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A Várad folyóirat soron kívüli irodalmi Törzsasztalának 
ünnepelt vendége, Hubay Miklós a 90. születésnapján túl, 
2008. április 16-án két és fél órán keresztül osztotta meg hall-
gatóságával emlékeit, sorsfordulatait, gondolatait. Az íróval – 
kinek az alábbiakban ifjúkorát elevenítjük fel – Szilágyi 
Aladár és Szűcs László beszélgetett.

KedvesBátyánk,haddkezdjükazelején!Kérjük,idézzefelgyer-
mekkoránakVáradját…

A hajdani Rákócziút35. szám alatti emeletes házban láttam 
meg a napvilágot, arccal a Schlauchtér felé, csak át kellett sza-
ladnom a Fő utcán, s már ott voltam a park bokrai közt. 
Akkoriban szinte pillanatok alatt keresztelték át az utcánkat 
BulevardulRegeleFerdinandra… A bérház kapujának két olda-
lán, lent, egy-egy pincelakás volt. Az egyikben a Berényi csa-
lád lakott. Egy Brassó környékéről, Predeálról elmenekült 
vasutasfamília, az apa mozdonyvezető volt. A Berényi fiúk 
lettek a legjobb játszópajtásaim. Fájó szívvel gondolok vissza 
rájuk a mai napig. Rettenetes lehetett abban a pinceodúban 
élni, hiszen mellette csordogált le a szőlődombok felől a fes-
tékgyár szennye, mely a strekk, a vasúti sínek alatt átbújva 
érkezett hozzánk. Az esővízzel bővült lila színű folyadék ott 
haladt el a pincelakás falainak a tövében, majd egy számom-
ra kisfiúként félelmetes, sötét alagúton keresztül futott be a 
házunk alá. Teljesen átnedvesítette Berényiék otthonának a 
falait. Abból a családból minden évben kivittek valakit a 
temetőbe! A tüdővész pusztított közöttük. Ha lementem hoz-
zájuk, éreztem az elviselhetetlenül nehéz, dohos levegőt. 
Előbb Berényi bácsi ment el, majd a Vilma, a Marci, a Jolán, 
az Ödön, végül meghalt Toncsi is. Minden évben kikísértek 
egy-egy koporsót az Olaszi temetőbe. A sors által halálra ítélt 
először kint üldögélt-köhécselt az udvaron, a kertben egy fek-
vőszékben. Az emberi létezés legmélyebb abszurdumát jelen-
tette a szinte menetrendszerűen bekövetkezett tragédiák 

A Nagyváradról hozott egyetemesség

sora. Mindig mondogattuk odahaza, 
hogy legjobb barátom, a Gyurika biz-
tos megmarad, de az a titokzatos, 
sötétlila víz, az a halálfolyó őt is elvit-
te… Évtizedek múltán Budapesten 
összeismerkedtem két nagyváradi 
születésű, nálam idősebb írónővel, 
PalotaiBorissal és PalotaiErzsivel. Erzsi 
az emlékirataiban többször valami 
lila vizet emleget, ami keresztülfolyt 
az udvarukon. Amikor találkoztunk, 
rákérdeztem: nem a Rákóczi út 35. 
szám alatt volt az a bérház? De igen! – 
sikoltotta… Később sikerült kicsem-
pésznem az anyámmal váltott levele-
zésemet. Jóanyám leveleiben fel-fel-
bukkant a Palotai bácsi meg a Palotai 
néni neve, ők ott egy nőifehérnemű-
varrodát tartottak fenn akkoriban.

Szülőiházánakalagsorábólemelked-
jünkaföldszintre,ejtsünkszótazÖn
családjáról,aszüleirőlis…

A kaputól jobbra meg balra, a magas-
földszinten középosztálybeli tisztvise-
lőknek való, négyszobás lakások vol-
tak. Az egyiket az apám bérelte, Gyu-
láról költözött Váradra, előbb törvény-
széki bíróként, majd táblabíróként dol-
gozott. A Királyi Tábla ott volt a hajda-
ni görögkatolikus szemináriumi bent-
lakás, a Paszulyvár mellett. Bár korán 
félárván maradtam, a táblabírói szem-
lélet erős hatással volt neveltetésemre. 

