
amikor az idők múltával minden össze-
keveredik, s már a Lelki Tanácsadó sem
tud hathatós tanácsot nyújtani. Sinkó
eredeti humorral, rendkívüli karakter-
formáló készséggel ábrázolja e különböző
típusokat, amelyekben valahol mélyen
hasonló kétarcúság rejtőzik, s még arra is
marad ereje, hogy a betétszámokban
felvillantsa egy-egy lehetőség (egy-egy
életút) pozitívumait vagy zsák-utcáit.
Végső alakját az Apa szerepében nyeri el,
itt az eddig játszott összes szerep
együttesen jelentkezik, Sinkó valójában
összefoglalja a darabot.

Hasonlóan izgalmas Bodnár Erika
feladata is. Cica, a „harminc év körüli,
csinos, fekete nő", hol csitri, hol érett
asszony, hol kamaszlány, hol kurva, nya-
fog és dorombol, az egyik pillanatban
Mata Harinak képzeli magát, a másikban
kibukik belőle az átlagnő átlagpanasza,
mindez átmenet nélkül, ahogy a szerep -
és írója-rendezője - kívánja. Bodnár Erika
meglepetés, legalábbis számomra;
könnyedén és elegánsan vedlik át Cicából
őszülő Demeternébe, „vallásos néniké"-
ből szőke hajú terhes nőbe, aki
kismamaruhában, klaffogó papuccsal
mosott-fáradt-töredezett kör-mű asszonyt
hoz a színpadra; vajúdása torokszorító -
az egész asszonyi sors tükröződik benne.

Nyilván sokakat irritál Kornis komé-
diája. S bizonyos túlzások joggal az író
szemére is vethetők. Á játékszínbeli elő-
adás azonban meggyőzően bizonyította,
h o g y társadalmunk lényeges kérdéseinek
valósághű ábrázolása többféle drama-
turgiai és stiláris eszközzel lehetséges, s
ha színműirodalmunk és színjátszásunk
megpróbál elszakadni az anekdotikus,
formailag hagyományosabb (és nem ala-
csonyabb rendű) drámaszemlélettől, ak-
kor nincs eleve kudarcra ítélve, sőt meg-
nyerhet magának széles közönségrétege-
ket is. Színmű, előadás és közönség egy-
másra találásának ilyen ritka pillanata a
Halleluja előadása.

Kornis Mihály: Halleluja (Nemzeti Színház
vendégjátéka a Játékszínben)

Rendező: Zsámbéki Gábor. A rendező
munkatársa: Thuróczy Katalin. Dramaturg:
Fodor Géza. Zeneszerző: Jeney Zoltán. Zenei
vezető: Simon Zoltán. Díszlettervetiő: Csányi
Árpád. Jelmeztervező: Scháffer Judit.

Szereplők: Márton András, Agárdi Gábor,
Sinkó László, Bodnár Erika, Ardeleán
László f. h., Bognár Monika f. h., Gyalog
Ödön, Károlyi Irén, Surányi Ilona, Horkai
János, Raksányi Gellért, Tarsoly Elemér,
Dániel Vali, Sarlai Imre, Zsolnay Zsuzsa,
Németh János f. h., Kun Tibor, Szersén
Gyula, Versényi László.
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Nemzeti dráma

Hubay Miklós színművei -
avagy jegyzetek egy szenvedélyről

Mikor helyezték el a színházban az első
pokolgépet?

Aligha azon a Lear király-előadáson,
amelyet „egy vendégjáték során, más
világrészben - sőt: a másvilág határán"
játszat Hubay Miklós Te Imre, itt valami
ketyeg című egyfelvonásosában. Ez a való-
ságos bomba a színészeket és a publiku-
mot röpíti mennybe: miért éppen a
színházzal kivételezne a XX. század végi
terrorizmus ? Az egyetlen túlélő, „a
talpától a feje búbjáig gézbe pólyált" tanú,
az Ellen-súgó ennyit adhat hírül nekünk, a
„színház a színházban" innenső
közönségének: „Csodálatos elő-adás volt!
A színészek privát halálfélelmük sokkjai
miatt, de a halál félelmét mégis legyőzve -
rendkívülit produkáltak. Hogy mi lett
velük ? Elmondhatom. Hivatásuk
teljesítése közben érte őket a halál, így
mind a mennyországba jutottak. Együtt a
színház többi dolgozójával . . . Sőt, együtt
az egész közönséggel, mert a kivételes
művészi élmény mindnyájukat a
megszentelő kegyelem állapotába hozta.
Ritka dolog, hogy egy egész színház
üdvözüljön. Több száz ember - a
vértanúság pálmaágával szálljon föl a
mennyországba ..."

S közben itt a színházban csendesen
kezdődik s egyre erősebben hallatszik a
pokolgép ketyegése.

Ezt a neszt, ezt a zajt hallja évezredek
óta mindenki, aki amfiteátrumban vagy
piacon, várkertben vagy kőszínházban
színi látványosságba feledkezett. Minden
színház - ez tűnik ki Hubay darabjaiból -
pokolgépre épül. Az a robbanó alapköve.
A színház robbanásveszélyes; ez a
nagyszerű benne. A drámaíró pedig,
Aiszkhülosz óta, bombákat helyez el a
színházban: ,,... a költő rokona a
terroristának. Mindketten fel akarják rázni
a világtörténelem közönyös kibiceit." A
drámaköltő drámákat robbant, hogy
kiszerelje a valóságos pokolgépek
robbanószerkezeteit. Pokolra száll - el-
lenük.

Az 1560-as évek három részre szakadt
Magyarországán játszódó Színház a Cet-hal
hátán című drámában hangzik el: „Színház
lesz a csűr, az iskolaterem, a

palotaudvar, a vásártér. Európában az
utóbbi években megtízszereződött a drámai
művek és a színházi produkciók száma ...
Minden színház! Minden szín-ház!"

