Magyar Játékszín

A cethal hátán
BESZÉLGETÉS HUBAY MIKLÓSSAL

— Mondd, mióta ismerjük mi egymást?
— Ha jól emlékszem, hetvennyolc nyarán találkoztunk először.
—. Így emlékszem én is. Akkor már vártam is, hogy megismerjelek. Megmondom, miért. Jóval azelőtt, lehet már hat vagy hét éve, lent a Váci utcában a kapu
előtt összeakadtam egyszer Kazimif Károllyal, ö beszélt nekem először rólad, és
meg volt győződve, hogy mi ketten barátok vagy szövetségesek vagyunk. Te akkoriban az Alföldben írtál cikkeket arról, hogy merrefelé mennek a budapesti színházak, meg arról, hogy a magasabb szándékú drámairodalom elpangóban van. Ezekről a kritikáidról is ott, a Váci utcában Kazimirtól hallottam először, hogy is mondjam? nem minden neheztelés nélkül. Nekem meg akkoriban ment füstbe két drámám. Az egyik a Nemzetiben a Színház a Cethal hátán, a másik épp Kazimirnál, a
Thália Stúdióban, a Párkák. (A darab eredeti teljes címe: Párkák, avagy Isten füle
mindent lát. A színház ezt hosszúnak, mitologikusnak és főleg fiziológiai abszurdumnak találta; ezért lerövidítette a címet a nem szeretem Isten fülére. Holott egy Mindenhatónak az érzékszervei is lehetnek mindenhatóak. Nem? És egy mindenható
állam érzékszervei? A darab ugyanis három lehallgatónőről szól. ö k a Párkák.)
Mindkét darabban kiváló színészek szerepeltek, kiváló rendezésben. De csak tesséklássék voltak műsoron — a Thália Színház négy- vagy hathetenként egyszer-egyszer
játszotta a Párkákat, azelőtt a kilencven ember előtt, aki befért a tető alatti kis
Stúdiójába. A Cethalnak is meg voltak számlálva előre az előadás-napjai. Műveim
rövidre szabott színpadi pályáját én nem bírtam elfogadni szükségszerűnek —
* Egy hosszabb beszélgetés első fejezete: A Nemzeti Színház körül.
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melyik drámaíró tudja elfogadni szükségszerűnek a bukást? —, az ügyek se voltak
semmiségek, amelyeket színpadra vittem bennük, és sokáig nagy gonddal í r t a m
őket, évek m u n k á j a volt mind a kettőben, így hát e két egymástól oly különböző
dráma közös balsorsából én egy afféle figyelmeztetést olvastam ki, hogy h a netalán
még újabb drámákkal jelentkezni kívánnék, jobb, ha tudom: „no pa.sa.ran!" Nem
fognak átmenni. Kétszeri mondásból a legelvetemültebb optimista is megértheti az
ítéletet. (Az azóta eltelt hat-hét év igazolta sejtésemet, drámáimat a színpadokról —
a budapestiekről mindenesetre — kitiltó verdiktnek a megfellebbezhetetlenségét.)
A tendenciák észlelését végző pesti obszervatórium jelezte, hogy van egy kívülről
— pláne vidékről — elégedetlenkedő kritikus, ez voltál te, és hogy van egy kívülre
— egész Firenzéig — futamított drámaíró, ez voltam én. Nem volt nehéz minket —
hogy is mondják ezt Mucsán a machiavellisták? — „összekompromittálni". Ha Lobacsevszkij és Bolyai egyidőben kezdik feszegetni az euklidesi geometriát, bizonyára
lesz, aki azt mondja: „vigyázni kell rájuk, mert ezek összebeszéltek". Már mint a
Lobacsevszkij azzal a Bolyaival. Pedig lehet, hogy csak azért mondják ketten egyszerre ugyanezt, mert az az igazság. S mert épp megérett az idő az igazság felismerésére. No hát akkor igyunk meg egy pohárral soha nem létezett klikkünkre, és
kezdjük el a beszélgetést. Hadd lássuk: csakugyan egy követ f ú j u n k - e ?
