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I.

Háy János egy interjúban Spiró Györgyre hivatkoz‑
va a  legfilozofikusabb műfajnak nevezte a  drámát : 
„Ha megnézem azokat a drámákat, amiket szeretek, 
a Hamletet, a Godot‑t, Ionesco‑t, Bernhardot, Stop‑
par dot : ezek mind erőteljesen filozofikus darabok. Va‑
lahogy ez jut az ember eszébe, ha két ember beszél‑
get. A beszélgetésnek akkor van értelme, ha a lét lé‑
nyegét érinti. Tehát a filozófia itt nem mint filozofá‑
lás jelenik meg, hanem a szereplők eleven gondolata‑
ként, mellyel rákérdeznek saját létükre.”1

Jóllehet Háy drámáiban a dramaturgia, a figurák 
karaktere vagy a  nyelvi világ ugyanannyi változást, 
mint állandóságot mutat, a saját létre történő rákér‑
dezés igénye és a rákérdezés lehetőségének ütközteté‑
se az összes színpadi művet meghatározza. A szerep‑
lők nyelvi lehetőségei és a  lét tragikumának verbá‑
lis feloldhatósága között kibékíthetetlen ellentét fe‑
szül. Háy a heideggeri értelemben beszélni nem tudó 
hősöket a beszéd és a beszéd tárgyának eltávolodásá‑
ból adódó különbséget tudatosítva2 saját nyelvük vi‑
lágában kérdezteti rá létük problémáira. S a rákérde‑
zést befejezhetetlen folyamatként ábrázolja. A  „Szö‑
veget a nyelvben tartjuk, csak diskurzusként létezik”3 
gondolata párhuzamba kerül a dráma műnemi pár‑
beszédességével.

A drámák kapcsán a színpadra állítás kérdései he‑
lyett az olvasás folyamatát helyezzük a középpontba, 
bár ezek a művek nem könyvdrámák. A színházi be‑
mutatók nagyban hozzájárultak Háy népszerűségéhez : 

„A drámákhoz kapcsolódó reflexiók ezzel szemben egy‑
értelmű túlsúlyban vannak a nem szakmai közönség 
által használt fórumokon : internetes blogbejegyzések, 
online irodalmi lapok, online színházi ajánlók százá‑
val foglalkoznak Háy drámáival”4.

Háyt a lírában a nyelv sűrítethetősége, a prózában 
az idő megragadhatósága érdekli5. A drámák e meg‑
közelítések együttesét mutatják : a nyelv sűrítettsége 
itt is a minimalizmust idézi, a konfliktusok viszont 
az emberi lét legalapvetőbb tapasztalatából, az idő‑
nek való kiszolgáltatottság tudatából, a múló idő tu‑
domásulvételének lehetetlenségéből erednek. Bár el‑
ső látásra Háy drámahőseit az őket körülvevő szoci‑
ológiai‑társadalmi környezet ejti csapdába – s a csap‑
dából való szabadulást ugyanez a közeg teszi lehetet‑
lenné –, a drámák tragikus létmodelljét ez a szint nem 
indokolja. Sőt, a szereplők nyelvi elégtelensége, tehát 
a tragikus léthelyzet érzete és kimondhatatlansága kö‑
zötti szakadék sem ad elégséges magyarázatot a figu‑
rák nyelvi lehetőségeinek és az idő kimondhatatlan‑
ságának ütköztetéséből létrejövő tragikus ontológiai 
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úgy öltözve, mint a görög tragédiákban, 
meg a faterjuk se volt király meg herceg”
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sémákra. Háy János színpadi műveinek rokonságát az 
idő elszenvedése és az idő tudatát a kimondással ural‑
ni kívánó nyelv elégtelenségének kettősségéből eredő 
tragikus léthelyzetét biztosítja. A drámák így az élet‑
mű integráns részeként illeszkednek a  Háy‑univer‑
zum többi részéhez.

II. Az első korszak drámái

Az életmű jelenlegi fázisában a drámák legalább két 
csoportra oszthatóak, de a hármas felosztás is megkoc‑
káztatható. A Gézagyerek kötet négy drámája6 a kö‑
zös megjelentetés, illetve a jelentős recepciótörténet 
okán is egységet képez7, míg a Házasságon innen és túl, 
a Völgyhíd, a Vasárnapi ebéd, a Háromszögek másféle 
drámamodellt mutat. A Nehéz a két csoport szintézi‑
sének tekinthető.

A Gézagyerektől a Nehézig szembetűnő a drámák és 
más írások címazonossága. Már az öt novellát és négy 
drámát tematikusan is összeillesztő A Gézagyerek kö‑
tet műnemi határátlépése sem puszta adaptáció. Mé‑
száros Márton szerint „Háy meglehetősen élesen húz‑
za meg a határt próza és dráma között”8, ugyanakkor 
a „drámaszöveg folyamatosan igényli is a novella je‑
lenlétét”.9 Evidensnek tartva, hogy ezek a  drámák 
nem adaptációk, hanem önálló művek, nem gondol‑
juk, hogy a színházlátogatótól elvárható lenne a szer‑
ző teljes életművének ismerete.

Az első drámakötetben létrejött szövegtér elemei, 
a novellák és drámák együtt hoznak létre egy olyan 
univerzumot, melyet Radnóti Zsuzsa Háy‑sagának 
nevez. Háy drámái ugyanúgy egy történethalmaz va‑
riációi, ahogyan a görög drámák is az epikus hellén 
mondakör változatai. A thébai mondakört felhaszná‑
ló görög drámák cselekményei, figurái, konfliktusai 
nem voltak ismeretlenek a nézők előtt, ám a cselek‑
mény ismerete nem előfeltétele a görög drámairoda‑
lom értelmezhetőségének. Háy így nyilatkozik művei 
tematikus koherenciájáról : „Azt vizsgáltam, hogy (a 
novellák közül) melyek lehetnek esélyesek arra, hogy 
dráma szülessen belőlük, melyikben rejlik lehetőség 
egy konfliktus kibontására, jellemek megformálásá‑
ra, s nem utolsósorban, melyik segít nekem egy sajá‑
tos beszédmód, dialógustechnika kialakításában. De 
nem volt célom, hogy a novellákat adaptáljam, nem 
foglalkoztam azzal, hogy mit ragadnak meg a világ‑
ból. Az alapanyagra koncentráltam. Egy rövid no‑
vella legalább olyan zárt egység, mint egy vers. Leg‑
alább olyan nehéz benne akár csak egy felesleges fél‑
mondatot is elcsúsztatni, mert ha megteszed, borul az 
egész. Innen nézve a novellák művészileg megbízha‑
tóbb anyagok, mint a drámák : sokkal kevésbé esen‑
dőek, míg a drámákban a dialógus‑formából és a le‑

endő előadásból adódóan számtalan dramaturgiailag 
is nyitott kérdés marad.”10

Háy életművében a különböző műnemekhez tar‑
tozó alkotások tematikusan, tehát topográfiailag és 
szociológiailag, illetve a nyelvi megformáltság szint‑
jén is átfedik és értelmezik egymást. Ám a Háy‑műve‑
ket a tematikus‑nyelvi kapcsolaton túl a tragikus lét‑
mód teszi egy ugyanazon mitológia variációivá. A kö‑
tet drámákból és novellákból felépülő egysége lehetővé 
teszi, sőt felkínálja a magánmítosz értelmezési straté‑
giáit. S a magánmítoszra is igaz, amit Kerényi a mi‑
tológiáról ír : „Ez azonban, akár így, akár úgy formál‑
ták meg, alapjában véve, mindig egy magamagát for‑
máló, kibontakozó és összes változataiban félreismer‑
hetetlen alapszöveg. Ennek az alapszövegnek a szava‑
it nem lehet rekonstruálni, csupán a variációk szavait 
lehet elismételni. De különbségeik mögött mégis föl 
lehet ismerni valami közöset : egy történetet, amit sok‑
féleképpen lehet elmondani, mégis ugyanaz marad.”11

Ahogyan a görög drámaünnepeken három tragédiával 
és egy komédiával indult egy szerző, A Gézagyerek kö‑
tete is négy darabot foglal magába. S mivel Háy eseté‑
ben a komédia–tragédia felosztás nem releváns, a „ná‑
lunk kiválóbbak” és a „nálunk hitványabbak” ariszto‑
telészi felosztása Háy színpadi nyelve miatt nem te‑
kinthető adekvátnak.