Minden színház - és minden dráma
Hubay Miklós számára. A dráma és a
s z í n h á z drámájaként éli meg drámáinak
tárgyát. Nála a dráma színházában a
színház drámáját játsszák. Tematikailag,
műfajilag szinte áttekinthetetlenül gazdag
eddigi - vaskos kötetekbe gyűjtött -
drámaírói életműve, a hőstípusok szerinti
csoportosítás azonban világosan,
határozottan rendszerez. Két állandó hő-se,
alapvető hőstípusa: a drámaíró (vagy
költő) és a színész (vagy a szerepjátszó
ember, esetleg maga valamelyik szerep).
„Katonák, rabok, ördögi kísértetek, szent
asszonyok, próféták, táncosok" között a
Balassi Menyhárt árultatásáról szóló
comoediát író Bornemisza Péter szárnyal:
neki, „Angyali Péter-nek" tulajdonítja a
szerzőséget Hubay. Új drámai keretbe
foglalva nyújtja át a színháznak az egyik
legrégebbi magyar drámai emléket, s
megfesti mindjárt a talán legelső magyar
drámaíró portré-ját is. A kollégáét.
Meglehet, irigyelve a modellt: a Színház a
Cethal hátán hősé-nek megannyi
hányattatása, halálveszedelme közt
legalább arra lehetősége van, hogy -
fejével játszva - comoediáját is eljátszassa.
Hubay munkásságának ezen - egyik
legsikerültebb darabja viszont, Major
Tamás értő rendezése és a kitűnő
szereposztás ellenére, kevés elő-adást ért
meg a Nemzeti Színházban 1973-ban, s
vegyes kritikai fogadtatás közepette merült
el az újra nem játszott magyar drámák
tengerében. Vajon lesz-e újabb pár száz év
elteltével valaki - megszállott drámaíró -,
aki újra keretbe foglalja a keretet?

A z Istenkísértő, amelynek Szophoklész a
hőse, egyáltalán nem is jutott színpad-ra. S
már aligha is jut, mert a színházi
visszhangtalanság arra késztette az írót,
hogy átdolgozza művét. Így keletkezett a

Búcsú a csodáktól - Apa és Fiú drámája.
Athén virágkorának és az athéni dráma
virágkorának a drámája.

Nemcsak a mennybement színészek
kötnek angyalszárnyakat a Te Imre, itt
valami ketyeg ajánlott tapsrendjében, ha-
nem Bornemisza Péter, az Angyali is,
még itt e földön. Mert így mentheti a bő-
rét, és mert minden drámaíró színész is.
Nem kivétel a kilencvenéves Szophok-
lész, és tud és szeret játszani az Egy sze-
relem három éjszakájának fiatal költője,



Bálint is. Ők ketten szintén a halál tor-
kában.

Színházat játszanak a Három királyok,
ezek a főszereplő-epizodisták Bálint tra-
gédiája előtt és mögött - a legrégibb szín-
játékok egyikét: „három leszerelt nép-
fölkelő, három szomorú jópofa" betlehe-
mezik, az Antikrisztusra függesztett te-
kintettel, a negyvenes évek első felében, S
mérföldeket lépve a Hubay-drámák te-
rében és idejében, történelmi és kultúr-
történeti tágasságában, játszik lokaszté,
nem őt játsszák (jelmeze a Sz f inx é ) , szí-
nészként illegeti magát „egy abszolút
hatalom játékai közt"

Nero, a hiú ripacs, az
„Antikrisztus szupersztár"; játszik a Tüzet
viszek Soós Imréről mintázott Mátéja; a
legkegyetlenebb cirkuszi mulatságban
jutott mesterfokra a Ké sdo bálók házaspárja;
a Te Imre ... szereplői a Lear király sorait
szavalják az ellen-közönségnek, s még a
cím megszólított-ja is színész: Sinkovits
Imre.

„Micsoda bűnöktől roskadoznak a
tragédiák hősei! És mégis, milyen el-
ragadó, vonzó, imádnivaló szinte vala-
mennyi! Elektra - ez a gyilkosságra
bujtogató vénkisasszony - mindnyájunk
szerelme!" - mondja nem minden
szatirikus él nélkül Iophón, Szophoklész
fia. Ezzel az író helyett is szól: ezzel a
vallomással szereti Hubay Miklós a maga
kettős életű, mégis egy, holtomiglan-
holtodiglan választott műfaját: a drámát és
a színházat.

.tizennyolc éves koromtól
drámaírónak tekintettem magamat. . .

Az „eljegyezkedés" a II. világháború
előestéjén történt. A pályájára tudatosan
készülődő bölcsész első művei már a
címükkel is utalnak keletkezésük idejére.
Az 1939-ben, huszonegy évesen írott
Európa elrablása mitologikus párhuzamát
nem nehéz a kor kegyetlen valóságára
átfordítani. Egy esztendővel később a
Nemzeti színjátszás - drámai magyarság
című tanulmány írásakor a független és
folytonos nemzeti kultúra féltése vezette a
fiatalember tollát.

Első drámája a hatóságok által még ki-
tiltatott a Nemzeti Színház falai közül,
194z-ben viszont a Hősök nélkül már ott
jutott színpadra. Tárgya miatt ezt is állan-
dó bizonytalanságban próbálták, s az ag-
godalom jogosnak bizonyult: csak né-
hányszor szerepelhetett a műsoron. A ko-
rabeli ajánlás szerint „Az első magyar drá-
mát nyomtató székesfehérvári Karádi Pál
szándékával" vetette papírra művét az író :
amiről ír, életbevágó fontosságú nemzeti

ügy. Az idézet így folytatódik: „»Hogy az
Úristen is egy ideig az megérdemlett és
elvégzett büntetést elhalassza, és
megtartson hazátokban, igaz hitben,
reménységben« - ajánlja a szerző e mű-
vét »az maradék magyarországbeli vitézlő
uraknak ... «" A nagyváradi polgári
családból származó Hubay - a címmel is
tagadva, illetve tényt állapítva meg - a
polgári osztály radikális kritikájára,
személyes világnézeti szakításra
vállalkozott drámájában. Épp ezért csavar
a műfajon is: Isóf János kegyelmes úr
története az úri magyar középosztályt
bemutató, hagyományos polgári társalgási
dráma keretei közt indul, groteszkül
kifuttatott happy endje azonban - mint
Osváth Béla írta - „nagyon is
nyugtalanító. Á győzelemtől és a bol-
dogságtól nemcsak Isóf János krákog,
mint amikor valami cigányútra ment, az
úri közönség is, hiszen a darabzáró
kényszeredett úri-muri a minden roszszat
megemésztő szent tűz hősi drámájától is
megfosztja a nézőt. Ez a halál-tánc már a
végvonaglás."