— Ha már találkozásról kérdeztél, hadd valljam meg: ha nem is személyesen,
de műveiden át jó másfél évtizedes bensőséges kapcsolatot tartok veled. Drámáid,
naplójegyzeteid mellett a magyar dráma és színház dolgában talán első és legfontosabb eligazítom volt a Megváltó mutatvány. Ma is gyakori olvasmányom, amikor
keserűségek okán zivataros múltunkban keresem azt a mindenre fittyet hányó erőt,
amire figyelmeztetsz benne. Bornemisza, Katona, Madách igény és bizalom híján is
nyelvünket és játékkedvünket magyarságban akarták megtartani minden időben.
Lám, ilyenképpen a gyanakvás mégiscsak igaznak tetszik: összebeszéltem Veled.
Műveiddel pontosabban, s közben belém is átcsapott a hév: bajos időkben és szélcsöndben is a színháznak hátha esélye adatik arra, hogy megváltó mutatvánnyal
szolgáljon — legalább esendő személyes l é t ü n k b e n . . . ? Neked történeti tanulságaid
is vannak ezzel kapcsolatban, hiszen te csaknem egy generációval ifjabban ugyan,
de Németh László, Illés Endre, Kodolányi, Tamási sorában Németh Antal Nemzeti
Színházának ú j igényű törekvésében lettél szerző.
— A Nemzeti Színház kiskapuja csakugyan hamar kinyílt előttem. Az első
darabra, amelyet a Nemzetiben láttam, még befizettem. Nyirő József
Jézusfaragó
emberét láttam, negyven fillérért, a kakasülőről. Meglepett, hogy milyen lapos história volt. De a szélgépekből f ú j t a nemere. Közben a jegyszedők onnan fentről,
mellőlem, vízipuskákból eredeti fenyőillatot permeteztek a földszinti közönségre. Ez
Németh Antal rendezői ötlete volt. Ott fent, akilí láttuk, derültünk rajta. így mindjárt megtanultam azt is, hogy mi a totális színház: valami ózondús misztika. P á r
hét múlva már, mint a színház leendő szerzője, a földszintről, a legelső, vörös bársony borította fotelsorból néztem végig a Roninők kincsét. Ebben nem permeteztek,
csak stilizáltán mozogtak a színészek, sárgán kifestve, fekete lakk harci ruhákban.
De ezt a drámát is fölöttébb laposnak találtam. Nem lesz nehéz jobbat írnom ezeknél — gondoltam. Akkoriban olvastam André Gide naplójában, hogy miféle módszerekkel szoktatja magát írói munkára — többek között: rossz művek olvasásával.
„Hatásos, de veszélyes módszer" — teszi hozzá Gide. Ilyenformán dühítettek és buzdítottak engem az első Pesten látott darabok. Akkor m á r ott volt Németh Antal
asztalán a Lear herceg, avagy Európa elrablása című első drámai kísérletem, így
jutottam a klubfotelba, és szabad volt délelőttönként próbát néznem. Kéthetenként
volt a Nemzetiben premier, tehát mindig készült valami új. Lázas működés, egy
percnyi pihenő nélkül — azt hittem, a színház csak ilyen lehet. Egy ciklotron.
Részecske voltam, engem is feldobott. Az 1939—40-es szezonban (amely számomra
azért volt emlékezetes, mert egy angol szerzőnő átdolgozása címén — tehát nagyobb
személyes felelősség nélkül — élőször láthattam írásomat színpadon megvalósítva,
egy Rembrandtról szóló darabban) harmincnégy (!) bemutató volt a Nemzeti két
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színházában, köztük a magyar drámatörténet olyan büszkeségei, mint Az énekes
madár és a Papucshős. Három év múlva — az „én" szezonomban, a Hősök nélJcülében — már „csak" huszonöt bemutató. Köztük Illés Endre első (és a magyar
vígjátékirodalom legelevenebb klasszikus) műve: a Törtetők. És azt ne hidd, hogy a
rendezések megsínylették ezt az iramot. Feldobta őket is a feladat: kreálni. Minden
évben 15—20 ú j magyar drámát. Főszerepekben az ország legtündöklőbb színészeivel.