A  drámában a  tragédiához szükséges nagyság 
a nyelvben nyilvánul meg, s a komikum kapcsán em‑
lített hitványság is a komikus szereplő nyelvének ne‑
vetségességére alapozódik. Háy esetében ez az Arisz‑
totelészre épülő rendszer nem értelmezhető. A tragi‑
kus szinthez már nem kapcsolható a patetikus, a ko‑
mikushoz pedig a „nálunk hitványabbakat” idéző be‑
szédmód.

A szereplők saját létükre irányuló megértésvágyuk‑
kal és etikum iránti fogékonyságukkal a tragikus hő‑
sök oldalára kerülnek, ám alacsonyabb nyelvi szintjük 
a komédiát idézi. Ráadásul A Gézagyerek, A Senák és 
A Herner Ferike faterja istendráma, A Pityu bácsi fia 
esetében pedig az ördögjáték műfajmegjelölése olyan 
szakrális értelmezésre szólít fel, amely megint csak 
a görög színházzal állítható párhuzamba.

III. A Gézagyerek

A Dramaturgok céhének felkérésre írt A Gézagyerek 
(2004) az azonos című novellára épül. Főhőse egy au‑
tista fiatalember, akit alkalmaznak a valaha jobb napo‑
kat látott falu kőfejtőjében. Az a dolga, hogy a mun‑
ka biztonságára felügyeljen, s rendkívüli esemény ese‑
tén megállítsa a futószalagot. Géza helyzete a várako‑
zásban merül ki : szerencsés esetben tétlenségben tölti 
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a napjait. Paradox fölöslegességének tudata egyre job‑
ban nyomasztja, míg két társa egy kutya tetemét fel‑
használva balesetet imitál. Géza egy napig fontosnak 
érezheti magát ; bár a tragédiát nem tudta megakadá‑
lyozni, azt tette, amit tennie kellett. Amikor halott‑
nak hitt munkatársát életben találja a kocsmában, Gé‑
za a kegyetlen tréfát nem tudja feldolgozni. A hasz‑
nosság érzete miatti javulás véget ér, s a főhős vissza‑
zuhan a kezdeti állapotba.

Háy színpadi műveiben a szükségszerű ontológiai 
bukás egyszerre táplálkozik az antik gondolkodás és 
a keresztény szemlélet paradigmáiból. A Biblia terem‑
tő, szerető és büntető antropomorf istenképe nem vá‑
lik külön az Istenek című kötetben és A gyerek című 
regényben is felfedezhető demiurgosz‑szerű istenfo‑
galomtól. A Gézagyerek a  zsidó‑keresztény istenkép 
felől értelmezhető. Géza, a huszonöt éves autista fér‑
fi a teremtett világ törvényei ellen fellázadva magára 
veszi a világ bűneit. Tragikus léthelyzetének egy ket‑
tősség az alapja : Gézának nincs lehetősége arra, hogy 
a teremtés hibáit korrigálja – erre a darab zárlata sze‑
rint az Istennek sincs módja :

Géza : Mondjuk a földön, valami hiba.
Rózsika néni : Akkor, mi van ?
Géza : Hogy akkor kijavítja‑e ?
Rózsika néni : Nem tudom kisfiam. Lehet hogy nem.12

Ugyanakkor Géza hübrisze az, hogy sem a világ mo‑
notonitásának az elfogadására, sem az önbecsapás il‑
lúzióinak a működtetésére nem képes. A szakrális ol‑
vasatot támasztja alá a  címszereplő térbeli helyzeté‑
nek metaforizáltsága is : egyre magasabbra jutva egy‑
re mindenhatóbbnak képzeli magát.

Géza : Olyan vagyok, olyan, mint az isten, olyan, mint 
a jézus, olyan, szent péter, én vagyok az irányító, itt van 
a kezemben a gomb, itt van a kezemben, piros indít, zöld 
állít, piros, zöld, piros, zöld...13

Géza komolyan veszi a balesetek elhárítására irányu‑
ló munkakörét, jóllehet a néző számára evidens, hogy 
Géza alkalmazását csupán adminisztrációs kényszer 
szülte : a faluban neki lehet a legalacsonyabb bért fi‑
zetni :

Nem érti Rózsika néni, hát nem érti maga, mi a Gézára 
gondoltunk, a Gézagyerekre, hogy ő pont jó lenne erre, 
hogy lenne neki így most már állása, rendesen (…) szóval 
a Gézának ez pont jó lenne, mer olyan a német, hogy fi‑
zetni csak keveset, tudja, mennyire megfogják a pénzt...14

A szentség, a küldetéstudat és a szellemi kiskorúság 
szintézise nemcsak a „boldogok a lelki szegények” bib‑
liai versét, hanem egy irodalmi hagyományt is feleleve‑

nít. Említhetnénk Slobodzianek Ilja próféta című da‑
rabját, ám ahogyan számos kritika ki is emelte, Dosz‑
tojevszkij A félkegyelműjével való rokonsága erősebb.15 
Miskin betegsége párhuzamot mutat Géza autizmusá‑
val16, s a főhős a darab végén úgy zuhan vissza betegsé‑
gébe, ahogyan az életkorban is hozzá közel álló Miskin 
herceg17 is újra kezelésre szorul. S a Géza szeret minden‑
kit mondat már valóban a Félkegyelmű Jézus‑parafrá‑
zisára vetíti rá a Háy‑dráma hősének arcát.18

Gézának az Isten és a félkegyelmű közé pozicioná‑
lásában a világ szeretetének és a világ visszautasításá‑
nak a paradoxona nyilvánul meg. Ez a gesztus nem‑
csak a Dosztojevszkij‑regény címének etimológiájára, 
az idióta és az ideál, idealista szavak azonos gyökeré‑
re világít rá, de A Gézagyerek legfontosabb konfliktu‑
sára is : a monotónia visszautasítása éppen az ideálok‑
hoz való ragaszkodásban gyökerezik. S ebből követke‑
zően idealista bolond lesz az, aki nem képes elfogad‑
ni, letagadni vagy feldolgozni a hétköznapok unalmát.

A darab leghosszabb monológjában Géza a  jelen 
nem lévő apját egy kép által szólítja meg : „Mert én 
nem vagyok hibás, papa. Én nem vagyok hibás. Én 
ilyen vagyok. (…) A mama azt mondta, hogy a papa, 
úgy csinált, hogy ezt kinövi a gyerek, hogy azt mondta, 
hogy ne csináljad ezt gyerek, meg azt se csináljad gye‑
rek, én meg nem tudtam nem azt csinálni, amit csi‑
náltam, mert én ilyen voltam, hogy azt kellett csinál‑
nom. (…) Megyek most papa, megyek le a buszhoz, 
papa. Én nem vagyok hibás, papa. Én elmentem vol‑
na a papával a fejtőbe később is, ha hívott volna a pa‑
pa. Én elmentem volna, mert én nem vagyok hibás 
papa. Én ilyen vagyok. Ha nem lennék ilyen, nem én 
volnék a Géza, akkor nem, papa.”19

A szövegben az „én nem vagyok hibás, papa” ismét‑
lődése a hibás szó kettős, sérült és bűnös jelentésére 
hívja fel a figyelmet. S ez a Camus Közönye óta jogo‑
sultságot nyert szó létállapotot jelöl : „az ember min‑
denképpen hibás egy kicsit”20.

Az eredendő bűnösség‑érzés kiegészülve az apahi‑
ány motívumával tovább árnyalja az Istendráma alcí‑
met és műfajmegjelölést. Freud szerint a kereszténység 
alapvetően fiúvallás21, s a pszichológia szintjén meg‑
jelenő apahiány a bölcselet szintjén a világ elveszett 
centrumát mutatja. S miközben a rejtőzködő Isten sa‑
ját hiányában is képes jelen lenni, Géza apja valószí‑
nűsíthető halála miatt egyszerre van távol, miközben 
megtartja az erős és hatalmas Isten képzetét. A szak‑
rális értelmezést erősíti a monológ imát idéző beszéd‑
helyzete : az apa fényképéhez beszélő Géza az apja re‑
likviává váló táskájával indul el dolgozni :

Rózsika néni : Fizetést kapsz, elővesszük az apád táskáját, 
azt a vállra akasztósat, megvan még a padláson.
Géza : A papa táskáját ? (…) Megyek végig a Dózsa ut‑
cán, a táskával a vállamon, a táskával ? (…)
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Géza : Megyek a buszmegállóba, a táska ott van a válla‑
mon a buszmegállóban. 22

Géza hasonul az apjához : eleget szeretne tenni az azok‑
nak az apai elvárásoknak, melyekhez képest saját léte 
mindig is idegen, „hibás” marad.