HubayMiklós
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Apám az első világháború végén kitört spanyolnáthajárvány 
áldozata lett, az Osztrák–Magyar Monarchia végnapjaiban. 
Egy évvel és egy nappal a születésem után! Anyám nagyon 
nehezen boldogult két gyermekével, hiszen az előző, a magyar 
impérium táblabírójának özvegyeként sokáig hiába várta 
jogos özvegyi nyugdíját az új román rezsimtől, pedig nemzet-
közi egyezmény szabályozta azt az utódállamokban. Eladogat-
ta az értékeinket, rettenetes nyomorúságba kerültünk. Olykor 
a zsidó gyermekvédelmi szervezet jóvoltából egy-egy pár cipő-
höz, egy-egy rend ruhához jutottunk. Végül apám egyik meg-
özvegyült táblabíró kollégája emelt vissza bennünket a közép-
osztálybeli létbe: elvette anyámat feleségül. Nevelőapám refor-
mátus volt, s katolikus anyámat egyháza megrótta amiatt, 
hogy vegyes házasságra lépve nem érte el, hogy kálvinista 
férje kötelezze el magát esetleg születendő gyermekeik feleke-
zeti hovatartozását illetően, reverzálist adjon. Történt mindez 
nálunk, holott Erdély és a Partium már János Zsigmond idejé-
ben a vallási türelem földje volt, mialatt Párizsban Szent Ber-
talan éjszakáján ezrével gyilkolták le a türelmetlenség meg-
szállottjai a máshitű embereket…

Nemde,azÖngyermekkorábanmégműködtekamagyarfeleke-
zetitanintézetek?Melyikiskolábaírattákbe?

A Barátok templomának plébániája mellett volt a híres-neves 
Stark-iskola. Én második elemista lettem, amikor a századik 
születésnapját ünnepelték. A Katolikus Körben, a színház 
mögött tartották a jubileumi ünnepséget. Kórusban énekel-
tük, hogy „Lajcsák Ferenc püspökünket / illesse most hála-
ének” – ő alapította ugyanis az iskolát. Az első sorban ott ült 
MayerAntal apostoli kormányzó – akkorra a román hatalom 
„jóindulatának köszönhetően” Várad főpapja nem használ-
hatta a püspöki titulust, mint az elődei nyolc évszázadig. 
Mellette foglalt helyet CsernákBéla református főjegyző és dr.
KecskemétiLipót, a neológ zsidó hitközség nagy tudományú 
főrabbija. Nekem már nem volt alkalmam a fehérpapokhoz 
járni gimnáziumba, hiszen az orrom előtt zárták be a pre-
montreiek híres-neves iskoláját. Volt osztálytársaim, akik 
aztán a Gojdu líceumba kerültek, zavart, lehajtott fővel jár-
tak-keltek simléderes egyensapkájukban, egyikük-másikuk 
valóságos depresszióba süllyedt, hiszen máról holnapra kel-
lett anyanyelvükről sok-sok tantárgyban egy másik nyelvre 
váltaniuk. Nem tudtak kibontakozni, nagyon nehéz helyzet-

be kerültek a magyar kisiskolások 
abban a céltudatos rendetlenségben, 
ami együtt járt a bukaresti inspekto-
rok szorongást gerjesztő regnálásá-
val. Akkoriban indította be – nem kis 
küzdelem árán – a jeles férfiú, Kecs-
keméti Lipót főrabbi a nevét viselő 
zsidó fiúgimnáziumot, ahol még éve-
kig magyarul folyt az oktatás. Foglal-
koztatott az a gondolat, hogy oda irat-
kozzam, de hát egy Ferenc József-i 
időkből jövő táblabíró família számá-
ra bizarrnak, elfogadhatatlannak 
tűnt egy ilyen döntés. Pedig, ha oda 
beírattak volna, talán másképp ala-
kul az életem…

Végülhováterelték,hiszenakkoriban
Váradonmárnemvoltmástovábbtanu-
lásilehetőség?