Szükség volt tehát a drámaírókra. A szükségből születik a bizalom és a bizalomból
születhetnek művek. Születtek is. Az akkori harmincévesek, a legjobbak, drámaírásba lendültek. És megcsapott a hivatás minket, húszéveseket is. Izgalmasabbá is
tette a drámaírói pályát, hogy a mérce megemelődött. Ha nagyobbra néztél: volt
kivel versenyezned. Az előző igazgatók egy eléggé középszerű szerzőgárdát dolgoztattak. Az ú j igazgatónak ez nem kellett, ő jelentős drámai műveket akart bemutatni. Én meg jelentős drámai műveket akartam írni. Az ú j bérlethirdetésben m á r
ott volt a Lear herceg a tervezett művek között. Gondolom: bátorításul a még
húszéves sincs fiatalembernek. Fel is bátorodtam, vadul írtam elölről ú j r a és ú j r a
ezt a darabot, gondolom aszerint, hogy épp milyen stílusú darab próbájára jártam
be. A drága Szűcs László nem győzte olvasni az ú j változatokat, de mindig honorálta; s ha kellett kollégiumra, tandíjra, Mikulás bácsinál — csakugyan így hívták,
ő volt az állami színházak gazdasági főnöke, az Operában székelt — mindig vehettem föl e l ő l e g e t . . . Nemcsak írói ambícióim korai beteljesedésének a története ez —
túl korai? — meglehet, de sürgetett a világháborúval fenyegető történelem, hogy
elvisznek katonának, aztán hová? Meg aztán a nemzedéktársaim, első íróbarátaim
is korán indultak. Devecseri tizenhét évesen! Örkény is, Karinthy is korán, Bárány
is, Végh Gyuri is, Vajda Endre, Hegedűs Z o l t á n . . . Ha csupán a Nemzeti műsortervébe szerencsével beókumlált zsengéimről volna szó, felesleges volna rájuk a
szót is vesztegetni, csakhogy ezek az évek egyébként is életbevágóak voltak nekem.
S éppen a drámaírás miatt lettek azok. Az eltökélt, csökönyös, abszolutumra szomjas — éppen nem sikerre szomjas, a siker engem akkor kevésbé érdekelt, mint érdekelne most —, a minden áron drámaírás miatt. Amíg az első két drámámat formáltam és ú j r a - és újraformáltam: ezek a drámák pedig formáltak engem. Ez volt az
én nevelőiskolám, amely a magyar társadalom, a világ (és bennük a magam helyzetének) radikális vizsgálatára kényszerített. Ehhez persze kellett az is, hogy ne
essem a divatos drámaformák csapdájába. A forma karonfogva hozza a szemléletet.
Ha azt kérdezték tőlem: „darabot írsz?" — taknyos gőggel azt feleltem: „egészet
írok". Szándékaimat tekintve ez igaz is volt. Honnan szoptam ezt az abszolutumigényt? Most már adom alább, de akkor? Honnan? Madáchból? Vagy abból a sok
század eleji filozófusból, akiket Váradon előbb Hegedűs Nándor kölcsönkönyvtárából, majd Turnowszky Sándor magánkönyvtárából hordtam haza? A Színházi Élet
— melynek darabmellékletei kötetbe gyűjtve voltak találhatók a Hegedűs kölcsönkönyvtárban — hamar megtanított színdarabolvasásra, s velem együtt egy országot,
utódállamostul. Faltam, tanultam a „technikát", hogy hogyan kell dialógust csinálni.
Most veszem csak észre, hogy a filozófusokból is a dialógusírókat kedveltem. Én is
írtam, gimnazistaként, kötetnyi fellengős naiv esztétikai bölcsködést, Alexander
Bernát megejtő dialógusai mintájára. Hálából az ő emlékének ajánlottam. Pestre
jőve, a professzoraimnak mutogattam az egyetemen. Egy gólyától minden kitelik.
Becsvágyamnál csak felkészületlenségem volt nagyobb. „Inkább Platón dialógusait
olvasná, kolléga úr." Csakhogy én akkor már inkább az Ibsenéihez vonzódtam.