Gézát úgy veszi körül a két állandó kísérője, mint 
Jézust a két lator. Banda a jobb, Herda pedig a bal la‑
tor szerepét tölti be : egyikük rémisztgeti, másikuk vé‑
deni igyekszik a fiút. Akár a buszmegállóban reggelen‑
ként a tízórairól beszélgetve, akár a kocsmajelenetben, 
Herda megijeszteni, Banda pedig óvni akarja a címsze‑
replőt : „Hagyjad már a gyereket Pityu !” 23 Sőt, Banda 
mondja ki a Gézagyerekről : „A Géza nem bánt sen‑
kit, érted, a Géza nem bánt, a Géza szeret mindenkit, 
a Géza egy isten hozzád képest, érted, egy isten, mi 
a faszt csináltál vele, mi a faszt, te barom !”24

Az „isten” szó a drámában a káromkodás rögzült 
formáitól a beszélgetésen át a létértelmező funkcióig 
megközelítőleg hatvanszor fordul elő. A gyakori elő‑
fordulás elbizonytalanítja A Gézagyerek realista‑szocio‑
grafikus olvasatát, s arra figyelmeztet, hogy Háy drá‑
mái közelebb vannak a misztériumszínház, mint a re‑
alista színház hagyományaihoz.

A Gézagyerek kötet drámáit A Senák kivételével nem 
hagyományos konfliktus tartja össze. A darabok kohé‑
zióját a szóismétlésektől a drámaszerkezetig repetitív 
struktúrák biztosítják. A dialógusok szintje, a térmo‑
tívumok (buszmegálló, kocsma), a nyitó‑ és zárójele‑
netek A Gézagyerek két felvonását a repetitív zenére 
épülő kortárs operához teszik hasonlatossá. A szerep‑
lők szövegei nemcsak fogalmi, hanem a szóismétlések 
miatt akusztikus szólamokká állnak össze. Háy számá‑
ra a dráma nemcsak a szerzői beszéd visszavonásának, 
hanem a kompozíciónak is új lehetőségeit nyitja meg.

S ez a repetitív szerkezet teremti meg azt a monoto‑
nitást, amit Háy hősei felismernek és nem képesek el‑
viselni. A „autista dramaturgia” (Visky András)25 arra 
szolgál, hogy a monotonitás visszautasítása és az ismét‑
lődésben megnyilvánuló otthonosság közti ontológiai 
ellentét sohasem juthasson nyugvópontra : „Hogy hi‑
ába nézem, nem tudom eldönteni, a fehér van‑e a fe‑
ketén, vagy a fekete a fehéren, hogy melyik a szalag 
és melyik a kő.”26

Bár ezt az ellentmondást a többi szereplő is elszen‑
vedi, a címszereplő autista Gézagyerek éppen az idő 
statikusságát nem tudja feldolgozni az ital vagy a fe‑
lejtés megszokott hárító mechanizmusaival. Géza nem 
tud a világ szabályai szerint élni. Léte öntörvényű és 
autentikus, sorsa tragikus. Lázadása hübrisz : tragikus 
vétke a létezés monotonitásának elutasítása. Erénytől 
szét nem választható bukása ugyanakkor az autisztikus, 
örökké változatlan létbe való visszazuhanás.

IV. A Herner Ferike faterja

A darab címszereplője nem is jelenik meg a darabban, 
csupán szomorú története hangzik el a  színpadon : 
a falu rendőre szerelmi gyilkosságot követ el, s fia húsz 
évvel később szintén gyilkossá válik. A darabot ura‑
ló három közmunkás élete ugyanúgy reprodukálja az 
apák életét, ahogyan a címben szereplő Herner Feri‑
ke élete is csupán ismétlés. Ahogyan A Gézagyerek, ez 
a dráma is a lét monotonitását helyezi a középpont‑
ba, ám a körforgást az egyéni élet keretein túllépve az 
egymást követő nemzedékek szintjére helyezi. S ez az 
oka annak, hogy A Gézagyerek biblikus istenképe után 
A Herner Ferike faterja inkább az antik sors felől olvas‑
ható. A nyitójelenet prológusként funkcionál : a néző 
előtt kirajzolódik Herner Ferike és Papi Jóska egymás‑
tól függetlennek tűnő, de valójában összekapcsolódó 
története. A darab más párhuzamot is mutat az antik 
drámával : a kezdőjelenetében A Gézagyerekből ismert 
alakok – Krekács Béla, Banda Lajos és Herda Pityu – 
az antik kart felelevenítve valamilyen közösségi érték‑
rend alapján kommentálnak, ítélkeznek : „mi ott va‑
gyunk mindenütt”27 – mondja ki egyikük. Sőt, nem‑
csak erkölcsi, hanem politikai hatalommal is bírnak : 
a görög demokrácia eszményét parodizálja a rendszer‑
váltás utáni népképviselet realitása : „Akkor semmi lesz 
a Gyuri. Akkor hiába jön, hogy ilyen párt meg olyan 
szövetség, az biztos, akkor hiába, ha mi megmondjuk, 
hogy a Gyuri egy szar alak.”28

A Háy‑életmű koherenciáját mutatja, hogy A Herner 
Ferike faterja nyitásában rájátszik A Gézagyerek záró 
motívumára, a kőre,29 de a dráma egésze is a mono‑
tonitás dilemmáját helyezi magasabb szintre. Az idő 
nem kijelöli, hanem lerombolja az emberi élet kereteit :

Én minden reggel hátat fordítok neki, aztán mikor vis‑
szanézek, még mindig ott van. Húsz éve, mintha nem is 
mozdulna, mindig ott áll a konyhaajtóban.30

Az antik kart és Shakespeare sírásóit egyszerre meg‑
idéző három közmunkás árkot takarít, s az árokmo‑
tívum megint csak az időt teszi metaforává. Papi Jós‑
ka megjelenésével a dráma a mindennapok ismétlő‑
dése és a halál tudata között teremt összefüggést, s így 
a vízelvezető kanális a „Csorog alá, csorog az üres árok” 
Pilinszky‑sorát felidézve nemcsak a halál, hanem a túl‑
világba való átlépés toposzává is válik.

– Pedig én félnék, ha meg kéne halnom, marhára félnék.
– Közben nem érzi az ember. Csak lát egy fényes csa‑
tornát.

– Egy csatornát ? Mint amin folyik a víz, olyat ?
– Persze, csak a fény folyik benne, olyan az egész, nem 
érzel semmit, csak mész ebben a fényben előre.31
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A  szereplők túlvilágba vetett bizalma az emberi lét 
ismétlődésből fakadó súlytalanságát ellenpontozza. 
A Herner Ferike faterjában A Gézagyerekből nemcsak 
a párbeszédek elemei, a motívumok vagy a szerkeze‑
ti egységek ismétlődnek a már ismert módon, de az 
emberek, a szereplők élete, sorsa, egyénisége is repro‑
dukálódik. S ez az örök visszatérés, legyen szó a bib‑
liai Istenképmásiságról vagy a heideggeri Einheit fo‑
galmáról, az ember egyediségét számolja fel. A drama‑
turgiai felfogás mögött meghúzódó szemlélet az egyé‑
niség tagadásával az Arisztotelésztől Hegelen át Peter 
Szondiig tartó tragédia‑koncepciókat vonja vissza. Sőt, 
Háy a modern epikában bevett hős‑hiányt úgy helye‑
zi át a dráma műfajába, hogy szakít a Godot‑ra várva 
világ középpontját éppen elveszítettségében feltételező 
dramaturgiájával és szemléletével : „…egyszerűen ki‑
emeltem a központi hőst : nem létezik, nem szerepel 
a darabban. Az esemény, amihez képest viszonyulnak 
a szereplők, csak elbeszélés révén létezik. Azt gondo‑
lom, ez közelebb áll ahhoz a korhoz, amiben élünk, 
mert ez az én érzékelésem szerint olyan kor, amikor 
nincsenek centrális figurák, akiknek a viszonylatában 
meg tudnánk határozni magunkat.”32

A drámának A Papi Jóska kályhája című novellából 
írt másik cselekményszála hagyományos tragikus alap‑
helyzet. Papi Jóska a házában nem lelhet nyugalmat, 
mióta évekkel korábban bent égett a gyereke, így a ki‑
hűléssel dacolva télen is az istállóban alszik :

A tűz óta, érted, amikor a gyerek ottmaradt, azóta nem. 
Ott nekem már nem lehet. Bemegyek, és látom az egé‑
szet, hogy mi van ott bent, meg hallom is, ami ott bent 
van, a tüzet meg a gyereket. Hogy kiabál a gyerek meg 
az állatok a gyerek mellett, mind csak nyüszít, át a tű‑
zön jön a hang. Omlik a gerenda rá a szobára, rá erre 
a sok hangra. Rá a tyúkok hangjára, rá a macskák hang‑
jára, aztán rá a gyerek hangjára.33

