcsönös közelséget tartott néha ezer
kilométereken keresztül is. Mindehhez
járul, hogy felesége, akitől jó tíz éve
törvényesen elvált, de közben azóta is az
az asszony, akihez a legerősebben tartozik,
kislánykora óta jó barátnőnk, tanítványom
is volt, régebben ismerem, mint Hubay
Miklós, tanúja voltam egymáshoz
tartozásuk kibontakozásának, családi
életük viharainak és fegyverszüneteinek
(olykor még békéi-nek is), és még ennek a
most fogalmazásban levő arcképnek a
gondolatmenetét is először ennek a
feleség-nemfeleségnek meséltem el
telefonon, és a még tulajdonomból hiányzó
hozzáolvasandókat is ő küldte el azonnal
nekem.

Hát ez a személyes közelség lenne az a
hátrány, amely zavarná a tárgyilagos kép
felvázolását, ha nem volna olyan előny,
amely otthonossá tesz a tágabb és szűkebb
társadalmi közeg átélésében, és a közegből
kiindulva érteni és értetni próbálja a
Hubay-mű bonyolultságát.

Igaz, Hubayt személyesen csak 1948-ban
ismertem meg, amikor hazajött Svájcból,
ahol a háború alatt tevékeny ellensége volt
annak a haza- és népgyilkos, történelmi
feladatát végképp eljátszó magyar
úrivilágnak, amelyből maga is származott,
majd a felszabadulás után az új
Magyarország első - nem hivatalos - svájci
diplomatájaként képviselte azt, amit mi
itthon építeni igyekeztünk. De közben
nemcsak azt tudtam, hogy ki is ő, hanem
azt is, hogy az egyéniség kialakulására
annyira döntő koraifjú éveinknek azonos
volt a színhelye. Én is Nagy-váradon
töltöttem eszmélődésem és isko-
lakezdésem hajnali éveit, ő is. Igaz, Hubay
hat évvel fiatalabb nálam, tehát
kisgyermekkorunkban nem hogy nem
lehettünk kortársak, de éppen azok a
kritikus évek választották el első élmé-
nyeink atmoszféráját, hogy én még Ferenc
József és Károly király éveiben nőttem
első elemistává, tehát az Osztrák-Magyar
Monarchia Magyarországában, ő pedig ezt
a fejlődési első szakaszt mint éppen
kisebbségivé váló magyar nem-

zetiség fia a királyi Romániában. De a
látvány, az utcák élménye, sőt a váradi
magyar lakosság társadalmi rétegeződése
még nem sokat változott e néhány év alatt.
És Nagyvárad sajátos helyet foglalt el régi
idők óta, hiszen ez volt a Partium
fővárosa, tehát hol a magyar királyság, hol
az erdélyi fejedelemség része, majd
magyarországi városból romániai várossá
lett, közben egy történelmi pillanatra
megint Magyarország, hogy a háború
végeztével a Román Népköztársaság
határvárosa legyen a Magyar Nép-
köztársaság tőszomszédságában. Ez a
Partium évszázadokon át volt Közép-
Európa Elzász-Lotharingiája. Talán nem
is véletlen, hogy Adynak egész egyéni-
ségét eldöntő Nagyvárad-élménye adta,
hogy Magyarországot „Komp-ország"-
nak lássa.

Bizonyára hosszan lehetne elemezni,
hogy századok „transit"-helyzete hogyan
is alakította ki azt a kereskedelmen
alapuló, közép-európai viszonyokhoz ké-
pest nyugatibb szellemet, amely hamar
formált ki virágzó újságírást, irodalmat,
majd az Ady-Nyugat-korszakot előkészítő
„Holnapos" költészetet, jórészt éppen
azokból, akik Adyval az élükön az első
világháború előtti irodalmi meg-újhodás
fő alakjai közt foglaltak helyet. Váradon
együtt érvényesült a város klerikális és
szabadkőműves-antiklerikális, az ország
egészéhez képest liberális vár-megyei
nemesség és a virágzó ipart és
kereskedelmet teremtő, már 1848 előtt is
erősen magyar öntudatú zsidó polgárság
sajátosan ötvöződő szelleme. Itt a dzsentri
jobban polgárosodott, mint az ország más
vármegyéiben, és a polgárság egy rétege
dzsentroidabb volt, mint az ország más
városaiban. De ez az el-vegyültség
okozta, hogy a váradi családok különböző
ágai a társadalom legkülönbözőbb
rétegeibe nyúltak át. Tehát ki-ki sógorság-
komaság alapján személyesen élhette az
osztálytársadalom egész zegzugosságát, és
közvetlenül szívhatta be a század
egymásra következő ember-öltőinek
legellentétesebb politikai véleményeit. Jó
kisiskola volt ez azoknak is, akik onnét
származva végül is Budapesten
találkoztak szembe a történelem adta
végzetes kérdésekkel, és saját élményeket
mérlegelve dönthettek, hol is állnak a kü-
lönböző jellegű ellentétek arcvonalaiban.