Mikor tettem meg azt a lépést, hogy eszmék helyett élő embereket kezdjek el beszéltetni? (Jó ziccer a kritikusaimnak: — „Soha!") Talán alapvető hiányosságomat
akartam így pótolni: kényszerítettem magam, hogy emberekben gondolkozzam és a
társadalom „öntőformáiban". A határon túlról érkező, a kisebbségi deklasszáltságot
rostjaiban viselő magyar diákot itt Magyarországon középosztálybeli rokonság várta
— és milyen rokonszenvvel, csakugyan: keblére várta. Az első drámám két-három
éven át folytatott írása-újraírása nevelt rá arra a részvéttel és közönnyel teli magatartásra, amely — úgy látszik — nélkülözhetetlen ehhez az átkozott drámaíró-mesterséghez. A családon (rokonságon, osztályon, hazán, Európán) belül lenni és kívül
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lenni dupla erőfeszítésével tettem magamévá a drámai formát — de immár ebben
sem azt, amelyikre a Színházi Élet szolgált heti példákkal (bár nem szabad igazságtalannak lennem, ott olvastam az első Pirandellót, és a Földnélküly Jánost és az
Amerikai Elektrát is). És még inkább köszönhetem a „világnézeti" nevelésemet a
második drámámnak, amelyik minden erőfeszítés nélkül szökött aztán világra. —
Közben, persze, nemcsak Nyirő és Kállay Miklós darabjait láttam a Nemzeti Színházban, hanem a Lear királyt is — ezt annyit, hogy amikor a múltkor Pratóban
elkaptam Strehler csodálatos Lear-rendezését (még akkurátosan szöveghű is), végig
tudtam mormogni magamban Vörösmarty fordítását, és hallottam megint Mátray
Erzsi és Tasnády Ilona hangját és az Urayét és a Makláryét. És láttam (láttam
végre! mert Herczeg Kék rókájának a szériasikere sokáig nem engedte fel a Kamaraszínház színpadára) a Villámfénynélt.
Megnéztem, ahányszor csak játszották.
(Nem valami sokszor.) Tudom, hogy egy jó évtizede volt felújítás belőle, ezt nem
néztem meg. Már nem hatott volna úgy. Németh László engem mindig elbűvölt a
színpadról, mert nincs hatásosabb, mintha egy drámaíró mindig első személyben
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zeng és mindig a maga igazáról — de én erre nem voltam képes. Még csak utánozni
se próbáltam, tudtommal soha. Nekem a dráma soha nem volt önigazolásomra szolgáló műfaj. És amikor drámához kezdek, én nem tudom, hogy mi az igazság. Azért
írok, hogy megtudjam. Az apológiára berendezkedett intézmények nem is bírtak
soha megbékülni az én dramaturgiámmal. De örültem, tapsoltam Németh László
drámájának, boldog voltam, hogy találkozom a magyar dráma egy felívelő vonalával. Ezt a periódust Major továbbvitte még 48-ig — a Lélekbúvár a magyar vígjáték
megújhodásának a dátuma is lehetett volna . . .
— A folytonosság azért már akadozott. Mert valóban: színpadi szerzővé lépett
elő Illyés Gyula, s a még Németh Antal ígérte Tamási-darab, a Hullámzó vőlegény
is színpadra jutott. Déry Tibor és Háy Gyula drámái is repertoárba kerültek. De
Remenyik továbbra se kellett, s a Nemzeti Színház úgy tett, mintha Németh László
nem is léteznék. Legtermékenyebb darabírói korszakát élte pedig, de egyetlen műve
nem juthatott színpadra. (Lehet, hogy ez az állapot hívta elő belőle az igazi d r á m a írót?) És ha figyelmesen áttanulmányozom annak az időnek a műsorát, a Te neveddel sem találkozom. Hazajőve Svájcból, mint drámaíró, milyen közállapotot találtál itthon?
