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Aggodalommal teljes
szenvedély

Hubay Miklós: A dráma sorsa

Esztendőkkel ezelőtt Hubay Miklós
Tüze t viszek című drámakötetének recen-
zenseként azt írtam: ha miniszter lennék,
színházat adnék Hubay Miklósnak, ha
színigazgató, őt hívnám meg az évente
tízhónapos mai magyar drámaciklus ih-
letőjének és szervezőjének. Ha kezdő
drámaíró - Hubay Miklós dramaturgot
választanám művem bábájának, ha kor-
társ szerző lennék - őt kérném kriti-
kusomnak.

E jámbor óhajtások valójában közelebb
voltak a realitáshoz, mint álmaim
többsége. Nemcsak - sőt , nem is első-
sorban - azért, mert Hubaynak azóta
megadatott, hogy 1982-ben a Nemzeti
Színház irodalmi vezetőjeként nyilatkoz-
zék. Hiszen az akkor felszikráztatott nagy
tervek jobbára azóta is csak elképzelések,
ígéretek maradtak, ha egyáltalán számon
tartja őket valaki. Viszont a Szép-irodalmi
Kiadó kiadásában közreadott A dráma sorsa

című kötet fényesen bizonyítja, hogy I
lubay Miklós négy évtizede tervezi,
szerkeszti a maga magyar dráma-ciklusát;
színházon kívül is - katedrán és a
mikrofon előtt - szenvedélyes és értő
dramaturgja klasszikus drámáink-nak,
együtt érző, lelkes bírálója a kortárs
daraboknak. Együttérzését a. legmagasabb
rendű önzés diktálja. Mint ahogy Móricz
Zsigmond Lengyel Menyhért sikerét
szívből köszöntő , idézett soraival
vallotta, Hubay is mestersége védelmé-
ben szól, a közös drámaírói. sors igézeté-
ben örül a pályatársak sikerének.

Hubay Miklóst számtalanszor nevezték
- neveztük - a magyar irodalom egyetlen
főfoglalkozású drámaírójának. Ez a
megállapítás helytálló (az író maga is
vallja), ha a drámaírói tevékenységet a
többi szépírói alkotástól, a vers- vagy
regényírástól határoljuk el általa. Am ha
Hubay Miklós életrendjét, munkával
töltött óráit, éveit vagy akár A dráma sorsa

című gyű jteményt követjük, ki-derül, hogy
pályakezdése óta folyamatosan gyakorolja
az elsővel vetekedő jelentőségű
,,mellékfoglalkozását". Hu-bay Miklós
ugyanis a magyar dráma legaktívabb,
megszállott és hivatott ügy-védje.

Hivatalból kirendelt védőnek is vá-
lasztották: évekig képviselte pályatársai
ügyét, érdekeit, mint az Írószövetség
drámai szakosztályának vezetője. Egy-
ügyű ember, minta legtöbb megszállott:
minden premier és minden feladat,
egyetemi tanóra és külföldi írótalálkozó
alkalom számára, hogy a magyar dráma
sorsáért szót emelhessen. Saját dráma-írói
életművéről, amelynek színházi sorsa
ugyancsak keservesen, méltatlanul alakult
- ezúttal tiszteletet parancsoló
önmérséklettel, de érezhető (jogos) ke-
serűséggel tesz említést. , ,Aggodalommal
teljes szenvedélyének" tárgya negyven éve
nem változik. A meszesgödörre ítélt
nemzedék tagjaként műfaját, a drámát is
félti a meszesgödörtől . H o g y rep-
rezentatív nemzeti drámáink megkésett, a
szerző halálát követő bemutatásának
hagyománya (Katona József és Madách
végzete) tovább kísért. Hogy nem a
Csokonai-dráma kéziratát megsemmisítő
Móricz Zsigmond volt az utolsó drámai
tehetség, akinek a színház iránti olthatat-
lan szerelme beteljesületlen maradt, és
még a körülmények szerencsés alakulása
folytán megszületett, kimagasló magyar
drámák alkotóinak sem adatik meg, hogy
drámai életművet hozzanak létre.