Hubay abból a legrégebbi köznemesi
rétegből származott, amelynek utódai
értelmük és erkölcsiségük alapján kom-
munistától nyilasig számos lehetőséget
választhattak és választottak is élet-

útjuk irányául. A már rég Budapesten élő,
bölcsészként eleve művelt embernek
készülő és hamar írónak bizonyuló fiatal-
ember a harmincas évek végén, a negy-
venes évek elején öngyilkos lendülettel
jobbra sodródó úrivilágban kénytelen volt
felismerni, hogy a számára nyilván-való
közőrület sodrában megállni nem lehet,
csak az maradhat hű önmagához, aki
ellenkező irányba tör. Tizennyolc-húsz
éves korában írt drámái és elmélkedő
indulása a polgári humanista bal-oldalhoz
tartozónak mutatják. Majd huszonnégy
éves korában Hősök nélkül című drámájával
már olyan kritikáját fogalmazza a maga
úri osztályának, amellyel úgyszólván
kizárta magát az osztály mozgásirányából.
Ettől kezdve két út volt lehetséges a
számára: vagy megjárni a Bajcsy-
Zsilinszky típusú, személyes halálba
vezető itthoni pályát, vagy megtalálni az
emigráció útját. Az utolsó pillanatban egy
szellemesen megoldott ösztöndíjjal
elhagyta a „háborúba ájuló" itthont.
Genfben volt más jövőbe néző, haladó
magyar, ahogy évszázadokkal előbb
Szenci Molnár Albert vagy az első
világháború éveiben Lengyel Menyhért.
De azt már nem hiszem el neki (bár ezt
mondotta Bertha Bulcsúnak), hogy nem
ott tanult meg olyan jól franciául, hanem
később, amikor már hazajött. Szem- és
fültanú vagyok, hogy amikor 1948-ban
hazaérkezett, és személyesen is megismer-
tem - már elég sokat tudva róla -, ki-
tűnően tudott franciául. Ha valami nehéz
szövegben, például túl modern francia
regényben valamit nem értettem, mindig
őt kérdeztem meg, és ő anyanyelvi
biztonsággal érezte meg az árnyalatokat
is. De elegendő volt ránézni könyv-tárára
(amelyet mindig irigyeltem, mert jó
néhány száz könyvvel mindig előttem
járt), hogy az értő szem felismerje: a
francia nyelv itt ugyanolyan otthonos,
mint a magyar. Hubay annak a „franciás"

magyar szellemnek volt már eleve is az
utódja, amely minálunk a „németes"
magyarsággal szemben Bessenyeiék óta
(vagy még régebbtől kezdve) a magya-
rabb magyar európaiságot jelentette.

A hazatért Hubay ennek az európaibb
tágabb értelemben: internacionalista, a
nagyvilág egészének főáramlatait élő
magyar létnek a drámai kifejezője akart
lenni. Ennek igazán közvetlen tanúja
voltam. Mindketten drámatörténetet ta-
nítottunk a főiskolán. Az én fő témáim az
ókori görög tragédia és Shakespeare
voltak, az övé a francia klasszikusok és az
orosz realisták. Én a személyi kultusz



éveinek szűk teret engedélyező irodalmi
sorompói között történelmi regényekkel és
hangjátékokkal igyekeztem szinte
észrevehetetlenül, legföljebb néhány eny-
hén rosszalló kritikát magamra idéző
kockázattal tágítani kifejezési lehetősé-
geimet (és csak a korszak zárultával kezd-
tem felmérni nemzedékünk útját), Hubay
ennél bátrabban tért el a hivatalos te-
matikától, és két kitűnő, nagy feszültségű
drámában (Egy magyar nyár, István napja)
tette bírálat tárgyává azt az éppen levonult
úri osztályt, amelyből vétetett. Elég
csodálatos, hogy ezeket be is mutatták,
viszont a színházak irányítói sem tudtak
ellenállni annak a varázsnak, hogy Hubay
jobb drámaíró, mint az akkori színházi
szokvány standard szerzői. Hiszen még az
azelőtt (majd később a börtönben) valóban
kitűnő drámákat író Háy Gyula is
gyengébbnél gyengébb színjátékokkal
engedett a kötelező sekélyességnek és
felszínességnek.

