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Hubay Miklós köszöntése
75. születésnapján

Öt esztendovel ezelott itt, a Várszínházban a Tüzet viszek eloadása után Vámos
László köszöntötte hetvenedik születésnapján Hubay Miklóst.

És ma ismét ünnepelni jöttünk újabb, kerek évfordulót. A hetvenötödiket.
Nem mondanám ki ilyen bátran Hubay éveinek számát, ha nem egy fiatalos,

energiával teli, fáradhatatlan férfit köszöntenénk e jeles születésnapján. Emlékszem,
Vámos László akkor, öt évvel ezelott azt mondta rögtönzött beszédében e ház szín-
padán, hogy még mindig látja és csodálja azt az örökifjú ragyogást, ami Hubay Miklós
szemében ma is ott van, akárcsak elso premierje estéjén, amikor az Andrássy úti szín-
házban kilépett a függöny elé.

Ezt a ragyogást én manapság is látom a Mester szemében. Mesternek mondom,
hadd nevezzem így ot, ki közülünk a legtöbbet tett és tesz a magyar drámairodalomért.
A színház iránti áhÍtat ma is megcsillan a szemében, s ott izzik minden szavában. Pedig
sokszor érték és érik csalódások, méltatlan megbántások, vagy ami még rosszabb, oly-
kor a közöny hidegét is éreznie kell, de m~gsem adja fel; az életet nem szabad feladni.
Márpedig számára a színház maga az élet. Es ez nem frázis. Nem szép, költoi kép. Mi,
akik ismerjük, tudjuk, hogy a színház nélkül, drámaírás nélkül nem élhetne. Ez
a kifejezési formája, ez a rögeszméje - ahogy o maga mondja; a dráma a rögeszméje,
ami gyakran itthon is, másutt is nehéz idoket vészel át, de a görögök óta hozzátartozik
a társadalom higiéniájához.

Azon az öt évvel ezelotti estén a Tüzet viszek került eloadásra; Hubay megrendí-
toen szép drámája a zseni fellobbanásáról és elhamvadásáról, arról a sorsról, amely oly
sok magyar tehetség osztályrésze volt. Soós Imrének, a nagyszeru és korán ellobbant
színésznek állít benne emléket, de szól mindazokról, akiket nem értett meg koruk;
szól az önpusztÍtókról és azokról, akiket mások kergettek, kergetnek pusztulásba. De
szól arról is, amit Hubay örökké felpanaszol - szól keseruen a múlt agyonhallgattatott,
színpadhoz sem, vagy alig jutott drámaíróinkról. Van rá példa Bornemissza Pétertol
Katonán és Madáchon át napjainkig. Hubayhoz sem kegyes mindig a színház, legalább-
is a hazai nem, mert munkáit azért számos európai városban játsszák, de itthon gyak-
ran érte meg nem értés, ha aztán bontudattal igyekeztek is jóvá tenni a vele szembeni
mulasztásokat.

Pedig ot mindennél jobban érdekli ez a mMaj. Egyéb írásai is ehhez kapcso-
lódnak. Tanári moködése is. Róla is elmondhatjuk, hogy tüzet visz; ott lobog a fák-
lya a kezében, mint az olimpiára érkezo futónak, hogy felgyújtsa vele a játékhoz
a lángot. A játék olykor elmarad, de a toz mégsem alszik ki; Hubay mindig is sokkal
többet adott a színháznak, mint amennyi babért méltán kaphatott volna, vagy kap-
hatna!

Változatos és míves dramaturgiája szüntelenül gazdagítja drámairodalmunkat.
Minden bemutatója szellemi kaland?számottevo esemény.

A szememben o a drámaíró. Orkény jegyezte meg önmagáról a tole megszokott
iróniával, hogy csak alkalmi drámaíró. De hiszen voltaképpen azok vagyunk vala-
mennyien; legalábbis az utóbbi idokig így volt ez: csupán kirándultunk ide más
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m..1fajok- a költészet, a prózaírás - véd6bástyáimögül. Ha támadásokértek, vissza-
vonulhattunk a vershez, novellához, regényhez - Hubay azonban ott áll p6rén, vérte-
zet nélkül, fogadva még a gy6ztes rohamban is a könyörtelen golyózáport.