Hubay tanulmánykötetében a múltért
és a jelenért egyszerre csatázik. A múl-
tért mestersége hagyományainak,
presztízsének védelmében. A jelenért -
tekintetét a jövőre függesztve, abban a
meggyőződésben, hogy az elhalasztott
bemutatók valószínű következménye --az
elhalasztott drámairodalom. Az iro-
dalomtörténeti, szakmai polémia ily
módon elválaszthatatlan tudatában és
kritikusi gyakorlatában is az aktuális,
műsorpolitikai kérdésektől.

Hajdan Katona József még azt kutat-
ta, „Mi az oka, hogy Magyarországban a
játékszíni költőmesterség lábra nem tud
kapni?" Hubay Miklós a magyar drámai
hagyományok. és a nemzedéke ta-
pasztalatából leszűrt, teoretikus válaszok
ismeretében hol kimondva, hol kimon-
datlanul vitába bocsátkozik a szállóigévé
lett kérdéssel, a joggal elégedetlen elő-
dökkel és a hozzájuk panaszszóval csatla-
kozó utódokkal. Tanulmányaiban, esz-
széiben, kritikáiban és felszólalásaiban
más-más oldalról, de változatlan indu-
lattal vallja (és bizonyítja), hogy
Magyarországon igenis lábra kapott a
játék-színi költőmesterség! Hogy drámai
hagyományok dolgában semmivel sem
vagyunk alábbvalók más nemzeteknél. A.
régmúlt századok ránk maradt és fel-

tárt drámai emlékei, passiójátékok,
Bornemisza Péter és mások művei meg a
tragikus töredékek csak jéghegyek csúcsai
lehettek a tengeren. Ami pedig az
irodalom történetében nyilvántartott drá-
maírói teljesítményeket, a valódi csúcso-
kat és a félbetört életműveket illeti,
Hubay mindenkor a magyar
drámairodalom megszületett és
elmulasztott lehetőségét is vizsgálja,
nemcsak az eredményt.

Ebből meríti az ihletet és a bátorságot
ahhoz, hogy vitába szálljon irodalom-
történeti evidenciákkal is. Azzal, hogy a
drámairodalom Magyarországon mindig a
szürke a háttérben meghúzódó húg
szerepét töltötte be a ragyogó költészet
mellett, s hogy a dráma eleve „nem
reprezentatív" műfajunk. Tanulmányaiban
más-más helyen és különböző idő-
pontokban -- vitába száll Révai József
Ady-tanulmányában kifejtett, ismert té-
teleivel, Lukács Györgynek a magyar
drámairodalom kibontakozását gátló té-
nyezők társadalomtörténeti analízisével, a
Nyugat fél évszázada nagy port kavart
drámavitájával. Érveinek bizonyító ere-
jénél meggyőzőbb az az indulat, amellyel
a drámai műfajok egyenjogúságáért kiáll.
És mivel a magyar dráma történetének
hiátusait, elmaradottságát nem-csak
tapasztalja, de érzelmileg is átéli,
fejtegetéseiben arra a lukácsi következ-
tetésre jut, hogy a drámairodalomnak
természetesebb állapota a nemlét, mint a
lét: a virágkorok nem egy szükség-szerű
folyamat láncszemei, inkább a kultúra
történetének szerencsés és paradox
kivételei .

A magyar dráma apálykorszakait , a
félbetört drámai életműveket Hubay nem a
magyar társadalmi körülmények ala-
kulásával, a nagy és aktuális konfliktusok
felszínre törését gátló társadalmi. körülmé-
nyekkel, nem a dráma és közönsége
közötti, világnézeti alapra épülő közösség
hiányával, hanem a színház, a színházi
világ sajátosságaival magyarázza. A prob-
lémák gyökerét a magyar színház diffe-
renciálatlanságában látja, hogy nem indult
meg időben a művészi, a szórakoztató, a
politikai és az avantgarde színházi
intézmények elkülönülése, és nem szület-
tek meg a kreativitás szenvedélyével
megáldott, új utakat kereső rendezők;
nem jutottak hatalomra a közgondolko-
dásért és a magyar drámáért felelősséget
érző igazgatók. Hol bűnsegédi bűn-
részességgel, hol elsőrendű felelősséggel
vádolja Hubay Miklós a magyar dráma
sorsáért csak látszólag aggódó, valójában
közönyös kritikát is.



