
98 99

ni,mittanácsolaszellemihagyatékőrzőinek?Hogyanemlékez-
zünk,emlékeztessünkRá?

Filmet kell írni róla, a leginkább ez kínálkozik. Amit az előbb 
az ő aurájáról mondtam. Olyan filmet lehetne írni a Sárga 
ház lakójáról. Látom is a képeket, ahogy ez a hatalmas terem-
tő géniusz ott járkál a zárt osztályon: „Fentahegyenfénylikaz
idegosztály./Tavasszalmégteisottfentnapoztál–/smost,mint
árnyéklebegszazártosztályon./Hitted-e,hogyIstenígykirostál-
jon?” Félelmetesen nagy film lehetne. Tudjátok, száz év után 
már csak ezzel lehet betörni. Mert a kánon a magyar iroda-
lomban, de az is lehet, hogy minden irodalomban olyan, hogy 
ha megveszekedik az ember, akkor sem lehet rajta változtat-
ni. Esküszöm, ez így igaz. Hacsak valami rettenetes nagy dol-
got nem tudnak az utódok csinálni. Változtatni az irodalom-
történészek által besorolt értékrenden. „ Jó – bólintanak –, 
igen, tudjuk” – esetleg egy-két jelzőt meg is változtatnak, de a 

lényegen semmit. Mondjuk azt elfo-
gadni, amit én Horváth Imrével kap-
csolatban érzek. Azt, hogy kora Euró-
pájában nagyon kevés ilyen költő volt. 
De ezt csak a váradiak tudják, csak 
mi váradiak. Ezen nem változtat 
semmi. Nem tréfából mondtam, igen-
is, tessék filmet csinálni róla! S ott a 
televízió is. Vagy ha valaki egy 
regényt írna. Talán.

De ha mindez nem történik meg, 
akkor sem történik semmi baj. Ezek 
a versek akkor is egy életen át segítik 
azokat, akik ismerik, olvassák őket. 
Elkísérik úgy, ahogy engem is elkí-
sértek.

Mindenkitől mindent olvasott
Hubay Miklós Nagyváradon született 1918-ban, az akkor 
Rákóczi utca 35/C alatti házban élte egy darabig kisgyer-
mekkorát. Idén tavasszal lett volna 100 éves, s e kijelentés 
esetében nem erős túlzás, hiszen túl a kilencvenen is meg-
megfordult még Váradon, sőt, ez időben még a visszatelepe-
dés lehetőségét is megpendítette. Ha lehetne városban, kis-
városban, nagyvárosban 100 évesnek lenni. Innen Debre-
cenbe, majd Gyulára került középiskolásnak, aztán Buda-
pestre, ahol az ELTE-n tanult.

Ki mindenki megy el, ki mindenki marad. Gondoljunk 
Adyra, Tabéryra, az összes holnaposra, mindenkire, aki úgy 
ment innen el, hogy itt maradt. Mert azt már mindenki 
tudja, hogy a váradiak szerint kétféle ember él a világban: 
váradi meg nem váradi, és a váradiak szerint a váradiak 
vannak többen.

Hubay 1942-ben genfi ösztöndíjas. Francia író barátait arra 
ösztönzi, hogy magyar költők, főleg József Attila verseit for-

dítsa franciára. Miközben forgató-
könyveket ír, és az első magyar musi-
cal megírása is az ő nevéhez fűződik. 
Szóval, messzire ment. Egészen addig, 
ahova Nagyváradról a tehetségnek 
menni lehet ahhoz, hogy Nagyvára-
don nagyváradi maradhasson.

Az 1956-os forradalom napjai alatt a 
Parlamentből vezényelte a Szabad 
Magyar Rádió irodalmi adásait. Miu-
tán második hazájában sem létezhe-
tett már, Hubay Miklós pályafutása 
1974–1988 között Firenzéhez kötődik, 
ahol állítása szerint ugyanolyan kék 
az ég, mint Váradon. Persze, szeren-
cséje volt, meg tehetsége, tudása 
hozzá, ahhoz, hogy ott, Firenzében 
népszerűsítse a magyar irodalmat, az 

akkori kortársat, meg az akkori klasszikusat. Egyetemen, 
több mint egyetemi szinten. Azért, hogy ma is jelen 
vagyunk, és ott maradjunk Olaszországban az irodalmunk-
kal, kevesen tettek többet, mint (a nagyváradi) Hubay.

Visszafogadják. Budapesten 1987–1996 között a Színház- és 
Filmművészeti Főiskola tanára, 1991-től pedig tíz éven át 
Magyar PEN Klub ügyvezetője, később elnöke lesz. Ott sem 
rossz az az időszak! Ezen most gúnyosan nevetne. Ekkor 
ismerteti el nemzetközi szinten az önálló magyar PEN Cent-
rumot Romániában.

Személyes emlék, élmény is. Mindent olvasott. Minden 
könyvet, és minden irodalmi, művészeti folyóiratot. Írószö-
vetségi elnökségének egy-két évében, az ifjú írók titkára-
ként a nyolcvanas évek derekán minden hét keddjét egy 
hosszú asztalnál mellette tölthettem (voltak ott még sokan 
mások, legalább tizenketten), ő volt az elnök. De előtte, a tit-

kársági ülések előtt Hubay kint ült a 
lépcsőházzal szembeni fogadóban a 
bejárattal szemben, a szeme előtt állt 
meg a lift, mintha várta volna a kilé-
pőket. Minden kedden. Ha megérkez-
tél, szavalni kezdte az előző heti Élet
ésIrodalomban vagy az a havi ÚjÍrás-
ban, Kortársban, Tiszatájban megje-
lent versedet. Az enyémet csak egy-
szer, mert annyi voltam. De minden-
ki másét. Jó, nem szavalta, idézte lel-
kesen.

Hubay Miklós, író, drámaíró, műfor-
dító és nagyváradi – most leleplező-
dik.

Kőrössi P. József
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