Hubay genfi ösztöndíja, szerkesztői és
külszolgálati munkája megszakasztotta a
lendületesen és feltűnést keltően kezdett
pályát. Évekkel hazatérte után, 1954-ben
és 195 5-ben mutatták csak be azt a két
újabb drámáját, amely még szorosan
kapcsolódott az elsőnek a prob

lematikájához. Az Egy magyar nyár és az
István napja közül az előbbinek volt in-
kább sikere. Á teljes drámatermésen belül
ma már nincs fontosabb szerepük, a
Hubay-kötetekből hiányoznak is, de csak
velük és általuk zárult le az elhúzó-dó
pályakezdés, s bennük lett végleges a
búcsú a polgári világtól. Irodalom-
történeti helyüket Hegedűs Géza túl-
értékelő gesztussal, a lényeget illetően
mégis pontosan így jelölte ki: ,,... ezt a két
drámáját kell összekötő láncszem-nek
tekintenünk a fasizmus előtti jó magyar
drámai átlag (a Móricz Zsigmondtól
Szomoryn, Molnár Ferenc és Herczeg
Ferenc legjobb művein át Zilahy Lajos
legsikerültebb darabjai-ig terjedő skálával
jelezve ezt az átlagot) és az 1957 után
kibontakozó, végre megint sokszólamú
magyar drámairodalom között."

Hegedűs itt csak a közvetlenül szom-
szédos láncszemeket említi. De Móricz a
Bornemisza Magyar Elektráját átigazító
Móricz is: személyének említése régi
századok drámai emlékeivel teremt kon-
taktust. Hubay maga is folytonosan
visszanéz drámairodalmunk korábbi tör-
ténetébe. Őrző és közvetítő egyéniség.
Megment és újra fölfedez. Drámarekonst-
rukciókkal járult hozzá a viszonylagosan
egységesebb, folyamatosabb hazai
drámatörténet kialakításához.

Újlaky László és Psota Irén Hubay Miklós István napja című drámájában (Madách Színház, 1955)
(MTI-fotó)



A hálaáldozat

Közvetlen elődei és kortársai sorsában,
drámák sorsában Hubay nemegyszer látta
meg a magyar színjátékírókat oly sokszor
fojtogató balszerencsét és értet-lenséget.
Móricz hatezer gépelt oldalra tehető,
mennyiségben Shakespeare, Ibsen,
Pirandello teljesítményével fölérő
színpadi alkotásait évtizedek óta éleszt-
geti (kevés eredménnyel), Tamási da-
rabjainak is helyet követelt a játszott
művek sorában, a Sarkadi-vitákban min-
dig az író és az alkotások oldalán állott.
Értük személyesen - és általában a drá-
maíró, a dráma rangjáért, becsületéért
küzdött.

Az indokolatlanul félretett újabb drá-
mák rossz sorsában Bornemisza, Cso-
konai, Katona és mások színműveinek
hideg fogadtatását véli ismétlődni. Vál-
tozatlanul baljóslatú a csillagzat, „verk-
lirefrénként" tér vissza a megnemértés.
De a századok óta elporladottakon, a
porlepte régi kéziratokon talán könnyeb-
ben segíthet a kegyeletes drámarestau-
rátor. „Hálaáldozatot" mutat be - az _író
szavával - a kései céhbeli.

Természetesen Hubay szuverénebb és
büszkébb író annál, semhogy megelé-

gedne a szakszerű dramaturgiai munká-
val. A Csak tr é f át pusztán újjáírta Ma-
dách Imre nyomán, de ez a „fekete ko-
média" is elrugaszkodik az eredetitől.
Károlyi Mihály Ravelszkijét adaptálva a
magyar nemzeti drámák sorát kívánta
gyarapítani, olyan művel, amely onnan
valóban hiányzott: a XX. századi forra-
dalmár erkölcsi dilemmáinak ábrázolá-
sával. Az „áhítat és alázat" jegyében
dolgozva is olyan darabok keletkeztek
így, amelyeket mindkét szerző jogos
szellemi tulajdonának tekinthetünk.
Évtizedek, évszázadok fölötti a társszer-
zőség.

A Színház a Cethal hátán viszont egy-
értelműen Hubay-dráma, a legnagyobb
szabásúak egyike - noha ez is hálaáldo-
zatnak terveződött. A Balassi Menyhárt
árultatásáról szóló Como ediát rejti magá-
ban. A magyarországi könyvnyomtatás
megindulásának 5oo. évfordulóján, 1973-
ban jelent meg a dráma, s akkor játszották
a Nemzetiben. Hubay előtt harminc-egy
év elteltével nyíltak meg ismét az első
magyar színház kapui, hogy azután,
legalábbis máig, újra bezáruljanak. (A
Nemzeti kamaraszínházában, a Katona
Józsefben korábban is adtak már Hubay-

darabot, Csend az ajtó mögött címmel.
1963-ban: huszonegy évvel a Hősök nélkül
után.) A kívülálló számára nehezen
tisztázható okok is közrejátszhattak abban,
hogy a Nemzeti Színház éppen azt az írót
nem tudta vagy nem akarta állandó szerzői
sorában tudni, akinek kezdettől a nemzeti
dráma értékeinek őrzése-mentése s a
korszerű nemzeti dráma megteremtése volt
a célja. A Cet-halban a művészi becsvágy,
a sértetlenül ragyogó leletet kiásó régész
ünnepélyes áhítata és a mű alakulását
segítő figyelemmel kísérő Major Tamás
biz-tatása szerencsésen találkozott. S az
egyik leggazdagabb Hubay-dráma -
mégsem lett siker.

Á magyarázat meglelhető Hubay egy
interjú-félmondatában. Bertha Bulcsunak
beszél „megálmodott lakásáról": ,,... úgy
jártam vele, mint a drámáimmal,
túlméreteztem" (e keserű fél sor logikája
szerint az sem lehetetlen, hogy nem az
életét írja meg a drámáiban, hanem a drá-
máit éli meg az életeként ?). A Színház a
Cethal hátán eleve két dráma. És e kettő is:
több.