A múltnak ez az időből kiragadatott pillanata a darab 
végén újra jelenné válik. S ez a visszatérés egyszerre az 
idő megtörhetetlen ciklikusságát demonstrálja, miköz‑
ben az antik tragédiák önbeteljesítő jóslatit is megidé‑
zi. Papi már az első pillanattól a halál felől nézi az éle‑
tet. S a többiek éppen ezzel a szemlélettel nem képe‑
sek megbirkózni : „Hogy tulajdonképpen, ha az em‑
ber látja a jövőjét, az annyi, hogy azt látja, hogy nin‑
csen neki, mint a Jóska is ?”34

A gyerekhalál egyrészt A Pityu bácsi fia „ördögjá‑
ték” műfajmegjelöléséhez közelíti A Herner Ferike fa‑
terját, másrészt a gyerekhalál áldozatisága nyitja meg 
az „istendráma” keresztény szakrális horizontját. Az 
istállóban elszenvedett tűzhalál a karácsonyi születés 
negatív lenyomata : Papi Jóska lánya az állatok között 
nem megszületik, hanem meghal, így a karácsonyra 
utaló tél nem a születés, hanem a halál toposzába il‑

leszkedik, s Vörösmartyt is megidézve a hideg és a sö‑
tétség létállapottá válik :

BANDA Ha bejönnek azok a marha hidegek, amikor 
még a patikánál is mínusz húsz van, ott kint meg leg‑
alább huszonnyolc ? Akkor mi lesz, Jóska, akkor mi lesz 
veled ?
PAPI Megfagyok legfeljebb, nem igaz ? (nevet)35

Míg A Gézagyerek középpontjában az apa elvárásainak 
megfelelni képtelen fiú állt, A Herner Ferike faterjá‑
nak az apa becenevét viselő Papi nevű szereplője a te‑
remtményét, gyermekét elveszítő, a  saját teremtésé‑
ben magányosan maradt Istent formázza meg. S Pa‑
pi Jóska alakja mintha A Gézagyerek utolsó kérdésére 
adna választ : a teremtő még gyermeke feláldozásával 
sem képes kijavítani a teremtés hibáit.

A  dráma egyik szála most is az ismétlődés köré 
rendeződik. Ismétlődnek a figurák : a kart alkotó há‑
rom közmunkás élete teljesen megismétli apáik éle‑
tét, a harminc évvel korábbi jelenetben ugyanaz ját‑
szódik le, mint a jelenben, s Marika és Hernerné alak‑
ja is visszatér. Ez az „örök visszatérés” teszi élhetetlen‑
né az életet : „Hogy most úgy van, hogy semmi nem 
változik. Mindig valaki van, aki ugyanaz, csak nekünk 
olyan, mintha más lenne.”36

Ebben a paradigmában a halál tudata az egyetlen 
biztos pont : „Csak várja az ember, hogy vége legyen. 
Ha meg vége lesz, akkor megbánja, hogy ilyen soká‑
ig várt rá.”37

Ezt a nyomasztó tudást nem ellenpontozzák, ha‑
nem felerősítik az olykor kabarétréfákat idéző párbe‑
szédek. A dialógus szereplői nem a  jelentés, hanem 
a grammatikai rendszer szerint beszélnek. Nem arra 
kérdeznek rá, amit a nyelvi megszokás diktál, hanem 
amit a nyelv logikája előír :

– Azzal a hülye villannyal, érted, hogy nincs nálunk vil‑
lany, azzal tisztára kiverted a fejemből.

– Még mindig jobb, mint ha a csákánnyal.
– Hogy mit, a csákánnyal kiverni a villanyt ?
– Persze, a fejedből.38

V. A Pityu bácsi fia

A Pityu bácsi fia tematikájában és problematikájában 
is a Háy‑saga egyik központi darabja. A hetvenes évek 
Vác környéki falujában és a korabeli álmok Budapest‑
jén játszódó dráma a szóegységek, szerkezetek, helyze‑
tek ismétlődése révén most is a sorsok kudarcának kör‑
forgását hordozza. Bár a darab címszereplője a végén 
színre lépő kamasz, a főszereplő a faluból Pestre került 
apa, Pityu bácsi. Az azonos című novellában az elbe‑
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szélő szemével láttatott főhős inkább komikus, a drá‑
ma szereplője gyökereitől, s  így azonosságától meg‑
fosztott tragikus sorsú figura lesz. Pityu bácsi a falusi 
rokonok előtt a szerencséjét megcsináló mesehősként 
tűnik fel, aki megszerezte a Kádár‑korszak fele király‑
ságát, a királykisasszonyt és a kacsalábon forgó palotát : 
művezetői beosztás a Ganzban, pesti feleség, lakótele‑
pi lakás Angyalföldön. Ám minden mondatával élete 
kudarcát igyekszik feledtetni : szűkös boldogtalansá‑
gában Pityu ugyanúgy bukásra ítélt, miként bármely 
másik Háy‑drámahős. Sorsa az identitás problémáját 
állítja a középpontba, de a hiteles én elvesztése nem 
csak Pityu bácsit fenyegeti. Lehetséges párhuzama Ja‑
ni, az apa : Pityu és Jani, a negyvenes Budapestre köl‑
tözött, illetve a negyvenes vidéki férfi a színlap szerzői 
utasítása alapján ugyanúgy komplementerei egymás‑
nak, mint Herda és Banda. Pityu unokatestvére meg‑
őrzi ugyan személyiségét, de többször is fel‑felvillan 
fenyegető lehetőségként, miszerint sors vagy szeren‑
cse kérdése, ki képes megőrizni integritását. Míg Ja‑
ni többször is meginog a „haladás” és a város vívmá‑
nyai előtt39, Marika, a feleség teljesen önazonos marad.

A címszereplő fiú csak meghalni jelenik meg a szín‑
padon. Halálának rövid jelenetébe metaforaként sűrű‑
södik apja élethazugságának lelepleződése.

Az „ördögjáték” műfaji megjelölését részben a gye‑
rekhalál, részben az ártatlanság elvesztése indokol‑
ja. A halállal Jani fia veszti el az ártatlanságát, hiszen 
a Gyerek Pityu balesetében egyszerre bűnös és ártat‑
lan, hiszen miközben figyelmezteti a vendégfiút a ti‑
lalomra, a veszély súlyosságát nem említi meg :

Gyerek : Senki se tehet róla.
Laci :  Tudtad, hogy ott van ?
Gyerek : Micsoda ?
Laci :  A villa.
Gyerek :  Tudtam.
Laci :  Mért nem szóltál ?
Gyerek :  Nem jutott eszembe.40

Pityu bácsi fia nem veszi tudomásul a  szabályokat, 
a Gyerek viszont nem tudatosítja azokat, s így maga 
is megsérti a világ törvényeit. A Gyerek számára az 
ártatlanság végét jelentő bűntudat és igazságérzet ke‑
veréke párhuzamos azzal a nézőponttal, ahonnan Ja‑
ni Pityu boldogtalanságát tartotta egyszerre szánan‑
dónak és természetesnek :

Pityu : Kurva nehéz az élet. Ki gondolta volna, tíz éve, 
hogy tíz év múlva ennyire kurva nehéz lesz. Most mit 
gondoljak, mi lesz tíz év múlva, akkor mennyire nehéz ?
Jani : Tíz év múlva, nem tudjuk most. Az csak akkor lesz, 
amikor már az lesz. (…) Mert kinek jutott eszébe a met‑
ró, hogy legyen ? Senkinek. Kinek jutott eszébe, hogy 
a Holdra menjenek ? Senkinek. És mégis odamentek.41

De Pityu bácsi fiának szerencsétlenségével nem csak 
a Gyerek veszíti el az ártatlanság létállapotát. A gye‑
rekhalállal szembesülve az apa, Jani is a létezés onto‑
lógiai ártatlanságától Ivan Karamazov kételyéig jut el.

