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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.”
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Ez a mondat megmaradt bennem szinte negyven éve… S az 
előítéletek nélkül, közvetlenséggel társalgó, emlékeket föl-
idéző szellemmel megáldott eleven test, hihetetlen, immár 
kilencvenéves. Öleljük magunkhoz, hátha visszatér belénk 
– nemcsak a magyar drámairodalomba – az élet.

Ugyanúgy keltette volt életre Károlyi Mihály ismeretlen 
drámai művét, a Ravelszkit is; Csontváry, Teleki László kons-
tellációba helyezi be mint remekművet. (A Kegyenc annak 
idején négy előadást ért meg, ám ott volt Hubay Miklós szá-
mára is a termékeny példa: Illyés Gyula átdolgozása!) Kár-
olyi Mihály 1927-ben, az emigrációban, egy londoni panzió-
ban írta meg egyetlen színpadi művét, s az Hubay szerint 
nem alkalmazkodott az elfogadott, bevett ízlésszabályok-
hoz. Torzóként hat olykor a legjobb, a legkiválóbb (véli az 
„újraéltető” szerző); innen már egy lépés a következtetés: a 
torzó a nagyság kísérője lehet!

Elveszett, negyven évig nem tudtak róla, s a szórakoztató 
„drámaiparnak” aligha hiányzott újabb negyven éve, amióta 
Hubay Miklós nagyszerű drámává formálta-sűrítette, örök 
időkre szóló áthallásokkal. A dráma hősének ugyanis meg 

kell halnia, hogy eszméje győzelmet 
arathasson… De ha a halál álhír volt? 
– pártjának vezetősége úgy dönt, hogy 
maradjon áldozat. Az eltorzított kul-
tusz és valóság mindenképp agyonüti.

A hatvanas-hetvenes évek fordulóján 
„darázsfészekbe” nyúlt Hubay Mik-
lós. Lehet-e szent cél, mely hazugság-
ra épül?… Itthon vagyunk.

S ma, persze, okosak vagyunk.

A drámaíró nem apokalipszist hirdet 
– csak óvni szeretne. Világvégjátékok 
című kötetében és szelíd panopti-
kumfiguráival is. Az utolsó, megren-
dítő Hubay-darab, az Elnémulás
tavalyelőttinagyváradi bemutatójá-
nak tanulsága szerint is.

Lászlóffy Csaba

Az a bizonyos nagy füzet

Amiben igazán magára lelt, 
az a szorongás
Beszélgetés Hubay Miklóssal a Horváth Imre-mítoszról

2008 tavaszán megbízatást kaptam: fogalmazzak laudációt 
Hubay Miklós nagyváradi díszpolgárrá avatására. Készség-
gel tettem eleget a megtisztelő felkérésnek, s a rendkívüli 
tanácsülés előtt felkerestem az életének tizedik évtizedébe 
lépett Mestert a szállodai szobájában, hogy a városházára 
kísérjem látásának fokozódó gyengülése miatt. Városunk 
szülötte – számos magyar és nemzetközi akadémiai kitünte-
tés és irodalmi díj birtokosa – szemlátomást gyermeki izga-
lommal készült az ünnepi alkalomra, ahol a város tanácsa 
díszpolgári titulussal jutalmazza meg őt.

A kezembe nyomott egy jókora füzetet, azzal a kérelemmel, 
hogy olvassam fel köszönőbeszédének vázlatát. A szöveg 
szinte a teljes füzetet kitöltötte, nem, nem terjedelmes volta 

miatt, hanem mert az író filctollal 
rótt, hatalmas fekete betűiből négy-
öt szónál több nem fért egy-egy oldal-
ra… Hubay ugyan a véleményemet is 
megkérdezte mondandójával kapcso-
latban, de amikor azt kérte, hogy 
másodszor is, harmadszor is olvas-
sam fel a szövegvázlatot, rá kellett 
döbbennem: segédkezésem a beszéd 
memorizálását szolgálja. A több mint 
negyven színdarab szerzője, a szín-
házi dramaturgia egyetemi szintű 
tudora nem akart szégyent vallani a 
váradi publikum előtt, ezért gyako-

rolta három ízben a segedelmemmel frissiben felrajzolt szö-
vegét. Háromszor olvastatta fel, és utána háromszor adta elő 
ott, a szállodai szobában, hogy válasza hiba nélkül, zökke-
nőmentesen hangozzék el a városháza dísztermében.

Kitüntetettünk nagyra értékelt költő barátja, Horváth Imre 
verssoraival fűszerezte többször a mondandóját. A szövegbe 
fűzött versidézeteket nem kellett felolvasnom számára, hisz 
– mint megannyi beszélgetésünk alkalmával már bebizonyí-
totta – a Horváth-életmű javát betéve tudja, és bármikor 

képes előhozakodni Várad költőjé-
nek akármelyik négysorosával, bár-
melyik nagyobb lélegzetű poémájá-
val. Mert Hubay Miklósnak csupán a 
látása gyengül, briliáns emlékezőte-
hetsége, szellemi frissessége nem. 
Quod erat demonstran dum, az értők 
ámulatára…

Szilágyi Aladár

Néhány nappal Horváth Imre születésének centenáriuma 
előtt, 2006 őszén Nagyváradon járt Hubay Miklós író, drá-
maíró, aki a harmincas évek végétől közeli barátja s egyik 
legértőbb ismerője volt a költő műveinek. A gyermek- és kis-
diákéveit Váradon töltő, Budapesten élt drámaíróval az 
akkor még üzemelő Park szálló kávézójában beszélgettünk, 
néhány lépésnyire attól a lakástól, ahol Horváth Imre a het-
venes évekig élt. Szűcs László és Tavaszi Hajnal interjúja.

Mindmáigrengetegtörténetélaváradiakkörébenaköltőről.
Mitgondol,miazokaennekaszemélyesmozzanatokbangaz-
dag,élőemlékezetnek?

Szinte az első pillanattól kínálkozott, hogy Horváth Imre sze-
mélyisége körül Váradon legendák és anekdoták szülessenek. 
S ez az ő auráját gyönyörűen megnövelte. Megy a Fő utcán, 
baktat, s szembejön vele a háztulajdonos Waiszlovits Emil 
vagy a testvére, Várad két leggazdagabb embere. Jön tehát 
Waiszlovits, s már a távolból megemeli kemény zsirardika-
lapját a költő előtt. Mert neki itt olyan becsülete van. Ugyan-
akkor az is róla szóló történet, hogy megy az utcán, télen, s a 
nadrágja szárából tekeredik ki az Adevărul vagy a Dimineaţa 

napilap, amit alsóruha helyett hord. 
Rengeteg ilyen anekdota élt s él.

Talánőmagaistápláltaezeket?

Nem hiszem, egyik-másikat nem is 
ismerte, nem is hallotta. Arra viszont 
magam is emlékszem, hogy ülünk itt 
kint a Japport cukrászdánál, s néz-
zük, amint a tűzoltók kivonulnak 
valahova a közelbe. Valaki odaszalad 
hozzá, s kiáltja: „Siessen, Horváth úr, 
mert ég a háza.” Ám Imre zavartala-
nul issza a kávéját, s mesél tovább 
egy elkezdett történetet. Oda sem 
bagózik arra, hogy ég a háza. (A tör-
ténet egy másik változata szerint fel-
nézett az újságjából a hírvivőre, s 
csak annyit szólt: „Mi vagyok én, tűz-
oltó?”) Bezzeg amikor egyszer évek-
kel később a macskájuk szájában 
megakad egy csirkecsont, s az állat 