A Comoed ia a körülmények kényszeré-
ből és a jellemből egyszerre fakadó per-
manens hazaárulás tragikomédiája. A
három részre szakadt ország helyzeté-nek
irrealitása a jellemtelenséget teszi az
egyetlen realitássá - Balassi Menyhárt
nézőpontjából. A Comoedia keletkezésének
körülményeit fölvázoló kerettörténet a
dráma születésének mindenkori példázata:
e műfaj vérben és gyászban fogan. Drámát
írni a fölszab-dalt országban? Elég csak
élni.

Az „árultatás" Bornemisza általi elő-
adatása a Hamlet Egérfogó-jelenetére
emlékeztető kétségbeesett gesztus. Annyi
különbséggel, hogy a nem volt „magyar
Erzsébet-kor" veszély esetén
angyalszárnyakat öltő Shakespeare-je
színész helyett magára a játszandó sze-
mélyre is szerepet oszt. Balassi Boldizsár
eljátszhatja saját magát. Ez már nem is
„színház a színházban" - ez keserű,
gyilkos színház a színházbeli színházban.

A dráma erőteljesen kidolgozott jelenetei
akár önálló egyfelvonásosok is lehetnének.
Oláh Miklós érsek és Angyali Péter
replikája például. Itt magasodik föl igazán
a barokk díszleteket szellemével,
életszeretetével, cselekvő energiájával
széttaszító reneszánsz személyiség:
Bornemisza Péter mesterien rajzolt fi-
gurája. De - noha csak a darab elején
járunk - a néző már ekkor is csak nehezen
tarthat lépést a zsúfolt világot

Tímár Éva és Csíkos Gábor a Tüzet viszek kaposvári előadásából



gyors iramban bekalandozó íróval. Számára
a modellből következő evidencia, hogy a
történelmi idő némi elmozdításával az
aranydíszes barokk mozgalmasságában
kergeti új s új akcióba a reneszánsz embert,
akinek „mozgalmassága" belül: a szellem, a
lélek, a test föl-ismert képességeiben
lakozik; s még a műveltebb nézőnek is a
fejét kapkodva kell be- és elfogadnia az
átmeneti kor nagyszabásúan konstruált
képét, amelyben a csupa arany-drágakő
trónus is „kisebb univerzum" a maga
nemében. A főpapi díszbe öltözött, főpapi
pózba merevedett érsek ül rajta, azaz benne,
az alakját rézlemezre véső Pictor kedvéért.
Amikor a porkoláb elébe taszigálja az
elfogott Bornemisza Pétert, Oláh Mik-
lósnak „főpapi kollégát" kell Laudeturral
köszöntenie: a protestáns prédikátor egy
rabokat szabadító csíny miatt maga is
bitorolja-viseli a főpapi ornátust. Az
azonosan öltözött, de vallási meggyőző-
désben, politikai fölfogásban, életszem-
léletben, életkorban különböző és szem-ben
álló érsek és prédikátor bravúros szín-játéka
remek egyfelvonásos. Ám a néző még föl
sem ocsúdhatott az említett, iménti csíny-a
nyitó jelenet-danteivíziójából. A börtön
bűzös bugyra: a korabeli Magyarország
„szociológiai összetételében" meglehetősen
vegyes lentje; s az itteni homályból,
vaksötétből kell pillanatok alatt
átlendülnünk az érseki palota ragyogó
föntjébe, hol szociológiailag nem kevésbé
színes a jelenlevők tablója. Oláh Miklós és
Bornemisza Péter; Thurzó Anna - Balassi
Menyhárt felesége, előzőleg Drugethné - és
Carina, a táncosnő-kurtizán; a cinikus-bölcs
Pictor és a simulékony-élveteg két kispap ..
. Elég ezt az első és második képet kira-
gadni: ellenpontozó viszonyuk kitűnő
szerkesztőre, avatott drámaíróra vall, aki
azonban a tárgya és mestersége iránti
szeretetből, szenvedélyből a szükséges
matéria kétszeresét-háromszorosát gyúrja a
jelenetekbe. S hol vagyunk még a Comoedia
előadásának sokszoros áttételeitől!
(Hasonló gondja sok Hubay-dráma esetében
van a nézőnek. Legújabban a Túszszedőkhöz
szükséges fejben tartani a görög mitológiát
meg az antik drámaírók klasszikus
szövegeit. De hozzájuk, mondjuk, a
Gyurkó-féle Elektra-variációt is.)

Nem volt anakronizmus fentebb a
„szociológiai" szót használni. Az író maga is
tudatosan él - itt is, másutt is - az
asszociációsorokat nyitó anakronizmu-
sokkal. Jellegzetes Hubay-instrukció pél-

A „párkák" (Esztergályos Cecília, Jani Ildikó, Hámori Ildikó) az Isten füle című darabban (Thália
Stúdió) (Iklády László felvételei)

vagy ironikus - képzettársításokat indítanak
el. Hiszen például a harmadik kép kezdetén
elég csak így morfondíroznia a Pictornak :
„Rom és hegyorom .. . Meg -- hogy is van?
- lobogós hadikopja . . . Ez az: titi-tá, titi tá-
tá . . ." Arany János alig egy évtizede -
1552-ben - el-esett Szondiját idézi a sor, a
taktus, s a balladával futólag azt is : lehetett
a Balassi Menyhártétól eltérő út, magatar-
tás. S ez a villanás azonnal beépül a
szövegbe, az író visszavált: „Az egész
ország ilyen titi-tá titi tá-tá lett. Mert
közben a magyarok is rájöttek, hogy ők is
tudnak verset skandálni. Mint a régi
görögök meg rómaiak. Most boldogok.
Skandálhatnak." Hubay dialógus-
technikájának csapongó, mégis céltudatos
szellemességét ennyi is illusztrálhatná - az
már csupán ráadás az ötletre, hogy a várból
érkező „két buggyos-bögyös leánykát" a
Pictor „cinkosan és skandálva" így
köszönti: „Libegős hadikurva ..."

