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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!
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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....
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A középkorban Várad egyik. jelroje lett a boldog szó. Így: .boldog Várad.. Ma
már nehéz volna pontosan megmondani, hogy ez a tatár által, török által porig égetett,
földig rombolt, de ezeréves története során mindig .újrakezoo. város létének egyik
csöndesebb pillanatában mivel érdemelte ki a jelrot. Jómagam ma azt tudom hittel ki-
mondani:

Valóban boldog lehet az a város, az a táj, amely annyi kiválóságot adott a magyar
szellemi életnek, mint Nagyvárad vagy BiharI

Az otthonról hozott szavakba foglalt tiszteletet hadd adjam át most a 75 éves
Hubay Miklósnak, köszönetképpen minden mellett azért is - és ezt bizonyította -,
mert Budapesten csakúgy, mint Genfben vagy Firenzében, megmaradt váradinak. is.
Pedig (és ezt sincs okom elhallgatni) Várad nem kényeztette el, sem mint embert, sem
mint szIDmwrót. És ennek nem mindig .objektÍv. okai voltak, bár voltak azok is.
Mi otthon lélekben már a váradi színjátszás 200. évfordulójának megünneplésére ké-
szülünk, alkalomnak szánva ezt az eseményt arra is, hogy kapcsolataink sokasodó
szálait Hubay Miklóssal szorosabbra, slin'ibbre Mzzük. Ehhez is kívánom néki - a leg-
jobbakat.
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Mindkét köszönt6 a VárszJnházbanhangzott d 1993.április 15-én.Hubay Miklós 75.
születésnapjárarendezettünnepségen.