Áldott legyen az emléke annak az 
elemi iskolai tanítónak – SzeriAndor-
nak hívták –, aki akkor kezdte a 
pályáját, amikor én az elemit, és vala-
mi miatt úgy érezte, rám vigyázni 
kell! Amikor a negyedik elemit elvé-
geztem, arra nem futotta anyám 
nyugdíjából, hogy Magyarországon, a 
debreceni kollégiumba iratkozva 
internátust fizessünk. És akkor ő fel-
ajánlotta, hogy nyáron megtanulja a 
gimnázium első osztályának az anya-
gát, latinból, matematikából, német-
ből és így tovább, szeptembertől pedig 
minden nap eljön hozzánk, engem 
tanít, kikérdez, és átmegyek Debre-
cenbe vizsgázni. Így végeztem el a 
gimnázium négy alsó osztályát, egy 
elemi iskolai tanító irányításával. 
Ezáltal viszont napi öt-hat óra szabad-
időt nyertem, amit különben iskolá-
ban, padban kellett volna eltöltenem…

Mirehasználtaazígynyertórákat?

Akkor kezdődött el a nagy olvasási láz korszakom, ami meg-
határozó volt az életemben. Most, amikor Váradra érkez-
tünk, a Múzeum utcán kanyarodtunk le a Kanonok sorra. 
Balra elhagytuk a hajdani múzeum patinás épületét, amelyet 
már gyerekkoromban is teniszpályák környeztek, télen eze-
ket jégpályának használták. Bár szorgalmasan kijártam a 
sporttelepre, se teniszezni, se korcsolyázni nem tanultam 
meg… De számomra nem ez volt a fontos. A múzeum kapujá-
ban állt őrt szünnapokon, minden csütörtök és vasárnap dél-
után Bartha bácsi, szutykos pipával a markában, és engem a 
nyitvatartási időn túl is beengedett, mert mostohaapám a 
Múzeum Egyesület egyik oszlopos tagja volt. Nemcsak 
mamutagyarak voltak ott kiállítva, meg bronzkori lószer-
számok és az előcsarnokban eredeti Dürer-metszetek, 
hanem néhány terembe menekítették a magyar közgyűjte-
mények könyvtárát, az Úri Kaszinó könyveit, a Bölöni család 
bibliotékáját, a művészet iránt érdeklődő nagy papok gyűjte-
ményeit. Utóbbiak könyvtárából rengeteg 19. századi művé-
szeti kiadvány került oda. A Bölöni-gyűjtemény inkább tör-
téneti munkákból állt. Bár mindenki azt mondta: nem való 
ez egy ilyen kisgyereknek, hamar végigolvashattam Teleki
Józseftől a monumentális, tizenkét kötetes Hunyadiakkorát, 
meg SzilágyiSándor tízkötetes, illusztrált opusát, a Magyar
nemzettörténetét, meg AcsádyIgnác vaskos, kétkötetes művét, 
Amagyarbirodalomtörténetét, a MagyarTörténetiÉletrajzok 
füzeteinek sorozatát. Persze, egy leendő drámaíró számára 
rengeteg anyagot kínáltak ezek az olvasói kalandozások. Pél-
dául Fráter György életét izgulhattam végig, miként lett 
kályhafűtőből bíboros, és bíborosként hogyan merték meg-
gyilkolni a császár emberei Alvincen.

Irányította-eeztatájékozódástvalaki,vagyteljesenösztönösen
olvasott?