Mi is különítette el Hubay 1954-ben,
illetve 1955-ben bemutatott két drámáját
az egész akkori - színpadhoz jutó - magyar
drámairodalomtól ? A legegyszerűbb
válasz az lenne, ha úgy mondanók: ezek
valódi drámák voltak a szó ibseni vagy
csehovi értelmében, tehát hiteles társa-
dalmi viszonyok közt lélektanilag indo-
koltan cselekvő és lelkialkatukban az áb-
rázolt társadalmon belül életteljesen ér-
vényes, egyszeriségükben egy egész ré-
tegre jellemző jellemek összeütközése. És
már ez is kijelölné helyüket amaz évek
hazai drámatörténetében. De ha sommás
jellemzésen túl, a korszak színházpoliti-
kájának tükrében nézzük, akkor Hubaynak
ezt a két drámáját kell összekötő
láncszemnek tekintenünk a fasizmus előtti
jó magyar drámai átlag (a Móricz
Zsigmondtól Szomoryn, Molnár Ferenc és
Herczeg Ferenc legjobb művein át Zilahy
Lajos legsikerültebb darabjaiig terjedő
skálával jelezve ezt az átlagot) és az 1957
után kibontakozó, végre megint
sokszólamú magyar drámairodalom
között.

E két merőben más jellegű, de mégis
egészséges színházi életre alkalmas kor-
szak hosszú történelmi közjátékában az
irodalmon kívüli szempontok a hajdani
hitvitázó drámák tiszteletreméltó, de
nagymértékben művészietlen funkciójához
süllyesztették nemcsak a drámát, hanem
úgyszólván minden irodalmat és
művészetet. Az ötvenes évek első felében
a hivatalos kultúrpolitika számára a
tematika és a közvetlen agitációs szem-
pont volt a kodifikált mérce. Lehetett

„üzemi" tárgyú, „falu átalakulása" témájú,
esetleg a „habozó értelmiség meg-térésé"-
ről szóló színműveket írni, s ezek közé
még „népnevelő" vagy éppen
„pedagógiai" hatásokra hivatkozva a
„haladó hagyományokat" megjelenítő
történelmi színműveket (de ezekre már
gyanakodva néztek, mondván, hogy a
szerző „elfordul a mától"). Az adott kö-
rülmények közt már jó esztétikai színvo-
nalnak tetszett, ha a szerző bár új jel-
szavak dialógusba csempészésével - tar-
tani tudta a rég levitézlett népszínművek
hatáskeltő erényeit vagy az „ellenség le-
leplezése"-kor az izgalmasabb krimik
nívóját. És a végső engedélyezést adó
Dramaturgiai Tanács állandó és alka-
lomszerűen meghívott tagjai olykor olyan
kifogásokat emeltek, amelyeket most, egy
negyedszázaddal később kabarétréfák
ostobaságainak mondhatnánk, ha
valójában nem lettek volna a művészi
alkotások magzatelhajtásának mozzanatai.

Példaképpen hadd említsek egy éppen
velem történt, ma már anekdotának is
hihetetlen kifogást, amely annál is inkább
ide kívánkozik, mert Hubay Miklós
szellemes replikája hárította el. Mátyás
király Debrecenben című történelmi
játékomra készült az akkori Jókai Színház.
Amikor a szöveg a Dramaturgiai Tanács
vitájára került, Hubayt is meghívták a
dramaturgiai szakértők között. Nos, ebben
a játékban van egy jelenet, amelyben a
király Debrecenből Váradra küld egy
katonai segítséget kérő levelet.
Küldöncként egy éppen elébe kerülő
parasztlegényt szemel ki, ennek a kezébe
adja az írást, hogy lóhalálba siessen vele.
Hát a téma előadója éppen ezt a
motívumot vélte az egész színjáték
legaggályosabb cselekedetének, mondván,
hogy a király nem „káderezte le", kire
bízza a fontos levelet, és ezzel rossz
irányba befolyásolja a közönséget, amely
a haladó hagyományra hivatkozva meg
fog feledkezni az „éberség" fontosságáról.
Nem tudtam, hogy nevessek-e vagy
bosszankodjam ezen az ostobaságon, de
fogalmam sem volt, hogyan is mentege-
tőzzem. Hubay azonban hirtelen közbe-
szólt: „Kérem, ez a módszer a Hunyadiak-
nál tipikusnak mondható, ők ugyanis néha
hollóra bízták a levelet." Erre olyan
általános nevetés tört ki, hogy a kérdésre
többé nem is tértek vissza. (A Drama-
turgiai Tanács egyébként úgy gondolta,
hogy a túl régen játszódó téma aligha
fogja érdekelni a szerintük „mai témákat"
igénylő közönséget, és mint „isko

lai tananyagkiegészítést" engedélyezték
ugyan, de nem jósoltak neki 30-40 elő-
adásnál többet ... Azután en suitte három
évadon át ment, majd felújításakor még jó
ideig, összesen közel 1000 elő-adást ért
meg.)