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— 1948-ban hazajöttem G e n f b ő l . . . Igen, akkor már nem az volt a kérdés, hogy
mibe csöppentem bele, hanem inkább az, hogy miből csöppentem ki. Már mindenki
javában csinálta a magáét. Emlékszem, amikor hazajöttem, elmentem, megkerestem
Somlay Artúrt a Nemzetiben. Éppen a Lear királyt játszotta és szünetben bementem
hozzá az öltözőbe, és akkor ő teljes Lear-jelmezben — talán még a Szacsvayét
hordta — most látszott csak, hogy Lear király nemcsak tragikus, hanem vígjátéki
figura is (ezt Molnár Ferenc jól kiszúrta); úgy, ahogy volt, fehér hálóingében, virágkoszorús fejjel, Mikulás-szakállal, felhurcolt engem a jólismert igazgatói irodába,
és Major nevét dörögte. Kovács Aliz védte akkor Major ajtaját. Major nem túlságosan lelkesen kitámított szobájából, hogy ez a Somlay-vulkán most megint mit
akar tőle, de aztán látta, hogy csak engem akar. Somlay galléron fogva rázott
engem előtte: hogy tőlem kell most egy dráma, mert ő azt a k a r j a játszani. Mire
Major gyanús túlbuzgalommal helyeselt: „persze, persze, de még mennyire!" Pontosan tudhattuk mindnyájan, hogy ebből már nem lesz szerződés: másfelé megy a
Nemzeti Színház. Major persze-perszéin felbuzdulva én ugyan elkezdtem írni a
művet. 1831-ben játszódott, a koleralázadás idején. Most bevallom, Majornak is
szántam benne egy nagy szerepet, az agg Kazinczyét, aki kolerában haldokolva találkozik egykori forradalmi eszményeivel. Major ezt persze nem is sejthette. Meg is
írtam a drámát, az első felvonása megjelent a Csillagban Hamis páva címen, de
amikor elvittem a Nemzeti Színházba, már 1950 lett. A Nemzeti drámaeszménye
már az volt, amelyet — ha jól emlékszem, 1949 húsvétján — Horváth Márton nyilatkoztatott ki a Szabad Népben. Cikkének az volt a címe: íródiplomaták.
A cikk
Zelk és Gergely Sándor ellen vágott, akiknek nem tetszettek Mándi Éva és Földes
Mihály színdarabjai, és ezt meg is írták. Ök voltak az íródiplomaták, mert az irodalom igényei szerint diplomatáskodnak, ahelyett, hogy üdvözölnék az újat, a munkásélet ábrázolását. Ez volt az a cikk, amely a fordulatot hozta. Zelk felé vágott
elsősorban, de tulajdonképpen iránytmutató is volt a színházigazgatóknak, hogy mit
kell csinálniuk. Optimista életképszerű valóságábrázolást. Amikor a Nemzeti Színházban Majornak és akkori famulusának, Debreczeni Ferencnek felolvastam a Hamis pávát, úgy látszott, hogy Major Debreczeninél tartja az eszét. Debreczeni Ferenc
kifejtette, hogy ilyen típusú drámára nincs szükség, és hogy úgy látszik, én n e m ,
olvastam a húsvéti cikket. Én az első pillanatban Deák Ferencre gondoltam, mert ő
is írt egy húsvéti cikket. Ez a félreértés se tett jót nekem. Istenem, merre is járhat
azóta Debreczeni, a naprakész ideológus? Ehhez a drámához is azóta folyton jegyzetelek, és ha matuzsálemi kort elérek, bizonyára meg is írom.
Ez várt rám a Nemzeti Színházban. A Művész Színházban meg pontosan az
várt, amit otthagytam Nyugaton. Csakhogy én nem azért jövök haza, hogy azoknak
a francia daraboknak a szellemében iparkodjam, amelyeket ismertem legalább anynyira, mint a Művész Színházban Várkonyiék, engem viszont már régen nem érdekeltek. A franciákat sem. De ők itthon nyakig benne voltak. Ha én eljátszom a
Nyugat-rajongót és Párizsról affektáltam volna, talán tudtam volna a Művész Színházban boldogulni. De engem akkor a koleralázadás érdekelt, Kazinczy látomásos
halála, és nem pedig Anouilh művészete. Viszont a koleralázadás és Kazinczy agóniája akkor már biztos volt, hogy nem kellett a Művész Színháznak sem. Tulajdonképpen ez volt a két pólusa a magyar színháznak. Mert a Vígszínház pillanatok
alatt katonai drillbe merevedett, Néphadsereg Színháza lett, és ott hősi darabokat
játszottak. Ezzel a színházzal különösen megjártam. Jobb híján elkezdtem színikritikákat írogatni az akkori vasárnapi lapba, azt hiszem Független Magyarország volt
a címe, és itt-ott a Magyar Nemzetbe is. A Néphadsereg Színháza őrületes nekifutással bemutatta a Cyranót. Ott tapsolt az egész honvéd vezérkar. S akkor én
vesztemre azt találtam írni, hogy a Cyrano elavult darab. (Ezt ötven évvel előttem
már Ady megírta.) Ebből óriási ramazuri keletkezett, többet nem írhattam kritikát.