Jani : Mért van az, hogy valakinek meghal a gyereke ?
Marika :  Nem lehet tudni. Büntetés.
Jani :  Mért kell egy ilyen gyereket megbüntetni ? Ki‑

nek ártott az ?
Marika : Nem a gyereket, hanem a szülőket.
Jani : Én nem tudnék így büntetni.
Marika : Én sem.
Jani :  És az egészben benne van az Isten. Milyen ak‑

kor az, ha ilyen dolgokba belekeveredik ?42

VI. A Senák

A Nemzeti Színházban a 2003. évi drámapályázaton 
díjat nyert A Senákot 2004‑ben tűzték műsorra. A fa‑
lu ismerős, a történelmi pillanat beemelése a darab‑
ba új : A Senák a téeszesítés idején játszódik. Háy ez‑
úttal tragikus szituációt vázol fel : a kollektivizálással 
dacoló fiatal gazda családja, felesége és újszülött gye‑
reke miatt nem válhat hőssé. A történelmi szerepek 
vállalása ellentétes lenne Háy létszemléletével : a for‑
radalmár, a kollektivizálásnak ellenszegülő parasztpol‑
gár alakja még akkor is felfüggesztené az ontológiai 
bukás tapasztalatát, ha ábrázolásuk a  patetikus‑tra‑
gikus kliséket visszautasítaná. S nem lehet hős azért 
sem, mert a hérosz szó a mítoszok isteni eredetű, em‑
berfeletti képességű hőseit jelölte eredetileg, márpe‑
dig Háy hőseinek éppen az emberi lét kisszerűségű‑
vel kell megküzdenie.

Rák Janinak, a falu mértékadó gazdájának ellen‑
állását a  címszereplő Senák tanácsára különös mó‑
don törik meg az agitátorok : addig verik éjjeleken 
át a redőnyt az ablakán, míg Jani a rémülettől sok‑
kot kapó gyermeke érdekében hajlandó lesz belépni 
a szövetkezetbe. Mivel erkölcsi és szülői énje között 
választani kényszerül, etikai szinten nem választhat 
helyesen, Kierkegaard Ábrahámjának vallási stádiu‑
ma a korai Kádár‑éra Magyarországán nem lehet hi‑
teles. Rák Jani addig tart ki elvei mellett, míg gyere‑
kének egészsége is maradandóan károsodik, ugyan‑
akkor saját erkölcsi integritása sem szerezhető vis‑
sza. Sőt, a  falusiak Jani történetével saját megalku‑
vásukat igazolják :

GÉZA Ide figyelj, Jani, már nem vagyunk gyerekek, nem 
kell ezeket a hülye dolgokat előhozni. Aláírtad, kész, pe‑
dig nem is kényszerítettek, ennyi, érted, akkor mégiscsak 
olyan vagy, mint a Senák, akkor mégiscsak, mert te le‑
hetsz az elnök, vagy te képviselő leszel, vagy mi, párttit‑
kár, mi az istent ígértek.43
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Ezt támasztja alá Radnóti Zsuzsa véleménye is : „A vi‑
lág megalkuvásokból szőtt rendje helyreállt, csak Háy 
hőse maradt súlyos magányában egyedül, sőt, ő lett 
kikiáltva bűnbakká, azért, hogy mindenki más fel‑
menthesse magát.”44

A Senák nyelve nem archaizál : nem idézi fel sem 
a hatvanas évek, sem a magyar irodalmi parasztábrá‑
zolások stilisztikai sztereotípiáit. Egyik erőssége ép‑
pen a tematikához kapcsolódó beszédmód és a drá‑
ma nyelve közötti feszültség folyamatos fenntartása.

A  téeszesítés történelmi‑társadalmi hátterén túl‑
mutatva ez a darab is ontológiai bukástörténetté vá‑
lik. Az idő romboló ereje akkor is elbuktatná Rák Ja‑
nit, ha az agitátorok képében soha nem kereste volna 
meg a történelem, hiszen nemcsak Jani és az agitáto‑
rok, hanem Jani és az anyósa által képviselt idő között 
is súlyos konfliktus húzódik. Jani konkrét élethelyze‑
tét a téeszesítés pillanata határozza meg, az akarnok 
Mama figurája az idő monotonitását tudatosítja. Ja‑
ninak a koherens én megőrzését lehetővé tevő tragi‑
kus bukás helyett a személyiség felszámolásával, az 
emberi életek ismételhetőségével kell szembesülnie :

Hát nem érted, hogy te semmit nem értesz, te is olyan 
leszel, mint a mama, hogy olyanra öregedsz, egy rossz‑
indulatú, vén banya leszel, hogy én is elmegyek majd 
Oroszországba, hogy én is elmegyek, hogy olyan leszek 
majd, mint a papa, hogy alig várom, hogy legyen hábo‑
rú, hogy elmenjek és lelőjenek, vagy ott maradjak vala‑
hol orosznak.45

Rák Jani arra ébred rá, hogy az individuum bukása 
a saját sors hiányát, a másik sorsának a sajátként való 
megélését jelenti. „Az érdekelt, hogyan bukik el vala‑
ki a saját sorsában, és kényszerül más sorsot megélni” 
– mondja darabja legfontosabb problémájáról Háy46.

A hétköznapiság személyiségre gyakorolt veszélye 
miatt „istendráma” A Senák. S ezért az egyik alap‑
kérdése a világ dolgainak, köztük az énnek az egye‑
diként való megnevezése. Lecki Géza és Rák Jani fi‑
lozofálgató párbeszédei a nevek énteremtő funkció‑
ját mutatják : „Akkor mért nem csak egy ember van, 
ha úgyis egyformák vagyunk. A kurva életbe, akkor 
mért hívnak engem Rák Jánosnak, a Senákot meg 
Senáknak, akkor minek ?”47 Az én nyelvi megalkotá‑
sa azonban a névadással nem ér véget, hanem újabb 
kérdéseket vet föl : „...nem értem ezt az egészet, mert 
az lehetetlen, hogy például az isten mindenkiről tud‑
jon, név szerint vagy legalább arcra.”48

A  személyiség integritásának fenyegetettsége két 
szinten is megjelenik. Egyrészt az ember egyetlensé‑
gének szintjén : „A Senák olyan, mint a Senák, én meg 
olyan vagyok, mint amilyen vagyok, a mama meg 
olyan, mint a mama, és a mama sem hasonlít rám”49. 

A  hétköznapok fenyegető hatalmát pedig a  bable‑
ves‑motívum komikus szintje mutatja fel :

GYEREK Én szeretem a babfőzeléket.
JANI Én is.
GYEREK Akkor jó, hogy az van.
JANI  Csak már kicsit unom, hogy annyiszor.
GYEREK  Hogy annyiszor van ?
JANI  Azt.
GYEREK  De nincs is olyan sokszor, csak hetente egyszer.
JANI   Amikor ötéves voltam, akkor nekem se volt 

sokszor, csak hetente egyszer.50

Az árulása miatt felőrlődő Senák története Júdásé‑
nak a variációja. Sőt, a két agitátor ugyanúgy a két la‑
tor szerepét veszi magára, ahogyan A Gézagyerekben 
Herner és Benda esetében láttuk51. Az őt eltipró lo‑
vak pedig az Apokalipszis mellett Kleist Kolhaas Mi‑
hályát is felidézik. Rák Jani kolhaasi figura : a darab 
elejének erkölcsi‑anyagi koherens létállapotából a bu‑
kás állapotába jutva morális fölénye is elvész. Senák 
bukása a bűn, Rák Janié a hiteles döntés állapotának 
hiányában létrejött élet.



Háy drámáiban az önazonosság megtalálásának egyet‑
len módja az ontológiai bukás. A  tematikus‑nyelvi 
kapcsolaton túl ez a szemlélet teszi koherenssé színpa‑
di művei világát. A szereplők nyelve nem mimetizálja 
az élőbeszédet, hanem irodalmi nyelvvé transzponál‑
ja az alsóbb nyelvi regiszterek jellemzőit, a szegényes 
szókincset, az ismétléseket, az egyszerű nyelvtani szer‑
kezeteket, a káromkodásokat. A Háy‑drámák nyelvi 
paradoxona abban áll, hogy a hősök nem veszítik el 
igényüket létük nyelvi reprezentációjára, ugyanakkor 
az erre a  funkcióra alkalmatlan nyelvük folyamatos 
szorongással tölti el őket.

VIII.

Háy második drámakorszaka a felemelkedés és a bu‑
kás szét nem választható íve helyett a bukás pillanatá‑
ból visszanézve idézi fel a világra rákényszerített élet‑
akarat kísérletének kudarcát. A Házasságon innen és 
túl, a Vasárnapi ebéd, a Háromszögek és a Nehéz már 
a szerelem helyett a válást, karrier helyett a társadal‑
mi lecsúszást, az önazonosság illúziója helyett az én 
felmorzsolódását mutatja be. A Nehéz szerkezete pél‑
dázza ezt a legjobban : a főhős leépülése után, de még 
a halála előtt betétként láthatjuk azt a teljesnek nevez‑
hető életet, ahonnan a Férfi visszazuhant. Háy hősei 
nietzschei „felívelő emberek”52, akiknek életkudarcá‑
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ban az ember ontológiai bukása az önazonosság lehe‑
tetlenségével halad együtt.