Ilyen körülmények között tudott Hubay
úgy kiszakadni a kötelező szokványból, s
írni olyan drámákat, amelyekre sem a
„sematikus", sem az „antisematikus" jelző
nem illett. Ami Hubaynak ezt az egymás
utáni években bemutatott két drámáját - túl
formai-tartalmi erényeiken -
megkülönböztette minden más akkor
bemutatott magyar darabtól, az életérzés
ábrázolása volt. Az esztétikai kötelezvény
a jó életéré volt. Egyszer Szabó Pál
magántársaságában ezt mondta: „A fene
egye meg, itt már egy kicsit sírni se
szabad, pedig néha olyan jó lenne egyszer
sírva könnyíteni magunkon!" Hát nem,
ebben az üvegházi irodalomban csakis az
„ellenség" érezhette rosszul magát,
mindenki másnak élnie és nyilvánítania
kellett a boldogságot. A lélek mélyebb
rétegeibe leszállni pedig hatóságilag tilos
volt. Illetve ez fel volt tartva a rég
halottaknak: hívták légyen Shakespeare-
nek, Katona Józsefnek vagy Csehovnak.
Madáchnak már nem hívhatták, mert Az

ember tragédiáját évekig nem játszották
azon a címen, hogy „pesszimista mű".
Közben pedig a személyi kultusz éveire a
ténylegesen nagy eredményű
társadalomépítés közepette az emberek
java részére volt jellemző a szorongás, a
kölcsönös bizalmatlanság és gyanakvás, a
kifejezetten rossz életérzés. Hubay pedig
telibe talált, amikor a Horthy-kor éveit
idéző drámákban az akkori úri osztály
legjobbjainak lelki-furdalásos rossz
közérzetét tette a cselekmények
atmoszferikus közegévé. Azt hiszem,
éppen ez az ábrázolt közérzet adott a
közönség számára olyan aktuális
érzületanalógiákat, hogy nemcsak drá-
maibbnak, de drámábbaknak vette tudo-
másul Hubay műveit minden más akkori
drámánál.

Éppen ezek után - 1955 kora nyarán -
utaztunk együtt „kultúrcsere"-alanyok-ként
Romániába, s kószáltunk heteken át hol a
mindkettőnk számára gyermek-kori
emlékekkel teljes Nagyváradon, hol az
addig mindkettőnknek ismeretlen
Konstanca vidékén, élveztük tenger-
élményét és Ovidius-asszociációit, köz-
ben ismerkedve Bukarest, Kolozsvár,
Marosvásárhely látványaival és irodalmi
életével. Mindkettőnk mögött éppen a
szokásosnál talán valamivel nagyobb és



még a kritikától is kellőképpen méltányolt
színházi siker és az ennek kijáró József
Attila-díj volt, mindketten tele új
tervekkel. Én akkor kezdtem tervezni a
történelmi témák után a végre felépítendő
regényfolyamot a mi nemzedékünkről,
Hubayt drámatémaként izgatta a gon-
dolkodó magyar ember helye és helyt-
állása az európai hagyományokban és az
európai adott valóságban. A két témavilág
elég sok szükségszerűen közös ponton
érintkezett, hiszen Hubay kiinduló
élményvilága az a polgársággal érintkező-
kapcsolódó bihari dzsentriatmoszféra volt,
mint ahogy az enyém a dzsentrivilággal
érintkező-kapcsolódó bihari polgárvilág
atmoszférája, és úgyszólván közös
gondunk az európai látókörű, haladóvá
váló magyar értelmiségi útja a
szocializmus felé, majd otthoni helye a
proletár formálta szocializmus munkás-
paraszt-értelmiségi szerkezetében. Ter-
mészetes tehát, hogy erről beszélgettünk,
elmélkedtünk váradi utcák éjszakába
nyúló sétáin, mamaiai tengerparti kocsma
asztalánál, olykor nem is kis mennyiségű
cujka mellett, és legtöbbet talán a
bukaresti Athena Palace szálloda hivatalos
vendégeknek kijáró luxuslakosztályában.

Ezeknek a romániai véghetetlen be-
szélgetéseknek indító erejét szövegkriti-
kailag tudnám kimutatni magamnál is, az
Európa közepén legalább két regényében,
Hubay az Egyik Európa című drámájában
is. Gyakorlatilag ezek már 1956
társadalmi lélek rengése után valósultak
meg, és ekkor került sor nyomdai, illetve
színpadi publikációikra is, de alaposan
benne gyökereztek a közvetlenül 1956
előtti gondjainkban. Azóta is úgy ítélem,
hogy Hubay művészi fejlődésében víz-
választó ez az Egyik Európa. És habár
okkal-joggal sokan sokféle kifogást
emeltek ellene, dramaturgiailag - eszmei
túlzsúfoltsága miatt - nem is mondható a
legjobb drámájának (nekem is jobban
tetszik néhány a későbbiek közül), de
szubjektíve ezt a művét szeretem a leg-
jobban. Úgy vagyok vele, mintha magam
is ott üldögélnék vagy járkálnék a drámai
személyek között, és minduntalan sze-
retnék beleszólni vitáikba. Ezt a
személyes érdekeltséget egy sajátos
emléktorzulással is tudom bizonyítani. Én
ezt a darabot már megírása közben is
részletről részletre ismertem, ott voltam
bemutatóján, utána pedig volt róla egy
nálam egészen szokatlanul indulatos vitám
azóta rég halott, öreg barátommal, Bölöni
Györggyel, aki tőle is egészen ritka