A lap rektifikált, közölte, hogy a Cyrano hősi előremutató, klasszikus, s hogy pontosan rá vonatkozik Révai elvtársnak az a mondása, hogy a múlt értékei stb. stb
Én meg ettől kezdve folyton attól rettegtem, hogy mikor kapok behívót és hova.
Mert egy legszentebb eszményeiben így megsértett hadsereg színháza akkor ilyen

módon is tudott volna visszaütni. Tehát: a Néphadsereg Színháza számára nem voltam eléggé hősies, a Nemzeti Színház számára nem hasonlítottak eléggé a darabjaim a Mélyszántáshoz, a Művész Színház számára nem voltam eléggé franciás . . .
Hát ezt találtam itthon.
— Három darabot említettél eddig, a három elsőt. Ebből csak a Hősök nélkül
ismeretes, a másik kettőt eleddig könyvben se olvashattuk. Érdekel, hogy miről
szóltak, és — ha szabad megkérdeznem — mi volt az „autonómiájuk"?
— A Lear herceg, avagy Európa elrablása, amin a drámaírást először gyakoroltam, színháznak is, világnézeti magántanulásnak is gusztusos téma volt. Elmekórházban játszódott, ahol orvos barátai elbújtatnak egy színészt, aki odakint valami
hajsza központjába került. Még nem lehet tudni, mire megy ki a fasizmus: a színész, aki tudni akarja a sorsát, odabent megcsinálja a fasizmus „modelljét" —
bőven van hozzá irracionális nyersanyag. Megalakítja a felsőbbrendűek p á r t j á t
kveruláns imbecillisekből. A harmadik felvonásra az orvosokat legyilkolva találják.
A lapuló szadisták, az ápolók törnek hatalomra, ö k gyilkolnak. A modell úgy f u n k cionált, mint majd az originál. — A Nemzeti pár éven át hirdette, nem adta elő.
Amikor politikailag még talán lehetett volna, nagyon önképzőköri szinten volt a
szöveg. Amikorra aztán belejöttem kicsit a mesterségbe, m á r lehetetlen volt. Emlékszem, Párizs elfoglalásának a napján, a Múzeum körúton meglátott Németh Antal a
kocsijából, megállíttatta, kiszállt: „Hallotta a híreket? Azt a Lear herceget egyelőre
nem játsszuk, írjon valami mást." A darabnak egyetlen nyilvános (nyilvános?) bemutatója volt: felolvastam a Baumgarten Könyvtárban. Vajda Endre vagy Devecseri
volt akkoriban a könyvtáros, és baráti körükből ki-ki bemutathatta, amit csinált.
Amikor Teleki halála után jobban belementünk a háborúba, én akkor a Hungárián
Quarterly és a Nouvelle Revue de Hongrie szerkesztőségében dolgoztam — ez a
háborúellenes politikának és németellenességnek egy elég szerény bázisa, innét mentem aztán Genfbe — egy példányt ebből a darabból odaadtam a költözködő amerikai követség valamelyik sajtóemberének. Nem előadatási célból, hanem hogy lássák,
miket írunk mi itt. Alighogy vége volt a háborúnak, Bernben a magyar követséggel
kerestettek Amerikából, egy ügynökség, Hans Bartsch — táviratcím: habartsch —,
hogy ők most ezt előadatják és hogy ha megvagyok, kábelezzek igent. Engem akkor
már semmit se érdekelt ez a darab, az ötletét kiagyaltnak, a mondanivalóját szerencsésen meghaladottnak éreztem. Meg aztán akkor még a bátorságot esztétikai
kategóriának hittem: s ami 38-ban eltakarhatta még a darab gyengéit is, az 45-ben
már csak utánlövés volt. Különben is, akkor a drámában engem m á r egészen más
dolgok érdekeltek. Kakast áldozzatok címen írtam egy tragédiát Genfben, ezzel
egyre jobban belemásztam az emberi személyiség szabadságának a problematikájába, és erre vitt Sartre is, akinek első drámai művét, a Legyeket nagyon hamar,
még a háború alatt (nem is tudom már, hogy jutottam a szöveghez) lefordítottam
magyarra. Az első felvonást még Kerényi Károlynak olvastam föl, amikor először
jártam nála Asconában, s ez 1944 elején volt; s amikor 48-ban hazajöttem: Szabó
Lőrincnek a Pasaréten, náluk. Olyan időszak volt ez, amikor Pirandellót már mindenki eltemette és Dürrenmatt még sehol se volt. A Lear hercegben pedig letagadhatatlanul volt pirandellós utánérzés, vagy ha tetszik: dürrenmattos „előérzés".