A  második drámakorszakban nemcsak a  cselek‑
mény helyszíne, ideje, a  szereplők jelleme, hanem 
a dramaturgia is megváltozik, sőt a drámák nyelve is 
tradicionálisabbá válik.

A Gézagyerek borítóján még úgy nyilatkozott a szer‑
ző, hogy „ha egyszer drámát írok, akkor majd igazi 
hősökről fogok. Kerülöm a polgári vircsaftot (kit ér‑
dekelnek a polgárok – engem nem), a lestrapált, ki‑
ábrándult feleségeket, a  szerető után epekedő negy‑
venes férjeket”.

Ám a Házasságon innen és túl óta Háy sem utasít‑
ja vissza a „polgári vircsaftot”. Igaz, ez a „polgári vir‑
csaft” már nem a magyar polgári dráma, Molnár Fe‑
renc, Herczeg Ferenc, Szomory Dezső vagy akár Szép 
Ernő örököse. Ha előképet keresnénk a nyelvi‑egzisz‑
tenciális lecsupaszítottsághoz, leginkább Füst Milán 
drámáit, esetleg Molnár Ferenc Liliomát kellene em‑
lítenünk.

Háy a polgárság ethoszát radikálisan visszavonva 
szemléli az ezredforduló Magyarországának szocioló‑
giai és életkori összetevők által meghatározott társa‑
dalmi csoportját, a rendezett anyagi helyzettel és ren‑
dezettnek tűnő családdal rendelkező nagyvárosi hősei 
rosszul érzik magukat, a család nyűg, az anyagi biz‑
tonság illúzió. A második drámakorszak akár panorá‑
makép, akár monológ formájában ezeket az elveszett 
illúziókat járja körül.

IX.

A Házasságon innen, házasságon túl53 szembeötlő jel‑
legzetessége, hogy jóval több szereplőt mozgat, mint 
A Gézagyerek kötet drámái. Míg az a szereplők életé‑
nek zártságát tudatosítja, a Házasságon innen, házassá‑
gon túl a dramaturgiai megfontolások mellett az illú‑
ziók lebontásának a drámája is. A lebontáshoz viszont 
szükség van az illúzió kiindulópontjára is : a szerep‑
lők és helyszínek kavalkádja a nagyvárosi forgatagot, 
a pörgést idézi. A szereplők életkora pedig az önámí‑
táshoz való erőszakos ragaszkodást. A  tizenkét sze‑
replő javarészt fővárosi negyvenes : az emberélet ki‑
tolódott útjának felén még nincsen minden veszve, 
de már nem kezdhetnek mindent elölről. Szeretnék 
egyedinek látni saját életüket, de egyre jobban iga‑
zolódik félelmük, hogy életük nem egyéni, hanem ti‑
pikus. Ezt mutatja nevek és szerepek felemás viszo‑
nya is. Megtudjuk ugyan a szereplők nevét (pl. Gyu‑
ri, Laci, Kriszta, Erzsi), de a dramatis personae a csa‑
ládi, társadalmi szerepek szerint jelöli a szereplőket : 
Férj, Barát, Nő, Feleség. Jelenlegi életüket nem érzik 
a sajátjuknak, s ez szorongással tölti el őket54, ám mi‑

vel szorongásuk tárgya a „világ, mint olyan”, új lakás‑
ba, új kapcsolatba történő menekülésük is remény‑
telen. Arra pedig, hogy egyéni élettörténetüket vala‑
milyen általános sorsban helyezzék el, nyelvük és lé‑
tük is alkalmatlan.

Jóllehet a darabban megjelenített társadalmi réteg 
a referenciális elvárások szerint képes saját léthelyzetét 
artikulálni, a szereplők nyelvhasználata A Gézagyerek 
nyelvi szintjét idézi. Háy műveiben az emberi lét on‑
tológiai kudarcát nem fedheti el a műveltséghez kap‑
csolt tragikus megszólalás képessége, ezért a tipikus‑
nak elvárt helyzetekhez a  szókincs és a mondatszer‑
kezet szintjén is atipikus nyelvet társít. S ez megkér‑
dőjelezi a  drámák Stanyiszlavszkij‑módszerrel törté‑
nő színpadra állítását.

Háy mondataival nehéz realista jeleneteket szín‑
padra állítani. A szöveg töredékességét ugyanis nem 
az élőbeszédhez való hasonlóság, hanem a versnyelv‑
hez közelítő sűrítettség indokolja. Ráadásul a mon‑
datok ritmusa és a lélegzetvétel üteme nem fedik le 
egymást. Háy nem a hétköznapi nyelv lüktetését vagy 
akusztikáját idézi fel, hanem egy másfajta nyelvhasz‑
nálat szabályainak engedelmeskedve a mondat zenei 
hatásának, fogalmi és érzelmi sűrítettségének együt‑
tesét hozza létre.

A drámákat a Sztanyiszlavszkij‑módszer a színházlá‑
togató számára szükségszerűen szociális egzotikummá 
teszi, s megnehezíti, hogy az egyes emberek életében 
a sors általános létállapotát meglássa. Pedig a szemé‑
lyiség egyediségét felülíró „condition de l’ être” a misz‑
térium és a groteszk együttes érvényességéhez vezet.

Háy az istendrámák után a Házasságon innen, há‑
zasságon túl műfajmegjelölő „házasságdráma” alcímé‑
vel megint a misztérium felé közelít. Az istendráma azt 
a felső nézőpontot teremti meg, ahonnan az élet nem 
hétköznapok esetleges sorozataként, hanem egyetlen 
pillanattá sűrűsödött, felismerhető rendszerként látha‑
tó. A házasságdrámában a szerelem és az idő ütközte‑
tése válik lehetővé55. S míg ezeket az ütközéseket a sze‑
replők elszenvedik56, a néző/olvasó számára az embe‑
ri lét Háy által sűrített struktúrája is kikristályosodik.

X.

A Háromszögek57 Háy meghatározása szerint már nem 
isten‑ vagy házasságdráma, hanem családi színjáték. 
Az egyszerű szerelmi háromszög lehetőségét a  cím 
többes száma elbizonytalanítja. A drámában egy öt‑
venéves férfi megunt élete elől új kapcsolatba mene‑
kül. Házassága, felnőtt gyerekei már nem az élet tel‑
jességét, hanem az életlehetőségek bezáródását jelen‑
tik a számára. Hosszú vívódás után elköltözik a Lány‑
hoz, mert az gyereket vár tőle. A menekülési kísérlet 
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természetesen nem sikerülhet : a terhesség hamisnak 
bizonyul, a férfi visszamegy a feleségéhez.

A cím többes száma utalhat a fiatal szerető történe‑
tére : a Lány apja tizenöt éve egy fiatalabb nőért ott‑
hagyta feleségét és gyerekét. A Lány anyja helyére most 
a Feleség került : az ismétlődő sorsok a Háy‑drámák 
megszokott repetitív szerkezetét mutatják. Sőt, a kro‑
nologikus visszatérés mellett a párhuzamos szereplők 
is megjelennek : a két szülőpáros megjelenítését a fi‑
gurák azonossága miatt a dramatis personae‑ban nem 
négy, hanem két színészre bízza a szerző.58

A párbeszédek, jellemek, dramaturgia, a nyelv, sőt 
a konfliktus vonatkozásában ez Háy leginkább realis‑
ta darabja, s  ezt még az álomjelenet sem vonja vis‑
sza. A Háromszögekben végig jelen van az idő legyő‑
zésének illúziója, de éppen a bukás kikerülhetőségé‑
nek öncsalása teszi lehetetlenné a tragikus befejezést : 

„Azok meg csak azt választhatják, hogy lassan tönk‑
remennek, még pár hóbort, horgászás, tenisz, meg 
ivás a haverokkal, néhány csörte otthon az öreg nő‑
vel, hogy miattuk ment szarrá az életük, aztán atom‑
jaikra bomlanak.”