indulatossággal fordult szembe és
bélyegezte „nacionalistának" ezt a
darabot. (No persze Bölönit is
Nagyváradhoz kapcsolták gyermek- és
ifjúkori élményei; ez a
legfegyelmezettebb, példásan tiszta lelke
egészével kommunista politikus és
publicista ugyanabból az ősi partiumi
köznemesi rétegből jött, mint Hubay, és
ugyanabban a nagyváradi polgári világban
érett európai magyarrá, mint én; bonyolult
jóbaráti és ellenféli kapcsolatok fűzték
Hubay atyafiságához is, az én ro-
konságomhoz is; nagy távlatú kisregényt

lehetne írni arról, hogy Gyuri bácsi meg
én miért és hogyan vitáztunk már-már a
veszekedés hangütéséig Miklós drámája
fölött, hogyan vált egy-szövődménnyé
replikáinkban világpolitika és zegzugos
provinciális emlék elválaszthatatlan kap-
csolatvilága.) És mindig úgy élt bennem a
dráma címe: A másik Európa. Amikor
múltkor Bertha Bulcsú már ismételten
említett interjú-esszéjében a címet így
olvastam: Egyik Európa, bizonyos voltam,
hogy ez elírás. Kénytelen voltam
ellenőrizni magamat. Olvasni csak kéz-

Hubay Miklós: Késdobálók (Madách Kamaraszínház, 1964). Vass Éva és Mensáros László



iratban olvastam annak idején, Hubay-
köteteimben nincs benne (talán meg se
jelent nyomtatásban?), megnéztem te-hát
az Irodalmi Lexikonban, hát ott is Egyik
Európa a címe. Még mindig nem hittem, de
a szerzőt nem tudtam elérni, mert ő most
éppen Firenzében egyetemi tanár, és ha
gyakorta is látogat haza, csak véletlenül
szoktunk találkozni. Felhívtam tehát
feleségét-nemfeleségét, Irkét, aki sokféle,
egymásnak ellentmondó tulajdonságai közt
megtestesült Hubay-lexikon. Ő is
megerősítette, hogy nem „A másik", hanem
az „Egyik Európá"-ról van itt szó.
Szerintem ugyanis ez a magunk helyének
tisztázásáról szóló dráma a Nyugat-
Európában felületes szokványként kialakult
Európa és európaiság fogalmával szemben
azt a másik, azt a bővebb Európát
ábrázolja, ahogy mi itt, Európa közepén,
amelyet éppen felezővonalként szel át az
antik római birodalom keleti limese, nem
csak átélve, hanem kitágítva éljük az antik
örökség nélkül meg sem fogalmazható
európaiságot. Vagyis a szűklátókörű
szokvány-Európával szemben mi, balkáni-
félbarbár hírünkkel egy „másik", egy
gazdagabban értelmezhető Európa
vagyunk. Az az Európa, amelyről én már
nemegyszer leírtam, hogy többé nem
szűkös föld-rajzi fogalom, hanem
Vlagyivosztoktól San Franciscóig terjedő
humánum.

Persze, ha a cím Egyik Európa, akkor a
dráma eszmei mondanivalója az, hogy
ahogyan mi átéljük, az az „egyik" lehe-
tőség, de van még több más lehetőség is.
Azt hiszem, ezzel Hubay szűkebbre vonta
drámájának mondanivalóját, mint amennyi
benne van. Hiszen a cselekmény a
szűklátókörű és ma már a hanyatló ka-
pitalizmusba rekedten szellemileg sok
korlátot még le nem bontott Nyugat-
Európával szemben a mi sok nehézséggel
küzdő, de mégis általánosabb humanista
perspektívájú világunk egy gazdagabb
Európát kínál azoknak is, akik vaj-mi
keveset tudnak még rólunk. Es hogy
alighanem igazam van Hubay európai-
magyar szellemszemléletével szemben, azt
éppen az ő szavaival szeretném bizo-
nyítani. Bertha Bulcsú egyik kérdésére
többek közt ezt mondotta: „Egy nép
irodalma, most a mi irodalmunkról szólva,
híradás egyfajta tradícióról, humanitásról, a
társadalmi formák új kísérleté-ről. Nem
magamutogatásból kell terjeszteni az
irodalmunkat, hanem azért, mert lehet,
éppen jól jön más népeknek." Vagyis a
mostani kultúrdiplomata Hubay most
gyakorlatilag akarja annak az

egyik Európának minél ismertebbé tenni -
az egész világ hasznára - a mi „másik"
Európánkat, amelynek léte és jellege,
illetve ennek keresése fogalmazódott meg
az Egyik Európában, és ott csírázott már
huszonhárom évvel ezelőtti vég-hetetlen
romániai beszélgetéseinkben, s nekem is
lendítőerőt adott tucatnyinál több regény
problémavilágának megragadásához.