A Major rendezte nemzeti színházi
előadás harmonikus együttgondolkodással
vitte tovább a dráma szálait - s ez a jó
produkció furcsa módon éppen ezzel ártott
a darabnak. Az utóbbi évti-

dául a börtönjelenetben az 5. hang jel-
lemzése: „nemzeti színházi hang, 270 év-
vel megelőzve korát". A tárgy ezzel a
stílushoz közelít: a nemzeti dráma a nem-
zeti színházinak ismert előadásmódban
kel életre egy pillanatra, eljátszva az öt-
lettel: hogyan játszanák el a Comoediát
majdnem háromszáz évvel a keletkezése
után - és a Cethalat vagy százötvennel a
megírása előtt? Hubay, szokása és
gyakorlata szerint, bőséges megjegyzé-
seket fűz a meghökkentő vagy nehezeb-
ben érthető mozzanatokhoz. Á drámaíró
az esszéista eleganciájával oldja föl a
rejtjeleket. A „Te benned bíztunk eleitől
fogva" sorai „eredeti helvét harci
ritmusban" zengenek föl, a szerző pedig
érzelmekkel érvel: „ . . . a figyelmes
olvasó is megdermedhet ekkora
anakronizmus hallatán. Mert hogy is
énekelhetik a zsoltárt Oláh Miklós kü-
szöbén Szenci Molnár Albert fordításá-
ban, amikor a fordító még meg se szüle-
tett? Hogy hogy énekelhetik akkor még-is
? Úgy, hogy ez a legszebb fordítás. Azért."

Esszék, tanulmányok ízesülnek a
drámákba, s elébük: bevezetőként né-ha
kettő-három is. S miként ezek, úgy a
dialógusok is nagyvonalú - patetikus



zedben elsősorban Shakespeare-művek
színpadra állítójaként becsült Major
Tamás joggal és leleményesen shakes-
peare-izálta a lehetett volna magyar
Erzsébet-korban zajló históriát; s engedve
másik vonzalmának-elkötelezettségének,
brechtizálta is. Inkább Hubaytól, mint e
drámájától idegenül. A cselekmény és a
stílus ennyiféle oltását viszont már nem
bírta el a nagyszabású dráma. (Á díszlet
figyelmet és kíváncsiságot percekre
lekötő mozgó embergépeiről, a
Haraszthy-szobrokról már ne is
beszéljünk.) A mindennapos színház-
bajáró is jól tette, ha többször nézte meg
az előadást: így fedték föl magukat a mű
rétegei. Igy tűnhetett ki, hogy e drámának
- a drámaíró- és színészszereplők
interpretációjában - a dráma és a színház
a valóságos főszereplője: a kor drámája
és a történelem színháza. A dráma és a
színház, ami fegyver: história- és
jellemformáló erő. Hubay Miklós hite
szerint: minden egyébnél hatékonyabb
gyúanyag.

Tüzet viszek

Hubay a drámaíróknak abba a szűkebb
csoportjába tartozik, akiknek munkás-
ságával kapcsolatban föl sem merül a
történelmi tárgy túlsúlyának kérdése.
Történelmi drámái is társadalmi drámák:
e kettőt is egymásba mintázza. A meg-
határozás nem is túl szerencsés, ponto-
sabb azt mondani: mai figurái is a mito-
lógiából, a régmúltból érkeznek a jelen-
be. Legjellemzőbb, emblémaszerű dráma-
címe a Tüzet viszek. A népdal szájról
szájra szállt két szava a mai drámát a drá-
matörténet első tudatos pillanatával köti
egybe. Alakjai Prométheusz hevével
élnek, tudva-tudatlanul közös a jelmon-
datuk. Drámaíró és hőse egyformán tüzet
visz.

A jelenben vagy a közvetlen közel-
múltban játszódó Hubay-drámák tár-

gyukat, műfajukat, kedélyüket, stílusukat
tekintve igen különbözőek. Természetes
az ily alkatú írónál, hogy hol a
szükségnek és a szeszélynek engedve, hol
egyre tökéletesítő szigorral, hol napok
alatt, hol évek munkájával alakítja művét,
s hogy minden esély megismerésére
vágyva végigpróbálgatja a divatos és nem
divatos műfajokat. S a kísérlet, olykor a
játék közben a „történelmi" és a
„társadalmi" jelző eredeti jelentése
elhomályosul: nem írhatók egyértelmű
minősítésként a műfaj neve mellé. „Tisz-
ta" társadalmi drámája, vegytiszta tör-
ténelmi darabja egy-két kivételt leszámít-
va nincs is. A Nero-ciklus összefoglaló
címe, az Antikrisztus supersztár éppen úgy
kortársunkká teszi az őrült császárt,
amiként az Ok tudják, mi a szerelem Hek-
torja sem egyszerűen Berlioz, a nagy ze-
neszerző. Ezt a kettősséget általában
intenzíven fejezik ki a címek is. Így a
Párkák mitológiai tartalmat hordoz, de
egy mai latin-amerikai országban, egy
kötödének álcázott lehallgatóközpontban
bonyolódik (már megint a zsúfoltság ...)
A Színház a Cethal hátán hálaáldozata Ady
oltárán is lobogott (hiszen címe a költő
egyik versére rímelt) - és így tovább.

Sok minden izgatja, de művei legmé-
lyén főleg egy kérdés : a nembeli lét és a
partikularitás ellentéte. Hősei küldetéses
emberek, akik nem képesek kivédeni a
közéleti, művészi cselekvés, alkotás és a
személyes, családi élet konfliktusait. A
célokban, eszmékben - né-ha művekben -
kifejtett ideálok s a puszta kifejtésük
közben is halmozódó alpári, taszító,
kínzó, nevetséges helyzetek ütköznek
egymással. Föloldható-e a partikularitás
és a nembeliség disz-harmóniája? Művek:
főként egyfelvonásosok sora kutatja a
választ.

Ez a kamaraműfaj szívügye az író-nak.
„Arlequin fekete selyem álarca és benne
Oidipusz király két kivájt szem

golyója: ez lehetne a műfaj címerében -
írja. - Kár volna ezt a címert fejjel lefele
fordítani, ahogy a kihalt családokét szo-
kás." E drámaforma szeretete és játszási
lehetőségeinek féltése szülte a ka-
maradarabokat. Itt kevésbé fenyegetnek a
mindig heroikussá növelt-misztifikált
alkotói vállalkozás veszélyei: a zsúfoltság,
az aránytalanság; s nem terebélyesedhet a
dialógus fölé az esszéisztikus elem. Itt,
ebben lehetett Hubay egyik legsikerültebb
művévé a Nero-ciklus nyolc tétele.
Arányosan oszlott el az az anyag, amit -
nyolc egyfelvonásost - máskor talán két
drámába (vagy csak egynek három
felvonásába?) szorított volna az író.