Soha nem felejtem el, az els6 drámám bemutatója után igyekezett megértetni
velem, hogy más írói helyzetbe kerültem, mint amikor még csak elbeszéléseket jelen-
tettem meg. Ó mindig is vállalta azt a kitárulkozást, azt a bizonytalan kimenetelu sze-
replést, ami a drámaíróé.

Egyszer egy interjúban, amit Bertha Bulcsu készített vele, s amelyben rögeszmé-
jének nevezi a drámaírást, említ egy másik rögeszmét is, a magyar irodalom külföldi
szolgálatát.

Amikor a háboros évek elején Genfbe került, ahol egyetemi tanulmányait be-
fejezte, a Nouvelle Revue de Hongrie munkatársaként, majd 1944 tavaszán e folyóirat
megújítójaként, kés6bb a genfi Magyar Intézet igazgatójaként kezdte el azt a missziót,
amit máig sem hagy el, hiszen amerre csak jár, hirdeti irodalmunkat, nem beszélve fi-
renzei egyetemi eloadásairól, ahol Adyt, József Attilát, Radnótit és a kor magyar drá-
máit egyaránt tanítja olasz és más nemzetiségu hallgatóinak.

Nagy megbecsülés övezi külföldön. Felismerik benne és muveiben az euró-
paiságot, a gondolati és formai újítót, azonosulását az örök értéku szellemi áram-
latokkal.

Sok helyütt lehet találkozni vele Európában. Úticsomagja mindig készen áll; re-
pü16n, vonaton vág neki Nyugatnak, útközben jegyez, ír; füzete, tolla mindig kéznél
van. Napló, tanulmány, dráma... Vasúti kocsik csattogásában, repül6gép zúgásában,
míg a stewardess felszolgálja a kávét, muvek állnak össze, amelyeket aztán tovább ja-
vítgat, tisztogat; szinte sohasem elégedett az elkészülttel. A színháziak tudják, hogy
még a f6próbára is képes új jelenetet hozni; aztán megint és megint átÍrni a kész
darabokat. Emlékszem, évekkel eze16tt trombózisos lábbal, botra támaszkodva is
kivitette magát a repü16térre, hogy megtarthassa drámaelméleti óráit Firenzében.
Aztán sietett vissza budapesti ügyeit intézni. Otthon van Európában mindenféle ér-
telemben. Ismeri a nyelveket, a kultúrákat; szellemi hazája az ókori Görögország ép-
pen úgy, mint Svájc vagy Itália. De ismeri a kis hotelokat is, a színházakat, a vendég-
loket, ahoLvörösbort lehet kortyolgatni egy párizsi vagy római mellékutcában, s ott is
feljegyezgetni valamit a végs6 nagy kérdésekr61.

Tavaly, amikor a párizsi Magyar Intézetben el6adást tartottam drámairodal-
munkról, megjelent. A terembe lépésem e16u szóltak házigazdáim, hogy várható, mert
éppen megérkezett Avignonból, ahol- ha jól emlékszem - a zsenik iskolája címu da-
rabját próbálták.

Meg is tisztelt jelenlétével. S megtisztelt azzal is, hogy eljött abba a színház-
terembe, ahol darabomat adták. El6adás után lelkesen méltatta a színészek játékát,
baráti sorokat írt emlékkönyyükbe, akárha a saját muvér61lett volna szó.

Empátiája lenyúgöw. És lenyúgöw kollegalitása. Mondhatnám, minden magyar
dráma sorsát a saját ügyének tekinti; mindenütt szót emel értünk, amerre csak jár a vi-
lágban, akár mint szerz6, akár mint a magyar Pen elnöke, vagy akár mint amikor még
az írószövetség legf6bb tisztségvise16jevolt.