Azokban a beszélgetésekben tűnt fel
nekem, hogy akár magunkról van szó,
akár régi vagy új írókról, költőkről,
művészekről - az alkotómunka jellem-
zéséhez Hubay szinte mindig a
„gyötrődés" szót is igénybe veszi. Az
azóta eltelt évtizedek alatt is többször
hallottam ezt a szót tőle, mint bárki
mástól. Ez a „gyötrődés" és még jó
néhány ilyen „el-szólás" jellegű
szóhasználat világosított fel, hogy ez a
külső magatartásában nyugodt,
mosolygós, szellemesen-kelleme-sen
csevegő, az udvariasság és még az étkezés
játékosan szertartásos formáit is kedvelő,
olykor meg az én felépítetten
kiegyensúlyozott életformám mellett el-
képesztően bohém életformát élő, a szép-
ségek árnyalataira oly érzékeny, rendkívül
művelt jó barát a lelke mélyén kínló-dó és
diszharmonikus ember. Egy Racine
szenvedélye lakozik benne Racine forma-
fegyelmével.

Racine neve természetesen nem vélet-
lenül jutott az eszembe. A drámaíró
Hubaynak a magyar évszázadok a kul-
turális-atmoszferikus előzményei, de saját
drámatörténetünkben - azt hiszem - nincs
elődje. A legbenső léleknek az a
dialógussá tudatosítása, amit hol sikerrel,
hol kísérletképpen végrehajt, valójában
annak a világirodalmi vonulatnak a foly-
tatása, amelynek fő állomásait Euripidész,
Racine és Csehov neve jelzi. Ezek a
klasszikusok a lélek mély gomolygásának
ellentéteit úgy szembesítik, hogy a
lélekreható adott társadalom adott ellent-
mondásaira vallanak. Még akkor is, ha
esetleg rég- vagy közelmúlt történelmi
helyzeteket vetítenek az olvasó, illetve
színpadi előadásban a nézők elé. Hubay
nem is egyszer éppen Nérót, a császári
fenevadat idézi meg a társadalomra ve-
szélyes lelki mozzanatok ábrázolására (s
ez már Racine számára is téma volt a
Britannicusban, amelyben nem az a lénye-
ges, hogy a derék Britannicus hogyan hal
meg ártatlanul, hanem, hogy a kártékony
Néró hogyan pusztítja el az ártatlan
Britannicust).

Ha az olvasó a kezdetek kezdeteitől, a
készülődéstől, majd a Hősök nélkül meg-

érett kritikájától az Egyik Európáig követi
Hubay útját, akkor is tudomásul veszi a
gazdag, sokoldalú - sőt néha túlzsúfolt -
lélektani ábrázolást, de jellegében mégis
szigorúbb értelemben vett társadalmi
drámákkal találkozik. De az Egyik Európa
itt is vízválasztó, ettől kezdve egyre
jobban előtérbe kerül a psziché, és ennek a
tükrében a hol tudatosan, hol a tudatnál
mélyebb rétegekben
cselekményelőkészítő társadalom. Ezt a
továbblépést azonban megelőzte 1956
történelem írta drámája. Én - azóta sem
tagadtam soha - egyszerűen semmit sem
értettem, vagy ahogy akkor megfogal-
maztam: „Fogalmam sincs, kik itt a mi és
kik az ők." Szorongó kívülállásom miatt
azóta halott barátaim közül Háy Gyula és
Keszi Imre „maradi és korlátolt
baloldalinak", Bölöni György és Sándor
Kálmán „nacionalista jobboldalinak" ne-
vezett (az élőkről inkább nem mondom el,
ki mit mondott akkor felőlem). Hát
azokban a napokban Hubay ugyan ha-
sonlóképpen vajmi keveset értett a kö-
rülöttünk forgószéllé kavarodó történe-
lemből, de arra személyes tanú vagyok,
hogy az én passzivitásomtól legalábbis
egy arasznyira balra állt. Ő, a párton-
kívüli figyelmeztetett engem, az előzőleg
is, akkor is különböző funkciókat betöltő,
afféle régi kommunista hírben álló
nemcsak barátot és írótársat, hanem a
főiskolán tanszéki felettesét, hogy „vi-
gyázat, itt a szocializmus sorsáról van már
szó". Azután néhány hónap múlván
nekem volt egy fegyelmim, amelynek
semmi következménye nem volt; neki
nem is volt fegyelmije, de kitették a főis-
koláról, elvesztette a Nemzeti Színháznál
betöltött dramaturgállását is. Hogy mi volt
a bűne? Az, hogy az Irodalmi Újság
legutolsó számában volt egy keserű hangú
glosszája arról, hogy milyen rossz szájízt
keltő ízléstelenség a rádióban a folytonos
tánczene, mialatt Budapest utcáin vér
folyik. Ugyanabban a számban kellett
volna jönnie egy akkor kelt rövid
írásomnak arról, hogy ha az ember nem
érti, mi van körülötte, leghelyesebb, ha
klasszikus verseket olvas. Az én cikkem
azonban a tördelésnél kimaradt helyhiány
miatt, azzal, hogy majd a legközelebbi
számban jön. Legközelebbi szám azonban
nem volt. Talán azok, akik Hubay jó
ízlésre intését ellenforradalmi véteknek
ítélték, ugyanígy vélekedtek volna az én
széplélekségről tanúskodó vallomásomról,
és akkor én sem tanítanék most, már
harmincharmadik éve a főiskolán, ahonnét
azóta is hiányzik