A Háromszögek keretes szerkezete kapcsán sem tra‑
gikus bukásról, sem katarzisról nem beszélhetünk : 
a Férj hazaköltözését a megszokás, az újtól való féle‑
lem motiválja. A darab úgy ér véget, ahogyan elkez‑
dődött : nem változott, mert nem változhatott semmi. 
Háy világában sem a szabadság, sem a változás nem 
adekvát fogalom :

Feleség : Szia. Nem nyúlt hosszúra az új élet.
Férfi : Nem.
Feleség : Tudtam, hogy visszajössz.
Férfi : Honnét ?
Feleség : Mert tudom, hogy szeretsz.
Férfi : Nem szeretlek.
Feleség : Akkor miért ?
Férfi : Mert nem volt erőm újrakezdeni.
Feleség : Jó lesz, hidd el, jó lesz nekünk, én már tudom, 
hogy lehet jó.
Férfi : Nem lesz jó, csak most úgy lesz rossz, ahogy már 
megszoktam, hogy rossz.

A darab dramaturgiájában és tematikájában egyaránt 
az időütköztetésre épül, szinte jelenetenként válto‑
zó idősíkok ütköztetik a jelent és a múltat. A Férfi és 
a Feleség életét, de a Lány és a Lány anyja viszonyát 
is meghatározza a múlt, míg a Férfi és a Lány közös 
életének nincsen időbelisége. Sőt, a megunt házasság 
és a boldogtalan gyerekkor megtagadásával mindkét 
figura saját múltjából próbál kiszabadulni. Ám a múlt 
visszautasítása csak az idő felszámolásának az illúzió‑
ja lehet. A mise en abyme szerkezet nemcsak a múlt 
jelent meghatározó funkcióját, de a múltnak a jelen‑
nel való azonosságát is felmutatja. A Háromszögekben, 
ahogy Háy más drámáiban sem, az idősíkok nem il‑

leszkednek kronologikus rendbe, hanem ismétlődnek : 
az új házasság olyan lesz, mint a régi, a Lány szerető‑
je az Apa helyzetébe kerül, a Lány anyja a Feleség sor‑
sát előlegezi. „Mindegyikből régi lesz egy idő után.”

Az álomjelenetben a Lány anyja a maga sorsát vetí‑
ti a lánya életére, és saját egykori férjét látja a Férfiban. 
Hozzá beszél – „Tönkretetted az életemet, tönkretet‑
ted a lányunk életét, tönkretettél mindent, azt, ami‑
ért húsz évig éltem” – majd a szerzői utasítás szerint 

„Előveszi a szikét és látványos kézmozdulattal elmet‑
szi az alvó férfi nyakát”. Miközben a néző azonosítja 
a Lány anyjának akkori helyzetét a Feleség jelenlegi 
állapotával, ebben az álombeli gyilkosságban a Lány 
anyja előtt összekeveredik a férjét elcsábító harmadik 
és a saját lányának az alakja. Szemrehányásokat tesz 
a  lányának – „Szóval ötven. Pont, mint amikor az 
apád” – valójában a lányát saját férje egykori szerető‑
jével azonosítja : „Úristen, most jövök csak rá, te a sa‑
ját apádhoz akarsz hozzámenni.” Női és anyai sérel‑
mei egyszerre vetülnek rá a múltra és a jelenre : „Min‑
dig is tudtam, hogy az apád neked a fontos, hogy csak 
azért maradtál mellettem, mert a bíróság ideítélt, tud‑
tam, és most még ide is hozod, hogy lássam. Te pont 
olyan vagy, mint az a nő, aki elvette tőlem.”

A  Háromszögek Férfije azt az élethelyzetet kere‑
si, amikor a szerelmet még nem váltja fel a házasság 
megszokása, s a gyerekek megszületésével az idő is le‑
győzhetőnek tűnik : „Amikor kicsik voltak, nem hagy‑
tam volna őket ott, meg a feleségemet se, mert akkor 
még olyan volt, akit nem kellett otthagyni”, a szemé‑
lyisége koherenciáját felőrlő szerepek még nem jelen‑
tenek veszélyt : „Hogy én leszek, érted, végre önma‑
gam, nem egy nőnek a függvénye, nem egy házasság 
függvénye, a gyerekek apja, a te férjed, a család fenn‑
tartója, soha nem voltam az, hogy én.”

A Férfi a fiatalság ethoszán túlhaladva nem talál 
olyan életmintát, amelyhez alkalmazkodni tudna : ak‑
kor is fiatalként akar élni, amikor a valóságos biológiai 
életkor, illetve a társadalmi szerepek közötti szakadék 
már csak az ironikus ismétlés lehetőségét teremti meg. 
A Háromszögek minden szereplője egy korábbi életsza‑
kaszát akarja megismételni. A Feleség azonban átlátja 
a Férfi indokainak illuzórikusságát : „Azt hiszed, hogy 
most tényleg az lehetsz, aki vagy, pedig egy percig se 
tudsz majd arra gondolni, hogy ki vagy te valójában.” 
Sőt, választ is ad : „Csak amiatt van ez az egész, mert 
túl sokáig élünk. Régen ebben a korban már meghalt 
az ember, vagy annyira öreg volt, hogy alig volt hátra. 
(…) Most meg itt van még harminc év, és nem tudja 
az ember, hogyan töltse el, hogy ne unatkozzon. Nem 
szól ez az egész semmiről, csak az unalomról.”

Eliade szerint az „archaikus ember élete az archeti‑
pikus cselekedetek utánzásává egyszerűsödik, azaz ka‑
tegóriákká, élete nem eseményekből, hanem ugyan‑
azon őseredeti mítoszok szüntelen ismétléséből áll. 
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Alapjában véve ez az élet, ha helyes szemszögből fi‑
gyeljük meg, noha időben történik, mégsem hordoz‑
za annak terhét, nem ismeri az idő visszafordíthatat‑
lanságát ; másként fogalmazva, teljességgel figyelmen 
kívül hagyja azt a döntő mozzanatot, amely különö‑
sen az időbe vetett tudatra a jellemző.”59 Ám Háy hő‑
sei nem „archaikus emberek”, a hősöknek a személyi‑
ségre, ifjúságra vonatkozó álmítoszai a világ teljes káo‑
szát mutatva csakis ironikusak lehetnek60. Sőt, a Férfi‑
nak és a Lánynak az összeköltözéskor lefolytatott pár‑
beszédében az irónia komikussá válik :

Férfi : Nem fogsz semmit, nekem már más nem kell, biz‑
tos, meg nem is vagyok olyan, hogy össze‑vissza…
Lány : Hát, azért ezt nem merném ilyen biztosan állítani.
Férfi : De tudod, hogy mindig csak egy valaki volt.
Lány : Meg a feleséged.
Férfi : Jó, de nem volt olyan, hogy egy csomó, vagy 
pluszba kettő.
Lány : Az már tényleg undorító, ha kettő.
Férfi : Vannak olyan férfiak, de én alapvetően monogám 
vagyok, ezt tudod.

A  Háy‑magánmítosz összetettségét mutatja, hogy 
a  Háromszögek szakításjelenetében éppen a  Háztar‑
tási vers hétköznapokból való kitörést jelentő mosó‑
gép‑metaforája61 fordul saját ellentétébe : „Azért nem 
kell, hogy maradj, mert szánalomból. Vagy mert ké‑
nyelmesebb itthon, mert bevált már a mosógépünk.”

Háy a szerelmet nem az időt felfüggesztő, hanem az 
időnek alávetett folyamatként ábrázolja. Ezáltal válik 
lehetségessé, hogy az eltérő életkorú szerelmesek saját 
életükkel, s ne kettejük közös idejével szembesüljenek :

Lány : Az a baj, hogy te csak rosszat tudsz mondani. Ar‑
ról, ami jó, hogy szeretlek, és hogy mennyire lehet örül‑
ni annak, hogy gyerek, arról hallgatsz.
Férfi : Nem hallgatok, azért vagyok itt, mert jó veled, an‑
nak, hogy jó, az a bizonyítéka, hogy itt vagyok. Csak ak‑
kor sem egyszerű ennyi évesen újrakezdeni.

S éppen az eltérő életkorból adódóan mondja ki a Fér‑
fi a Háromszögek egyik legsúlyosabb mondatát : „Min‑
denki magát szereti. A saját sorsát, a saját életakaratát. 
Az enyém más, mint a tiéd, mert én már ötven vagyok.”

XI.

Az első és a második drámatípus közös halmaza lehet‑
ne a Nehéz. Főhőse Gabi, a Kertészettudományi Egye‑
tem középkorú, kirúgott oktatója, akit elbocsátásának 
napján felesége is elhagyott. Kiesve minden családi és 
társadalmi szerepéből hazaköltözik anyjához a faluba, 

ahonnan indult. Miközben elkótyavetyéli a család ér‑
tékeit, egyre nyilvánvalóbb alkoholizmusát sem tudja 
leplezni, míg végül a falu hierarchiájának legaljára ke‑
rül. Halála ugyanolyan véletlenszerűnek tűnik, mint 
az élete : a falu hídjáról kerékpárjával a patakba zuhan.