Ha tüzetesen sorra vesszük Hubay ér-
veit, vádjait, problémáit - mindegyik-ben
van valami igazság. Egyenként szinte
cáfolhatatlanok az érvek. Talán csak a
„papírszínházról" hallgató kritikusok
cáfolhatnák megjelent írásaik bibli-
ográfiájával is az ellenük felhozott vá-
dakat... Senki sem vitatja (magam leg-
kevésbé) a drámaírók és rendezők alkotó
kapcsolatának fontosságát, az ősbemutatón
átvergődött, arra érdemes magyar drámák
felújításának fontosságát, amit Hubay
hangsúlyoz. Am színháztörténeti példák
sorozata bizonyítja, hogy egyetlen
direktornak sem sikerült voluntarista mó-
don, utasításra vagy pusztán óhajtással,
akciókkal és pályázatokkal, érdemtelen
darabok bemutatásával, ciklusok erőlte-
tésével közelebb hozni a drámai virág-
kort, amelynek feltételei hiányoztak.

Salamon Ferenc és Gyulai Pál még a
Nemzeti Színház „aranykorában" is sze-
mére vetették Paulay Edének, hogy a mű-
vészi kvalitás híján levő, a közönség
körében visszautasításra találó új magyar
darabok rossz hatással vannak a ját-szó
színészek közérzetére és művészi
lelkiismeretére is. Ady Endre nevek em-
lítése nélkül, borzongással tudósított arról
a magyar drámaciklusról, amelynek
szerzői, megfelelő költői magaslat helyett
„sámedliről" tekintettek szét a világban.
De találhatnánk közelebb is példát arra,
hogy visszájára fordult, a szín-házat, a
szándékot és a szerzőt is kompromittálta
egy-egy kierőszakolt premier. Más
esetekben viszont tudjuk: nem a
direktoron múlt, hogy Örkény Voronyezse
megszületése után nem kapott szín-padot a
Művész Színházban, hogy Csurka Ki lesz a
bálanyája vagy Weöres Sándor
Kétfejű fenevadja évtizedes késéssel került
a közönség elé. Különösen a jelenlegi
műsorpolitikai vákuumban, a kommer-
cializálódás veszélyének fokozódásakor
nem mellőzhető a közönség felelőssége.

Ami a színházaink mai magyar szerző-
gárdájának névsorát, a kortárs repertoár
körvonalait illeti, itt természetesen a
Hubay-kötet minden olvasójának lehet
vitatni-, kiegészítenivalója. A kortársak
egyes teljesítményeit mérlegelő alkalmi
írásoknál messzebbre mutat Hubaynak az
az általánosabb érvényű meglátása, amely
szerint a mai magyar dráma legsúlyosabb
gondja, hogy elmarad drámai korunk
emberének tudatától. Hogy a színpadon
kibontott problémák felvetése
nagyobbrészt a mindennapi ember tudat-
szintje alatt történik. Ezért azonban már
semmiképpen nem a rendezők s

nem a színigazgatók hibáztathatók. A
dráma sorsa című súlyos, terjedelmes (728
oldalas) tanulmánykötet gazdagságát, a
szerző illetékességét és felkészültségét, az
összegyűjtött érvkészlet erejét tekintve,
akár teljes értékű, módszeres kifejtése is
lehetne Hubay esztétikai tételeinek,
irodalompolitikai gondolatai-nak, sőt
dramaturgiájának is. Monográfia - a
magyar dráma egyenrangúságának
bizonyítására. Drámatörténetünk ihletett
vitairata érvényes drámatörténet. Erre a
korszakos feladatra, amelynek
megoldásához talán éppen az ő szenvedé-
lyére és felkészültségére lett volna szük-
ség, Hubay Miklós, sajnos, nem vállalko-
zott.

Be kell érnünk tehát azzal, ami meg-
született: Hubay Miklós a magyar drá-
máért folytatott négy évtizedes küzdel-
mének krónikájával és dokumentumaival.
Tudomásul kell vennünk, hogy az alkalom
által életrehívott egyes írások önmagukért
állnak helyt; eltérő arányaikat, érvelési
módszereiket és hangvételüket mindenkor
a feladat, a küzdelem közege határozta
meg. Ezért váltakozik a kötetben a
pedagógiai etosz és a polemikus
szenvedély, a részletező dramaturgiai
elemzés (például a Magyar Rádió Miért
szép? sorozatában) és a szellemi életünk
titkaiba be nem avatottak, kül-földiek
irántunk való érdeklődését ébreszteni
hivatott, elegáns esszé.