Hubay biztonságos drámatörténeti-dra-
maturgiai műveltsége és pedagógiailag
annyira fontos drámaelemző képessége.

De talán ez a sérelem is hozzájárult a
mondanivalók kifejezésének elmélyítésé-
hez. Ebben az időben kezdődik el leg-
igazibb műnemének, az egyfelvonásos-
nak, a maximális drámai tömörítésnek
korszaka. Persze írt közben egész estét
betöltő drámákat is. Ő is szokta han-
goztatni, hogy az egyfelvonásos a modern
dráma legjellegzetesebb formája, de
minálunk alig-alig van otthona. Ponto-
sabban: javarészt csak a színháztól eltérő
kommunikációs formák - rádió, tévé -
adnak teret, de természetesen a gépmű-
vészetekhez alkalmazkodó, módosult
dramaturgiával, a színpadon egyfelvoná-
sosnak nevezett művekhez. Olykor azon-
ban mégis akadt színpad is, mint a rövid
életű Bartók Színpad és a kitűnő színházi
érzékű Szendrő Ferenc igazgatása idején
az Irodalmi Színpad. Ezek a gyér lehető-
ségek azonban Hubaynak mégis lehetővé
tették legjellegzetesebb önkifejezésének
kibontakoztatását, de az is igaz, hogy drá-
máinak jó részét itthon még nem mutatták
be: vagy könyvalakban jelentek meg, vagy
külföldi sikerekkel igazolták Nyugat-
Európában azt a „másik Európá"-t,
amelyet ő „egyik Európá"-nak nevezett.
Közben azonban szinte le kel-lett ráznia
saját, felettébb zűrzavaros magánéletének
komédiaként is, tragédia-ként is - de
semmiképp sem középfajú színműként -
felfogható konfliktusait. Túlságosan
közelből ismertem magánéletének
nemcsak szituációit, de élet adta
dialógusait is, hogy ne komédiának te-
kintsem a Késdobálók tragédiáját. Egy
eszpresszóban olvasta fel nekem, és nem
is csodálkozott, hogy az izzó családi szó-
váltások hallatán újra meg újra felnevet-
tem, hiszen még a tragédiát rejtő egy-
máshoz vágott kifejezések első valóság-
beli elhangzásánál is olykor jelen voltam,
néha úgy, hogy könyvespolcuk előtt, bele-
beleolvasgatva régi francia klassziku-
sokba, a hátam mögött zajlott a családi
tragikomédia. De a valóságos élmények-
ből kiragadott dialógusok így drámába
komponálva egyszerre általános érvé-
nyűekké, már nem is racine-i vagy cseho-
vi, hanem strindbergi drámává kristá-
lyosodtak.

Kritikai irodalmunk - sok egyéb közt -
azt sem vette észre, hogy a Késdobálók
talán a legjobb magyar „családi dráma".
Szigligeti szeretett volna ilyet írni A fény
árnyaiban, de Szigligetit, szokása szerint
elragadta a sikerrutin. Szigligeti száz

évvel korábban sokkal sikeresebb szerző
volt Hubaynál, de Hubay száz évvel ké-
sőbb sokkal jobb drámaíró. (Nem tudom
megállni: Szigligeti is nagyváradi volt, és
ő is kitűnően tudott franciául, lehetséges,
hogy atyafiságban volt Hubayékkal, de az
már bizonyos, hogy csizmáit és cipőit az
én nagyapámmal csináltatta, aki suszter
volt Váradon.)