A Nehézben összegződik A Gézagyerek kötetének 
és a  házasságdrámáknak a  problematikája. A  máso‑
dik felvonásban az idő monotonitásáról panaszkodó 
kolléga A Herner Ferike faterját62, a boldogtalan házas‑
ság hangsúlyos szerepeltetése a házasságdrámákat, az 
emberi kapcsolatok kudarcát bukását idézi fel63. A fő‑
hős véletlennek tűnő, de nagyon is törvényszerű halá‑
la pedig A Pityu bácsi fia és A gyerek című regény zár‑
latát juttatja az eszünkbe. Ha a saját halál nem ada‑
tott meg, a saját élet is kétségessé válik.

A városba került vidéki fiú tündöklését és bukását 
elmondó A gyerek és a Nehéz a tematikus egyezésen 
túl szemléletükben is azonosak. Az első értelmezési 
szinten mindkét mű a sorsszerűség és a döntések sza‑
badságának viszonyára kérdez rá. Háy az emberi sor‑
sokban azonban nem a helyes vagy helytelen döntések 
egymásutániságát, hanem az életét végigélő hős öna‑
zonosságát állítja a középpontba. A Házasságon innen 
és túl kötetben ennek a drámának is megtalálhatjuk 
az azonos című novella‑párját64, de az epikus műből, 
ahogyan azt A Pityu bácsi fia esetében láttuk, a törté‑
net rajzolódik ki, míg a drámai változat konfliktusa 
most is interiolizálódik : a hősnek saját élete kudarcá‑
val kell megküzdenie.

A Nehéz időrendje fordított. A darab öt monológ‑
ból álló első része kvázi‑párbeszéd : a válás után a fő‑
városban megkapaszkodni nem tudó Gabi látszólag 
anyjának beszél, valójában saját magával folytat dia‑
lógust. A megszólított anya nem szólal meg, az alko‑
holista főhős így saját személyiségén belülre helyezi 
s  történetté alakítja összes fel nem dolgozott múlt‑
beli konfliktusát. Ezt az alapvetően epikus megoldást 
segíti elő a dramaturgia. A monológokból megismer‑
jük a középiskolai, majd az egyetemi éveket, a házas‑
ság történetét, a városi környezetbe és a más társadal‑
mi miliőbe kerülés nehézségeit. A főhős döntései kap‑
csán felmerülő etikai kérdések másodlagossá válnak : 
a dráma szempontjából nem releváns, hogy Gabi jó 
vagy rossz tanár volt‑e az egyetemen, ahogyan az sem, 
mekkora a különbség hamis énképe és a világ róla al‑
kotott ítélete között.

A görög dráma hőse álarccal takarta el az arcát, hogy 
sorsa ne egyetlen ember története maradjon, hanem 
felívelése és bukása általános érvényű végzetté emel‑
kedjen. A Nehéz záró monológja ezt az általános ér‑
vényességet mutatja : „Nehéz volt. Neki is nehéz volt 
(…). De most már könnyű.”

Gabi történelmi‑szociológiai háttere eredői mentén 
cselekvő típus, ugyanakkor saját sorsát végigélő egyé‑
niség, aki a jedermann általánosságát és a tragikus hős 
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egyetlenségét egyszerre képviseli. Ezzel párhuzamos, 
hogy a Nehéz szerkezete egy középponti személyiség 
köré szerveződő drámát mutat, miközben a másik ta‑
nár, a tanszékvezető vagy az említés szintjén megjele‑
nő buszsofőr is Gabi személyiségvariációjának tekint‑
hető, ahogyan alteregó a feleség alakja is.

Háy számos szerzői utasítást ad a  Nehézben. 
„…a színész alkatilag döntse el, hogy milyen gesztus 
és mozgás szükséges a monológ életre keltéséhez, de 
kerülje az időkitöltő pótcselekvést, áltevékenységet, 
akusztikailag pedig az alkoholos hangtorzítást. Mi‑
nimális díszlet, a tér inkább az ürességével tűnjön fel, 
mintsem a  túlzó realitással. A  színpadon nincsenek 
szimbolikusan értelmezhető tárgyak. Az asztalon ne 
legyen viaszosvászon, a mama ne legyen otthonkában.” 
Ezek az instrukciók, ahogyan azt A Senákban is láttuk, 
a színházi hagyomány paraszti tematikához kapcsoló‑
dó sztereotípiáit utasítják vissza. Háy darabjai a hét‑
köznapok szociológiai vektorain (társadalmi helyzet, 
műveltségi szint, életkor stb.) felülemelkedve a szüle‑
tés–élet–halál és a  felemelkedés–hübrisz–bukás hár‑
masát egyszerre hordozó általános sors ívét rajzolják 
meg. Az átkötő részekre javasolt kortárs zene a falusi 
tematikájú előadásokat meghatározó realista színházi 
nyelvvel akar szakítani. A Háy‑drámák paradox hely‑
zetben vannak : miközben éppen a realitás fölé emel‑
kedés az erősségük, a színpadra állítások többségében 
a szociológiai kvázi‑egzotikum hatja át a jelmezeket, 
a díszleteket, a színészvezetést. Ez a játékmód teszi az 
előadásokban meghatározóvá a  realista értelmezése‑
ket. Pedig Háy drámái nem szociálisan egzotikusak 
és társadalmi‑lélektani szempontból nem is realisták. 
Rakovszky Zsuzsa meghatározónak véli „a kontrasz‑
tokból építkező írói látás‑ és beszédmódot, amely új 
és egyedi hangvételt, egy sajátos, tragikus metafizi‑
kus groteszket teremtett, amely Réz Pál meghatáro‑
zását kölcsönvéve ’kétségbeesettebb a tragikumnál’.”65

A drámák nyelvet találtak egy nyelv nélküli világ‑
hoz, mely a magyar irodalomban, különösen a magyar 

színpadon néhány kivételtől eltekintve mindig is ide‑
gen maradt. Bár Elek Tibor szerint „drámairodalmunk 
talán még gyorsabban és nagyobb intenzitással is rea‑
gál az új típusú élethelyzetekre, aktuális társadalmi je‑
lenségekre, mint a másik két alapvető műnem”66, Háy 
drámái kapcsán érdemes megfontolnunk, hogy a „mi 
irodalmi hagyományunk csak a némán szenvedő, a sa‑
ját helyzete értelmezésére képtelen áldozatokat szereti 
(…) Mi ugyanis nem szoktuk hozzá, hogy egy alsóbb 
osztályba tartozó szereplőnek komolyan vehető véle‑
ménye lehessen, ez a látásmód (és persze nyelv) telje‑
sen hiányzik a mi irodalmunkból.”67

Háy így nyilatkozik drámái nyelvéről : „Ha én má‑
sok esendőségéről beszélek, az én esendőségem alapján 
beszélek róla, s semmiképpen sem alá‑ vagy föléren‑
deltségben. Az olvasót sem szeretném fölérendelt stá‑
tuszba tenni : ő is csak érintettként láthatja ezt a dol‑
got. Ember és ember közötti kommunikáció alapja az 
esendőség. Csak ezen keresztül juthatunk egymás kö‑
zelébe. Aki ezt elfelejti : elveszett, hisz a létnek egyet‑
len visszaigazolása van : a másik ember közelsége.”68

Míg az első drámakorszak azt az illúziót hordozza, 
hogy a lét a beszélők műveltségbeli hiányosságai mi‑
att dadog, a második szakasz egyértelműen cáfolja ezt : 
a magasabb társadalmi helyzetű, beszélni tudó szerep‑
lők ugyanolyan nyelvtelenek, mint A Gézagyerek fi‑
gurái. A nyelv határai nem egy társadalmi réteg mű‑
veltségbeli lehetőségeit mutatják, hanem a  lét hatá‑
rait jelölik ki.

Háy nyelve nem szociologikusan, hanem egzisz‑
tenciálisan autentikus. Drámahőseinek ezért nincsen 
nyelvük arra, hogy igazukat megfogalmazhassák. S mi‑
vel létállapotukat a patetikus megszólalás nem emel‑
heti magasba, a lét tragikumát nyugtázó pátosz nem 
lehet adekvát. Wittgenstein oly fontos mondata – az 
tud beszélni, aki reménykedni tud, s viszont – Háynál 
fordítva igaz : akik nem beszélnek, azok reményked‑
ni sem képesek. A nyelvtelenség és az ontológiai re‑
ménytelenség összeér. A lét dadog, nemcsak a létező.
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