Teljesen ösztönös volt, inkább a Gondviselés irányította. Oda-
haza eladogattuk a százkötetes Jókainkat, mert nem volt mit 
enni, de azzal vigasztaltak, hogy a múzeumban majd megta-
lálom. Kerestem is Azaranyembert,meg Atengerszeműhölgyet, 
Alőcseifehérasszonyt, de kiderült, hogy bár volt pár kötet 
Jókaijuk, a regények már nem voltak meg, szinte mindet 
hazalopták valakik. A drámakötetek viszont megmaradtak!

Mondhatnók,Öntakönyvtolvajokpre-
desztináltákarra,hogydrámaíró
legyen?

Igen, igen, ámde tudjuk: Jókai Mór-
nak előrehaladott korában egy fiatal 
hölgy felé fordult az érdeklődése, s ez 
költséges kapcsolatnak bizonyult. Ez 
még egy százkötetes remekírónak is 
gondot jelenthetett. Emiatt maga 
Jókai elkezdte átírni a regényeit szín-
darabbá. Mert a színház elég jól fize-
tett akkoriban. Így kaptam meg Jókai 
saját átírásában a Feketegyémántokat, 
az Aranyembert. Egy regény elolvasá-
sához egy hét kellett, egy színdarabé-
hoz egy nap is elég volt. Ezek jó példái 
voltak a drámai tömörítésnek. Beval-
lom, ilyenformán a regényeit kihagy-
tam, viszont megtanultam azok drá-
maváltozatát sűrített formában, egy 
ültő helyemben végigolvasva megsze-
retni. Jókai összes drámáit többször 
elolvastam – voltak közöttük eredeti 
színpadi művek is, például a Thespis
kordéjavagy aFöldönjárócsillagok. 
Megmaradtak az emlékezetemben, 
olyannyira, hogy most, akár nyolc-
van év távolából is tudnék idézni 
ezekből a teljesen ismeretlen Jókai-
drámákból… Engedelmükkel, meg is 
teszem. Kilencvenéves korában már 
elveszti a szégyenérzetét az ember, 
megengedheti magának, hogy száz 
esztendő felé tartva, akár szemérmet-
len is legyen… A Kelemen László-féle, 
Kótsi Patkó János korabeli magyar 
színészekről ezt írja: „Kóborlovagjaia
szellemharcnak,/őrjöngőlantverők,
vándorművészek,/hajósaiegytávol
tündérpartnak,/éshírnökeiegyúj,egy
nagyhivésnek,– ezt már akár Ady is 
átvehette volna –, anyáknakarcán
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könnycsorogmiattuk,/apáknakátkáthordjaszélutánuk,/felé-
jükhangjátgúnyoshahotának.” Amióta ott, azon az alattam 
ringatózó bambuszlétrán a felső sorokban fellelhető könyve-
ket böngészgettem, azóta őrzöm ezeket a sorokat.

Miennekalenyűgözőmemóriánakatitka?Adottságez,vagy
megszerezhetővalamiképp?

Azt hiszem, valami miatt, valaki révén elnyerhető, fejleszt-
hető… Ez a valaki lehet egy szerető édesanya, egy odaadó 
elemi iskolai tanító… Hadd idézzem fel egy emlékemet első 
elemista koromból. A vizsgáraEndrődiSándorAcellibúcsú 
című versével készültem, gondolom, anyám bukkant rá ott-
hon valahol: „Mélységes erdők sűrűjén / Magános út vezet; / 
Az úton egy szegény, erőtlen / Asszonyka lépeget. // Gonosz 
hely, rabló nép tanyája / Az est is éjre vál’ / »Megállj!« hang-
zik a sűrűségből / S a sápadt nő megáll.” A „megállj” szót 
rikoltva mondtam, az egész iskola rémületére. S amikor 
tovább mondtam: „Kibuknak nyolcan is, s előlép / A rabló 
nép ura: / »Hová ballagsz te sápadt asszony?« / »A celli búcsú-
ra.« // »S mit vissz’ a celli Máriának? / Mutasd a kincseket!« / 
»Oh nem viszek én semmit néki, / Csak tiszta szívemet!«” – 
Elmondtam az egész verset, amikor ezekhez a sorokhoz 
értem, hol én voltam a szegény asszony, hol meg „a rabló nép 
ura”, hol pedig a Szűz Mária, akkor az olaszi plébános, Rösler
Lajos megkérdezte: „Hát ezt hol tanultad, kisfiam?”, válaszol-
tam: „Az édesanyámtól”, erre azt mondta: „Tiszteltetem az 
édesanyádat.” Hazamentem és elmondtam, s ez nagyon jóle-
sett neki…