Hubaynak sok mindent kellett tisztáznia
a saját lelki életében, hogy alaposan
megértse mások belső rezdüléseit. Es
most már túl volt az apák társadalmának
kritikáján, tovább kellett lépnie, hogy az
új világot közvetlenül megelőző közbor-
zalmat, a fasizmust ábrázolhassa.

Méltó korrajzot adott a nemhiába nagy
sikerű Egy szerelem három éjszakájában,
ebben a Vas István verseivel és Ránki
György zenéjével musicallé formálódó
tragédiában, de azért azt hiszem, ennek a
koridézésnek legjelentékenyebb darabja, a
példaszerű egyfelvonásos, a C

'
est la guerre.

Igaz, ebből idővel Petrovics Emil
zenéjével sikeres opera lett, de én sokkal
jobban szeretem az eredeti prózai
változatot. Áhítatosan tisztelem és
szeretem a zenét, de ha egy drámából
operát csinálnak, menthetetlenül vége a
drámának: valami mássá válik. Én még
Sardou Toscáját is jobban szeretem Pucci-
ni zenéje nélkül. És amióta a Rigolettót
láttam - bármilyen szép is a Verdi-
muzsika - már alig tudom, miről is szól
Victor Hugo drámája. A C'est la guerre
prózai szövege, majd utána még jó né-
hány olyan egyfelvonásos, amely a fasiz-
mus hazai napjait, az embertelenné váló
ember látleletét örökíti feledhetetlen
pillanatokba - mint például a szorongató
és idegborzoló Magnificat jelen dráma-
irodalmunk legjobb, legmaradandóbb
darabjai közé tartozik.

És itt vannak a mitikus és antik tör-
ténelmi pillanatok sűrített lelki-társadalmi
miniatúrái, amelyek szinte a moralitások
egzaktságával vallanak az emberről és az
emberiről: a Néró-drámák, vagy az
Oidipusz-téma hökkentően modern vál-
tozata : A Szfinx, avagy búcsú a kellékektől.
Komédia ez? Formája szerint igen, de az
emberi helyzetek tragédiájáról van itt szó.

Emberi helyzetek, vagyis dramaturgiai
nyelven: szituációk. Hubay a szituációk
megragadásának mestere. Ha nem megy
színpadon, film- vagy tévészerűen ragadja
meg a történelmi pillanatban az emberi
szituációt, amely társadalmi méretűvé
tágul, mint például a Háromszoros
halálban, amelyről magam sem tudom,

hogy esszékicsengésű forgatókönyv-e
vagy filmtechnikáról írt történelmi tanul-
mány Tisza István halála kapcsán törté-
nelem és magánemberek kapcsolatairól, s
a véletlenről, amelyben testet ölt a szigo-
rúan törvényszerű.

Hubay Miklós manapság a magyar
kultúra diplomatája Nyugat-Európa tájain,
és a firenzei egyetem professzora, akinek
itthon és idegenben több lakása van,
amelyben nem lakik. Életében sem-mi
sem végérvényes, minden átmeneti,
vendég önmagánál is, szocialista magyar a
kapitalista világban, és európai humanista
a magyar szocialista világban. Élet-
művének jó része: kísérlet, remekmívű
részletekkel, színpadra alig alkalmas, bár
mélységesen drámai gondolatzsúfoltság;
és jó néhány olyan remekmű, amelyről
talán már a következő nemzedék iroda-
lomtörténete azt fogja megállapítani, hogy
a felszabadulás utáni emberöltő legjobb
magyar drámái. Mindenképpen
világirodalmi jelenség akkor is, ha Pesten
egy Váci utcai albérleti szobában régi
magyar versekről beszél, de Firenzében,
Párizsban vagy olykor túl az óceánokon is
jellegzetesen magyar író, az a bizonyos
„egyik európai", aki alkalmas arra, hogy
méltóan képviselje ezt a „másik Európát".

És most hatvanéves. Nem lepett meg a
hír, amikor a SZÍNHÁZ felkért erre a nem
kevéssé szubjektív esszére. Nem lepett
meg, mert megszoktam, hogy hat évvel
fiatalabb nálam. Es fogalmam sincs, hogy
ez a szám sok-e vagy kevés, mert nincs
érzékem a múló évek jelentőségéhez.
Megszoktam, hogy évszázadokban vagy
évezredekben gondolkozzam, s ezek
mellett mellékes, hogy harminc-vagy
hetvenéves-e az ember. Láttam én már
testileg-szellemileg erőteljes hetven-öt
évest, és ismerek nyaviga harmincasokat.
De hát hatvanéves korban köszönteni
szokták az írókat. Én ez alkalomból azt
kívánom, hogy tíz év múlva is kérjen fel a
SZÍNHÁZ, hogy írjam meg, miképpen
módosult az akkor nyilván hetvenéves
Hubay drámaíróstílusa az utóbbi
évtizedben.