A Hősök nélkül nem volt kiagyalt darab. De azért ez se volt holmi „életszelet"
— ahogy a francia mondaná. Sűrítés volt, kompozíció. A nyersanyagát megéltem,
családilag. S ellenőrizhető volt a magyar vezetőrétegben az igazsága. Egy interjúban
azt kérdezte tőlem, ha jól emlékszem Erdős Jenő: — Imrédyről írtad? — A válaszom az volt, hogy nem megyek a szomszédba modellekért. Passuth László is idézi
ezt az esetet a Kutatóárokban. így emlékszem vissza rá én is, ahogy Passuth felelevenítette. Itt a könyve. „A Hubay-mű pezsgő belpolitika volt; talán még a maszk is
segített abban, hogy Imrédy figuráját helyettesítse be a néző. Emlékezetem szerint
Somlay Artúr játszotta a protagonistát... A jobboldali sajtó természetesen hevesen
ostorozta."
A Hősök nélkül 1942 tavaszán meg is jelent, s azóta is változatlan szöveggel
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adták ki újra, tehát olvasható, így a mondanivalója is interpretálható. Miért én
magyarázzam? Arra emlékszem, hogy amikor Horvai fel akarta újítani a Madáchiban (az 1955/56-os szezon közepén, Pártos Géza rendezésében, Somlay egykori szerepét Uray játszotta volna, de a miniszter Darvas József kommentár nélkül betiltotta,
és így csak az állítópróbáig jutott el a darab), arról beszéltünk, hogy szelídíteni
kellene, mert nem fogják elhinni, hogy 1941-ben ezeket a dialógusokat leírhatták,
sőt: színpadon el is mondhatták. Ne érts félre: a darab szövegében, textúrájában
nagyon gyatra, nem tudtam még akkor, hogyan kell beszéltetni embereket. Most
olvasva: pirulok nyafka, finom jelzőimen — de a dráma koncepcióját és a kompozícióját irigylem attól a kezdőtől... A 44-es októberi vasárnap után már akár így
is kérdezhette volna Erdős Jenő: — Igaz, hogy Horthyról szól a darab?
— Miként fogalmaznád meg politikai mondandóját?
— A dekoratív nemzeti hagyományokba öltözködő, liberális történelmi osztály,
ha nem képes személyes tragédiát vállalni (és nem képes), menthetetlenül nyilassá
lesz. Az első felvonás: a hagyomány és a liberalizmus nosztalgikus túlélése; a második: a tehetetlenség a tragédia vállalására; a harmadik: a szélsőjobbra züllés.
— Ez volt az a „szelídebb" darab, amelyet a Lear herceg helyett írtál a
Nemzetinek?
— Előadható darab volt — előadható azokban az esztendőkben, amelyeknek
megvoltak az imponáló bátorsághullámai. És ez legalább nem sértette a német szövetségeseket, mint az előző. Magyar Bálint könyvéből tudjuk, hogy Németh Antal,
akit a keresztény-nemzeti kurzus vitt a Nemzeti igazgatóságába (de tegyük hozzá:
képzettség tekintetében nálánál kvalifikáltabb színházi ember nemigen volt akkor
Magyarországon), késhegyig menő harcot folytatott a nyilasokkal. Németh a darabot
a szélsőjobb ellen szánta, s csak a főpróbán derült ki, hogy a darab az egész rendszert potenciális nácizmusnak mutatja — ezt Somlay vadul meg is játszotta —,
innen volt aztán a kapkodás a betiltó (majd: korlátozó) minisztériumi határozatok
közt. A szerencsém az volt, hogy két minisztérium összeveszett az illetékességen,
hogy melyik is tiltsa be. Erről Magyar Bálint is ír. Székely György, a rendező, még
nálam is fiatalabb, úgy emlékszem. Előfüggöny nélküli színpada akkoriban példátlanul modern volt — hadd érezze a nézőtérre belépő közönség első pillanattól, hogy
vendége, felelős tagja a színpadon megjelenő úri családnak, mely a tragédia vállalását kikerülve megy a bukás f e l é . . . A szereposztás a legkihívóbban parádés volt.