Ezekszerintilyenmemóriávalkésőbb,azegyetemivizsgáktólse
kellettsohafélnie?

Gyermekkoromban hatékonyak voltak az úgynevezett 
memoriterek. Tudom, a jelenlegi pedagógia eléggé következe-
tesen fosztja meg a fiatalokat ettől az eszköztől, attól, hogy 
megtanulják a Toldit vagy az Arany-balladákat, vagy a János
vitézből valamit könyv nélkül. Féltem a felnövő generáció-
kat, hiszen nem kapják meg annak a hivalkodó büszkeség-
nek a lehetőségét, mint amivel én itten parádézom most, 
ezekkel a versekkel. De mindez nemcsak tudást, erkölcsi 
nevelést is jelent, magyarságra nevelést is, mély emberségre 
nevelést.

Aztistudjuk,alapostörténelmiismere-
tei,aklasszikusirodalombanvalótájé-
kozottságamellett,akortársmagyar,
illetveavilágirodalmatisbeportyázta,
mireegyetemrekerült.Ki,hogyansegí-
tette,irányítottaebben?

A Fő utca másik végén, a Bémer tér 
mellett működött egy másik intéz-
mény: HegedüsNándorHírlapirodája. 
Ő újságfejedelem volt a két világhábo-
rú közötti Váradon, a Magyar Párt 
képviselője a román parlamentben. 
Hegedüsné mindig ott ült a hírlapiro-
da kasszájában, és ahányszor elhalad-
tam mellette, a szélsőségesen jobbol-
dali ErdélyiLapokat szidta, hol Erdélyi 
Lopókként, hol Erdélyi Lápokként 
emlegetve a konkurens újságot. Miu-
tán keresztülhaladtam a napilapok-
kal, egyéb sajtókiadványokkal teli 
előtéren, beljebb várt a Paradicsom. 
Ugyanis ott állott Hegedüs Nándor 
huszadik századi, hatalmas világ-
könyvtára, a hazai és külhoni litera-
túra és filozófia gyűjteménye, Ibsen-
től és Strindbergtől kezdve Shaw 
Bernardig, Nietzschén keresztül 
Marx Károlyig, Jászi Oszkártól az 
Ady első kiadásokig, minden, minden 
megvolt. Ráadásul kötetekbe fűzve 
ott tárolták a SzínháziÉlet színdara-
bokat közlő mellékleteinek gyűjtemé-
nyét is. Harminc lej volt egy hónapra 
a kölcsönkönyvtári belépő, de lehe-
tett egy alkalomra egy lejt is fizetni, 
egynapos kölcsönzés végett. Párhuza-
mosan olvastam a Múzeum utcában 
Acsádytól Amagyarbirodalomtörténe-
tét, Hegedüséknél meg Jászi Oszkárt. 
Ez a polarizálás izgalmas szellemi 
kaland volt. Utólag jöttem rá, milyen 
gyönyörű volt, hogy egyszerre készül-