A nembeliség és a partikularitás el-
lentétét - azt is - elemző egyfelvonásosok
közül különösképp az Ok tudják, mi a
szerelem - ez a Hubay-szemszögű
Macskajáték -, az Antipygmalion - kedvvel,
ötlettel írott „anti"-típusú darabjai-nak
egyik legjobbika - és A Szfinx, avagy búcsú
a kellékektől - legszellemesebb mitológiai
parafrázisa - emelkedik ki. A nagyobb
lélegzetű művek közül a Késdobálók, a
Tüzet viszek és a Búcsú a csodáktól sorolódik
melléjük. Az árnyalataiban mindenütt
eltérő, de közös válasz bennük az: a
nembeli életnek magába olvasztva kell
meghaladnia a partikulárisat. Nem
egyszerű és semmitmondó erkölcsi
tanácsot osztogat, nem példák tárházával
érvel: az értékes nem az értéktelenen,
hanem vele együtt, sőt esetleg általa győz.
Szophoklészt például kilencvenedik
születésnapja előtt a saját fia, Iophón
jelenti föl, az elmebetegek listájára írva a
nevét. S a még majdhogy-nem daliás
aggastyán, Athén nagyságának
szimbóluma olyasfajta őrültekháza-
bugyorba kerül, mint amilyenből Bor-
nemisza engedte szélnek a rabokat. Itt a
mélyben a nagy drámaíró néha mint-ha
tényleg elmeháborodottnak mutatkozna;
de éppen innen látja, és ő látja
legtisztábban az Akropoliszt, ami túl-éli
majd a város közeli elestét, a perzsa
hódítást, az évezredeket, s mindig hirdetni
fogja Athén dicsőségét. A kör bezárul -
hiszen Szophoklész maga az „élő
Akropolisz".

A Búcsú a csodáktól negyedik képé-ben
Szophoklész a drámaírói hivatás, a
közéleti-politikai szerep - és az „apai hi-
vatás", a családi élet ellentmondásairól
elmélkedik. A húszéves Iophón többek
között azért is jelentette föl apját, mert
nyomasztja őt annak nagysága: elsorvad
az apa árnyékában. Az öreg dráma-író a
közélet-családi élet antagonizmu-

Bárdi György, Szakács Eszter, Egri Márta és Kern András Hubay Miklós Néró című darabjában
(Dunaújvárosi Bemutatószínpad)



sának legvégső föloldását latolgatja: „A
lényeg: rosszat a rosszra felelni. Ó! Hát ezek
szerint mi is ide lyukadunk ki! Tovább
rontani a rosszat. Utolsó kísérlet a világ
megmentésére. Rosszat a rosszra.
Hasonszervi gyógymód. Homeopátia."
Ahogy erre a dőlt betűs szedéssel is
fölhívja a figyelmet, Hubay itt Sarkadi
Imrét idézi, az Oszlopos Simeon Kis Já-
nosát. Teheti: az 1957-es Késdobálókkal ő
nem egy vonatkozásban mintegy
előlegezte az Oszlopos Simeonnal fölívelő,
a Deficiten át máig tartó sort. A társadalmi
talajvesztettség magyarázta megromlott,
ön- és társpusztító férfi-nő kapcsolat
diabolikus ábrázolásai közt övé az időbeni
elsőség. (A drámaíró, a művész mint
áldozat: ez a gondolat a Sarkadiról írott
cikkeiben vissza-visszafáj. Á három évvel
fiatalabb pályatárs halála - írja - „olyasmit
jelent, mintha megtizedelésen estünk
volna át; nem voltunk soha valami sokan,
egynek ki kellett hullni a sorból. A többi
kilenc úgy ment tovább, azzal az érzéssel,
hogy a fekete golyót bármelyikünk
húzhatta volna .. . Lehet ezt generációs
szolidaritásnak, de lehet bűntudatnak is
nevezni".) A Tüzet viszek Mátéjának
megformálásába, a szárnyalni rendeltetett,
de korán alá-hulló népi tehetség
ábrázolásába - a közvetett Soós Imre-
portréba - talán belejátszhatott a Sarkadi
halála által ki-váltott megrendülés is.

Világvégzene

„Egy drámaíró a mesterségénél fogva:
dialektikus" - okítja Alkibiadész a Szá-
zadost a Búcsú a csodáktól harmadik ké-
pében (Hubay darabjaiban egy drama-
turgiai kurzusra elegendő hasonló utalás,
magyarázat rejlik: a szenvedélyes, de
öniróniával is rendelkező drámaíró nem
tagadhatja meg tanári énjét). A Szo-
phoklész-dráma maga is az összegezés, a
dialektikus összefoglalás, a szintézis
teremtésének szándékával íródott, s más
vonatkozásban ugyanez áll a tőle
független, de szintén klasszikus indíttatású
a Túszszedőkre is.

A Búcsú . . . visszhangtalansága joggal
bánthatja a szerzőt. A közélet és a családi
élet konfliktusa, a család belső
diszharmóniájának kérdése, a nemzedéki
ellentét és a nemzedéken belüli ellen-tét -
Szophoklész egyidős fia és unokája közt -,
a szerelem értéke és értéktelensége
egyaránt belesűrűsödik ebbe a drámába.
Ezt csak a színházi premier(ek) után
bélyegezhetnénk túlméretezettnek; mint
olvasmány, nem az.