Sok írótársammal együtt mondhatom, Hubay Miklós mindig önzetlenül figyel-
te és figyeli munkásságunkat. Életmuvének jelentos része ez a kulturális apostol-
kodás.
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A mnház a fantázia terrénuma, hát megtehetjük, hogy szeretetünk és becsülé-
sünk jeleként mi, színházi és íróbarátai képzeletben átnyújtsuk Hubay Miklósnak
mindazokat a kitüntetéseket és díjakat, amelyeket még nem kapott meg, de oly régóta
megérdemel.

Isten tartsa meg eroben, egészségbenés munkakedvben még sokáig!

7~'~

Nagyváradi jókívánság
Vajon mekkora egy születésnapi megemlékezés teherbírása? Ha a rendezok el-

képzelése szerint Hubay Miklós köszöntésekor helye van a szüloföldrol, a szülováros-
ból, annak színházából hozott halk elismero szavaknak, akkor ez az ünnepség (talán)
elviseli azt is, hogy a méltatásnak nem éppen megszokott módját válasszuk.

Mert Hubay Miklós korán elkerült szülovárosából, Nagyváradról, és másutt lett
azzá, akit ma ünneplünk - színmu-és esszéíró,író, egyfajtajövobe mutató, gyakori
szóval: európai gondolkodás megtestesítoje -, nem tudok pályájának olyan, akár még
anekdotikus mozzanatáról sem, amit most (váradiként) büszkén emlegethetnénk.
(Hacsak nem teszem szóvá suru látogatásait családjának otthon maradt feléhez, amikor
számos esetben, külséSokok miatt, személyiségét rejtve érkt!zett-tartózkodott szüléS-
városában.) S mert az irodalmi életmu méltatására is vannak nálam hivatottabbak, hadd
fogalmazzam meg azt a kérdést, aminek okán mindezt elmondtam.

Vajon törvényszeru-e, hogy Hubay Miklósnak el kellett hagynia Váradot ahhoz,
hogy a ma köszöntött Hubay Miklós legyen?

A Nemzeti Színházban vagyunk, hadd fogalmazzam át a kérdést, idéSbenimély-
séget kölcsönözve néki:

Vajon törvényszeru volt-e, hogy száz évvel Hubay Miklós eIéStt(meroben más
történelmi viszonyok közepette) egy másik fiatalember is kilépjen a Körös-part közelé-
ben álló szüloház kapuján, és Szigligeti Ede néven a Budapesti Nemzeti Színház, az
egyetemes magyar színmuirodalom történetének egyik legragyogóbb fejezetét írja meg?

És mieléSttmég bárki is a cipéSjeorrát kezdené szemlélni ekkora provincializmus
hallatán, kimondom:

Ez a fajta elvándorlása az alkotó értelmiségi embereknek, közöttük is a literáto-
roknak törvényszeru, dacára a vidéki városokban elevenen lükteto, egészséges lokál-
patriotizmus berzenkedésének, dacára annak, hogy minden vidéki város szenved az ur
miatt, amit legnagyobb szülöttei nem töltenek be. S állítom: még inkább igaz ez az el-
csatolt területek városai, így Várad esetében.

S még mieIéStttalán éppen Hubay Miklós tiltakozna: igen, van (volt) példa Vára-
don is az otthonmaradásra, arra, hogy a költo egész életét a Körös-parti gesztenyék
alatt töltötte el, ~ mondom: meggyozéSdésem, hogy a mégoly nagy kivételek sem eréS-
sítik a szabályt. Es ha a Rulikowszki temetéSbentegnap elhantolt Horváth Imre neve
ebben a (mégiscsak)szuk körben nem cseng idegenül, annak oka az, hogy szuk körben
vagyunk és többen barátként, ismerosként, egy városbeliként becsülhettük azt, akit
sokan a konárs magyar líra egyik legnagyobb mestereként emlegetnek....