hettem föl a VáradiRegestrum történetéből, Bunyitay kötetei 
alapján, az utca másik végén pedig Shaw legfrissebb könyve-
it olvashattam, Hevesi Sándor előszavával, jegyzeteivel. Ez a 
két pólus határozza meg azóta is az életemet. Úgy érzem: 
nem szégyenemre, hanem becsületemre válik, hogy ez a két 
látszólag külön világ az én szívemben egy, és mindezt annak 
köszönhetem, hogy Váradon nevelkedtem. Nemrég valaki a 
darabjaimról faggatózva, újból és újból az Egyszerelemhárom
éjszakája című drámámra tért vissza. Elmondtam: ennek a 
darabnak a nézőterén a közönség nem érzi azt, hogy megosz-
tott, mint ahogy a színházon kívül oly sok helyütt. Valamifé-
le megosztottság Szent István korában is létezett, a kuruc 
korban is, aztán a múlt században felszínre jött a népi-urbá-
nus ellentét, ahogy korunkban is legalább két tábor feszül 
egymásnak. Talán néhány drámámmal sikerül két-három-

órányi időre egyben tartanom a 
közönséget a nézőtéren. Magamat 
nem érzem „kettébe osztva”, hiszen a 
szabadelvűektől a szélsőségesnek tar-
tott jobboldali lapokig mindenki sze-
retettel köszöntött a 90. születésnapo-
mon… Azt mondom, az az egyetemes-
ség, amelyre minden ember teremtve 
van, a darabjaimban is érvényesül. És 
ezt az egyetemességet innen, a kétpó-
lusú Nagyváradról hoztam magam-
mal.

(Az Erdélyi Riport hetilapbanmegjelent
szövegalapján)

Hubay Miklós itthon*

*  Hubay Miklós 2008 áprilisában, nagyváradi díszpolgárrá avatása előtt 
járt Kolozsvárott, a Korunk meghívására.

Ilyen időkben… Szeszélyes, hideg, szeles idő Kolozsvárott. Az 
időjárásra, vagy az idők járására gondoljunk? Voltak rosszabb 
idők is, mondhatná persze valaki. Például a huszadik század 
második fele; vagy éppen a 16. század!… Kezemben a Színháza
Cethalhátáncímű kötet (drámagyűjteményeinek egyike – jel-
képességében milyen kiváló cím); a kötet fülszövege fölött 
egy harmincöt éves fénykép: huncut mosolyú, hunyorgó, 
nevető arc – később, miután Hubay Miklóst megismertem, 
tudtam, ez a fotó semmiképpen sem fejezi ki a Rá jellemző 
nyíltságot, titkokat s lelki traumákat feltáró mélységigényt; a 
drámaíróét, aki mintha a Rembrandt festményén látható 
Tulp doktor szikéjével boncolná fel tárgyát, alanyait, fölényes 
(értsd: szakmai fölénnyel), magabiztos eleganciával.

A süllyedő Magyarország Balassi Menyhártja, de Oláh Mik-
lós is. Régies nyelv – modern effektusok. Barokk oltár a 
szín; „világi” színházat ígér. A SzínházaCethalhátán-ról a 
kolozsvári találkozón többször is szó esett, az író vallomásá-
ban is: színház a színházban, az első (névtelen) magyar drá-
mája – a ComoediaBalassaMenyhártárultatásáról – négyszáz 
éven át nem jutott színpadra. Ebből írt maradandó 20. szá-

zadi színpadi művet Hubay Miklós – 
a többszörösen „életre keltő”! Ő, aki 
elődök (Madách ifjúkori, Károlyi 
Mihály) műveit írta újra – drámái 
ragyogó színpadi lehetőségek, kísér-
letek voltak mindig –, számunkra 
azonban kényszerű könyvélmények 
folytán, mert nem utazhattunk ked-
vünkre magyarországi bemutatóira, 
évtizedeken át csak a könyvdrámaél-
mény maradt… S most eljött közénk. 
S vele együtt az örök Hubay-kérdés: 
Meg lehet-e menteni a világot a rom-
bolástól? S ha nem – miért?…

Mindig élvezettel olvastam Hubay 
kommentárjait, vallomásait, távoli 
dolgokat összekapcsoló asszociáció-
rendszerét. „Fagyott embert életre 
kelteni, azt mondják, legjobban ele-
ven test melegével lehet.”