Bármennyire fontosak az említett ré-
tegek, a darabban mégsem ezek szólnak a
legerősebben - azaz együtt mást zen-
genek ki. E mű életrehívója elsősorban az
egységes európai kultúráért, legalább-is a
Mediterráneumból szétágazó, év-ezredes
kultúráért érzett aggodalom. A mind
biztosabban fölismert társadalmi és
kulturális válság motiválta többek között
a Párkákat, a Te Imré ...-t is. Hubay
Miklós, a franciás szellemiség
vonzáskörében indult, majd az itáliai
kultúra bűvkörébe került européer, „a
magyar művészet utazó diplomatája"
azon kevesek közé tartozik, akik ren-
delkeznek az Illyés Gyula munkásságá-
ban oly sokszor méltányolt példaszerű
képességgel. Áhogy Illyés egyszerre
Párizsra és Ozorára, úgy lát ő Firenzére
és Nagyváradra. Nem is csak, nem is el-
sősorban a maira, hanem a múltban
ködlőre: a reneszánsz Flórencre, Janus
Pannonius Váradjára - és Adyéra.

Nem Janus híres verse, a Búcsú Váradtól,
nem a dráma - és más Hubaydrámák -
címe hívja elő a fölismerést: Hubay
Miklós valamennyi színműve búcsú.
Csodáktól, kellékektől, illúzióktól,
reményektől. Búcsú - békétől, élettől,
ifjúságtól - az Egy szerelem három szakája,
melyben nemcsak Melitta szólal meg
búcsúdalban: búcsú a többi monológária
is. Búcsú - természetesen - a Finish:
Londonban történik, a XIX. század
elején. Búcsú a Cethal: a magyar
Erzsébet-kor eszményétől. S a Szophok-
lész-dráma: búcsú az antikvitás, a
klasszikus kultúra romolhatatlannak hitt-
remélt csodáitól.

Művészektől. és művektől búcsúzik az
egységes európai műveltséget féltő író. A
zsarnokság, az inkvizíció, a fasizmus, a
terrorizmus barbár erőszaka alkotókból és
remekművekből szorítja ki a lelket. A
drámaíró számára a társadalmi-történelmi
válság, az értékbizonytalanság az alkotás
feltételeinek megrom

lásában, az alkotások rombadöntésében
fejeződik ki. Szophoklész halhatatlan
szavai, a „Sok van mi csodálatos, / De az
embernél nincs csodálatosabb" hite
dadogássá romlik. A „Sok van, mi cso . .
. / Sok van, mi cso ... / . , dá-dá--dá . . ."
már slágernek sem teszi meg.

Mit szegez szembe - szembeszegez-e
bármit az író a kultúra pusztulásával? A
társadalom pusztulásával? Az eszmények
pusztulásával? A munkásságában utóbb
uralkodóvá lett, de már a Hősök nélkülből
is kihallható tragikus groteszk hangján: a
kultúrát. A művészi alkotást; a drámát, a
színházat. Szophoklész, ki már halott, a
dráma hetedik képében Zeuszként jelenik
meg, de tudjuk, a szó addigi értelmében ő
már nem istenülhetett meg. Ruhája a
korábban erre somfordált Ócskaruha-
kereskedő öltözéke - akiben viszont a
főistent sejtették, Szophoklész-Zeusz
összeláncolt fia-unokája felé kiáltja:
„Fiaim! . . . Istenek!" - s mert ezt í kiáltja,
mert ő teszi hozzá: „Ti egyedül, igaz
istenek!", úgy hangzik ez, mint a mindent
legyűrő biztatás. Iophónnak, aki drámaíró
fia; és az Unokának, aki a zene
megszállottja. Szophoklész, a megistenült
ócskaruha-kereskedő - a drámaíró
instruálja a meg-láncolt fiatalokat, fiait -
színészeit. És a közönség? ,;Ki kiabál? -
Én nem hal-lom. - Senki se kiabál. - Az a
félnótás bolond vénember."

A drámának vége. S most nem szól a
korábban folyton fölhullámzó dallam: a
„világvégzene".

A Túszszedők, mely idén került a Gyulai
Várszínház műsorára, a látszat ellenére
sem túl közeli rokona a Búcsú a csodáktól
antik történetének. Közvetettebb, kevésbé
személyes izzású. De végig izzik, lángol,
sistereg ez is. Első része a kivételes erejű
Hubay-művek sorába tartozik. Hetedik
napja ég, bűzlik Klütaimnésztra
máglyája: a férjgyilkos asszonyt
gyermekei, a bosszúálló Oresz-
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tész és Elektra ölték meg. A sikerittas
fiatalok - ítéletükre várva - mit sem él-nek
át az „anyánk a halott" döbbenetéből:
késükön csak a férjgyilkos vére szárad,
nem az életadóé. A „szép" Heléna - itt: a
nagynéni - és a nevetséges Menelaosz - az
„egyedüli győztes" nagybácsi - a (még) élő
képviselői a „letrojt" trójai nemzedéknek.
Velük fordulnak szembe Argosz ősi várát
is fölgyújtva Oresztész, Elektra és az
unokatestvérek. Az erkölcstelen és gyönge
hatalom helyébe a terror lép. Melyik a
jobb? Kié az »igazság"? - a sorra pusztuló
idősebbeké vagy az elpusztíthatatlannak
tűnő fiataloké? Az első rész füstös-kor-
mos víziója után Hubay egy még érez-
hetően nem végleges második résszel, a
kompromisszum békéjével fújja el a
pernyét. Mint oly sok darabját, igen
magasan, roppant intenzíven kezdi ezt is -
s ha tartaná is mindvégig a szintet, az is
kevésnek bizonyulna: a drámában egy-két
jelenet után megszokjuk a tovább nem
emelt magas szintet. A kiváló első rész
ezért vár, hív maga után - még kiválóbb
másodikat. Ezt kell majd megírnia a
mindig is szívesen javító, át-igazító, átíró
Hubaynak. Akkor szól majd igazán
hitelesen a Túszszedők a nemzedékek és
módszerek harcáról, a történelem
mindenkori anyagyilkosságairól, Argosz
újra és újra való fölper-zseléséről - a
világvégzenéről, ami elnémíthatatlan
dallam.

...quia absurdum

Egyformán forró alkotói szenvedély hívja
életre Hubay Miklós drámáit, de a
sikerületlenebbek és a „csak jók" közül az
olvasat és a bemutatók tanulsága biz-
tonságosan emelheti ki a legjobbakat,
legfontosabbakat. A Hősök nélkül, a Kés-
dobálók, az Egy szerelem három szakája, a
Nero-ciklus, a Színház a Cethal hátán, a Te
Imre, itt valami ketyeg és a Búcsú a csodáktól
állhatja legszilárdabban az idő próbáját.
Nem kevés. A maga módján nemzeti
dráma mindegyik. Fedezetként
Alkibiádész szavaival: „Meg kell tanul-
nunk emberiségben gondolkoznunk, kü-
lönben meghalunk."