A kötetnek ez a heterogén jellege
kétségtelenül korlátozza a tanulmányok-
ból kirajzolódó, felismerhető, koherens
nézetrendszer és állásfoglalás társadalmi
hatékonyságát is, és megnehezíti a Hubay
kialakította értékhierarchia el-fogadását
vagy bírálatát. Hiszen ha olvasás közben
vitathatónak tűnik például a tegnapi
magyar drámairodalom fel-sorolt és
elemzett értékeinek belső aránya, a szerző
bízvást visszautasíthatja minden ezzel
kapcsolatos aggályunkat. Hiszen
egyáltalán nem biztos, hogy Lengyel
Menyhért azért előzi meg a kötetben
Bródy Sándort, mert Hubay kevesebbre
tartja A dada szerzőjét. Az is lehet, hogy
egyszerűen az előbbi dráma-kötetéhez
kértek bevezetőt, s története-sen - a
barátság jogán - a Táifun íróját siratta,
búcsúztatta az utódok és az utó-kor
nevében esszéértékű emlékbeszédé-ben
Hubay Miklós. Móricz Zsigmond hatezer
oldalnyi drámai életművének
szószólójaként Hubay már korábban
szembekerült Nagy Péter értékítéletével.
Ez esetben azonban nem az epikai és
drámai alkotások rangjának összevetése,

hanem az író szándéka és a kor elvárásai
között kialakult tragikus szakadék rajza
kapcsolódik a kötet főgondolatához.

Köztudott - és nem képezheti esztétikai
vita tárgyát -, hogy Hubay Miklóst
kortársai közül Sarkadi Imréhez fűzték a
legszorosabb baráti szálak. Milyen jogon
kérhetnénk számon, hogy Örkény István
drámai életművéről Sarkadiénál anynyival
kevesebb szó esik a kötetben?
Hiányérzetünk legfeljebb annyiban indo-
kolható, amennyiben magára a Sarkadi-
életmű értékelésére szorítkozik. Hubay
ugyanis Sarkadi oeuvre-jének talán leg-
jobb ismerőjeként szól az Oszlopos Simeon
eszmevilágáról, és arról, hogy Sarkadi itt,
egy később Osborne nevével fém-jelzett
világirodalmi jelenség prelúdiumát
szólaltatta meg, de sajnálatos módon nem
vállalkozik a Szeptembertől a Simeonig
vezető út feltérképezésére, és szinte csak
érintőleg szól A z elveszett paradicsom és az
Oszlopos Simeon jellem-ábrázolási
módszerének, konfliktuskezelésének
különbségéről. De meglehet, még ez az
észrevételünk is jogos vissza-utasításra
találna, hiszen Hubay Sarkadi-
tanulmányai sem lépnek fel monografisz-
tikus igénnyel.

Ha csak a magyar dráma érdekében
folytatott folyamatos küzdelem dokumen-
tuma lenne Hubay kötete, akkor is helye
lenne minden színházszerető szakmabeli
könyvespolcán. Még akkor is, ha sejthető:
kevés színházi ember veszi magának a
fáradságot, hogy a kezdetektől a
nyolcvanas évekig nyomon kövesse ezt a
következetes, önző-önzetlen kortes-
hadjáratot. De aki csak egyes csatákra,
vitákra kíváncsi, az is lépten-nyomon
kincsekre talál: felfedezi Hubay Miklós az
adott összefüggéseken túlemelkedő,
folytatni érdemes gondolatait. Ilyen pél-
dául Lengyel Menyhértnek a közönség
földhözragadt igényeit kifogásoló, idézett
panasza (hogy a nézőtér minden, a
naturalizmuson túlemelkedő megoldást
visszautasít), s e század eleji konzervatív
elvárások korunkig ható következménye.
Hasonlóképpen izgalmasnak érzem - hogy
egy egészen más természetű példára
utaljak - a regénydramatizálások divatjának
a mítoszi alap híján csak így megteremthető
distanciával magyarázott, újszerű
megközelítését, amire Hubay vállalkozik.
Kritikusok izgalmas vitaanyagot, kezdő
drámaírók dramaturgiai leckét, ambiciózus
dramaturgok ötleteket kaphatnak Hubay
Miklóstól. Várhatunk-e ennél többet egy
drámai életmű „melléktermékétől" ?