A Te Imre . . . végén csak a színészek és a
publikum mennek mennybe. Á drámaíró
nem. Ő Angyali Péterként mindig itt a
földön köthet szárnyakat, bukdácsoljon
azzal. S írhatja a darabjait: szerelheti szét
a bombákat. Bízhat az írott szó és a
játszott dráma erejében. A pokolgépes
vízió alcímét kölcsönözve: Credo quia
absurdum,

NÁNAY ISTVÁN

Chicagók

Nem kell felülni a reklámszövegnek: Fred
Ebb, Bob Fosse és John Kander musicalje
nem a műfaj csúcsa (mint ahogy például a
pécsi színház műsorfüzete is állítja), csak
tisztes iparosmunka. Ámi persze nem
feltétlenül lebecsülendő dolog. A szerzők
rutinnal adagolják a szórakoztató darabok
rég bevált receptje szerint az izgalmat, a
humort és mindenekelőtt az
érzelmességet, a prózát, a táncot és az
éneket, de attól óvakodnak, hogy túlzottan
magvas gondolatokat is
megfogalmazzanak. Panelekből építkezik
ez a darab is, akárcsak a műfaj többi
nagyhírű produktuma; a
cselekményszövés, a dialógusok, a zene
jól felismerhető sablonelemekre redu-
kálódik.

Mi az, ami mégis élteti e műveket, köz-
tük a Chicagót? Először is a tálalás mód-ja.
A látványosság, a gördülékenység, a fény-
és hangeffektusok gazdagsága, a sztárok
jelenléte. Másodszor az a közön-
séglélektani hatásmechanizmus, miszerint
a könnyed szórakozást igénylő néző
számára a manipulációs eszközök által
kialakított és leegyszerűsített gondol-
kodásmódnak megfelelő közhelyek valódi
igazságként tüntethetők fel, tehát a
musicalek álmélységeit a néző hajlamos
valódi mélységként érzékelni. Harmad-
szor és mindenekfölött a reklám, a divat.

A Chicago hazai karrierjét - akárcsak
egy-két évvel ezelőtt a Kabaréét - sem
elsősorban a darab művészi értékei ala-
pozták meg, sokkal inkább a művészeten
kívüli, jogdíj, divat és egyéb tényezők.
Három színház tűzte műsorára rövid
egymásutánban a Chicagót, a Fővárosi
Operettszínház, a pécsi Nemzeti Szín-ház
és a kaposvári Csiky Gergely Szín-ház. A
pesti és a pécsi előadásról mint
musicalprodukcióról nem beszélhetünk,
ezekben ugyanis a próza, a zene, a tánc
egyenrangú és egymást dramaturgiailag is
kiegészítő, átszövő jelenlétéről eleve
lemondtak. Egyedül a kaposvári előadás
tekinthető a műfaj reprezentánsának, ami
persze azzal is összefügg, hogy csak a
kaposváriak rendezője, Ascher Tamás
tartotta kötelességének, hogy értelmezze a
darabot.

Az Operettszínház vállalkozását nyilván
az indokolta, hogy a társulat két olyan
jelentős művésznővel rendelkezik
Galambos Erzsi és Felföldi Anikó sze-
mélyében, akik jó értelemben vett sztárjai
lehetnének ennek a produkció-nak, a
pécsiek választásában pedig a Pécsi Balett
főszereplehetősége volt bizonyára csábító.
Ám az előadások azt bizonyították, hogy
egyetlen összetevő középpontba állítása s
a többi elhanyagolása magát a musical
lényegét kérdőjelezi meg. Pesten a
rendező, Seregi László meg sem kísérelte,
hogy az előadást többé tegye, mint
jutalomjátékká. Pécsett csupán a
műsorfüzet elmélkedik arról, vajon ez az
előadás az amerikai nagyvárosról vagy fő-
városunk hírhedt hetedik kerületi negye-
déről szól-e. A kaposvári előadás viszont
minden aktualizálás nélkül, a hangsúlyok
és a súlypontok helyes megválasztásával
tudott szólni századunk utolsó harmadának
egyik legfenyegetőbb problémájáról, a
világméretű gengszterizmusról, annak
társadalmi hátteréről, végső soron az
emberi élet értékvesztéséről.

A darabnak kettős szerkezete van. Lát-
szólag két gyilkosnő áll a középpontban,
valójában az őket védő ügyvéd, illetve az a
társadalmi mechanizmus, amely kialakított
egy nem titkolt narkotizáló funkciójú
szenzációhajhászást, amit aztán továbbszít
a felkeltett szenzációéhség, s amelynek
darabbeli megjelenítői az újságírók.
Ahhoz, hogy ez a szerkezet meg-
valósuljon, nagyon pontosan kell e két-
pólusosságot megteremteni. Az Operett-
színházban a gyilkosnők válnak fősze-
replőkké, és szentimentális történetté
egyszerűsödik a sztori. Pécsett a tánckar
kerül a fókuszba, de csupán arctalan,
súlytalan tömegként, ahogy súlytalanná
válik a két nő és az ügyvéd figurája is.
Kaposvárott viszont éppen ennek a szer-
kezetnek a megjelenítése hordozza a
többletjelentést.

A Fővárosi Operettszínházban - az
intézmény nevéhez és jellegéhez híven -
operettet játszanak. A díszlet, a jelmezek
édeskések és szegényesen pompásak, a
játék keretét a mulató környezete adja.
Roxie és Velma, a két főszereplő megje-
lenése felér egy primadonnabelépővel,
Billy Flynnt, az ügyvédet játszó színész a
bonvivánszerepkörből kölcsönözte
megjelenését, játékát, mosolyát, a tánco-
sok arcán az operettek, a balettek elen-
gedhetetlen, minden helyzetben kötelező
mosolya, akár csoportos, akár egyéni
szerepet játszanak, a darab kórusbetétjeit,
kíséretét a zenekari árokba ültetett