Tőkés Anna, Lánczy Margit, Olty, Abonyi Géza, Kovács Károly, Szabó Sándor és a
Vígszínházból a főszerepre áthívott Somlay. Amikor a próbákat elkezdték, még nem
voltam nagykorú. Nem dicsekvésből (nem csak dicsekvésből) mondom el mindezt,
hanem azért (és egyre inkább csak azért), hogy tűnődjenek el ezen, akiknek szép
feladatuk lehetne Magyarországon ma is a dráma felvirágoztatása. Lett volna oka
1942-ben a Nemzeti Színháznak kitérnie a pályakezdő drámaíró művének a bemutatása elől: a megírás naivsága, a téma provokatív volta. Nem tért ki, ellenkezőleg:
szívügyeként vállalta. Ugyanezt a lélekemelő bizalmat éreztem tíz-egynéhány év
múlva megint, amikor 1956 januárjában Horvai a Parlament előtt a hóban topogva
várta, hogy beszélhessen Darvas Józseffel, hátha jobb belátásra tudja bírni őt a
Hősök nélkül felújításának engedélyezése ügyében (vagy legalább sikerül talán megtudnia, mi baja vele), miközben a színházban Pártos állt a próbával.
— A Színháztörténeti Intézetben bukkantam rá egy vígszínházi dramaturgiai
jelentésre: Horváth Árpád, a tragikus sorsú rendező véleményezte Millennium című
drámádat...
— A Millennium? Bár valahol megvan egy példány most belőle, de nem volt
erőm, kedvem újraolvasni. Ahogy a címből kitetszik: 1896-ban játszódik. A vígjátéki
helyzet: megjönnek Amerikából a 49-ben emigrált rokonok, haladó demokraták, s
itt találják a családot papundekli páncélban, egy középkorban, amelyre még vastagon rá is játszanak. Mivel másra nem emlékszem, valószínűleg csak ennyi volt
benne, s ezt már a magam igényei szerint is vékonynak tartom egy drámához.
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— Ahogy a Millennium is jelzi Veled kapcsolatban: nemcsak a Nemzeti érdeklődött a magyar drámairodalom ú j hulláma i r á n t . . .
— Felsoroltad a harmincas évek végétől színre került igazi drámák íróinak a
nevét. Hozzáfűzhetném még a Remenyikét, a Máraiét, az i f j ú Darvasét. Mert nem
korlátozódott a magyar drámai műhely csupán a Nemzetire. A Nemzeti csak elkezdte, és ebben az irányban elindította ezzel a színházak versenyét. A Vígszínház
a Budai Nagy Antalt, az Apai házat játszotta, a Belvárosi a Földindulást
és a
Végrendeletet, a Madách a Kismadárt és a Szakadékot. A Hősök nélkül nemzeti
színházi bemutatója után a következő drámára a szerződést a Vígszínházzal kötöttem én is. (Ez lett volna a Millennium; de én kimentem Svájcba — mostanában kaptam vissza ezt a példányt, Hegedűs Tibortól, kedvesen megőrizte
vagy harmincöt éven át.) Hogy jellemezzen ezt a nagyívű periódust? A bemutatott
drámák nem szezoncikknek készültek. És nézd meg: jó néhányuk csakugyan fönnmaradt. Drámairodalmunk örök értéke. Ugyanakkor, hadd tegyem hozzá, pontosan
éreztem, hogy ez az ú j fejlődés — óriási jelentőségű, ugrásszerű fejlődés a magyar
irodalom és a magyar színház kapcsolatában — nem egészen abban az irányban
halad, amerre én a modern dráma eszményét sejtettem. Németh, Kodolányi és Darvas átvették, és Magyarországon eladdig szokatlanul magas szinten művelték, s a
társadalmi igazság erejével feltöltötték azt a polgári és parasztdrámát, amely felriasztja a lelkiismeretet. Mondanivalójuk fontos volt és telibe talált. Hozzám mégis
közelebb állt Remenyik, Tamási, Illés. Nem mintha azt akartam vagy tudtam volna
csinálni, amit ők; de az ő drámáikban megvan az a „bizonytalansági tényező",
amely a drámai mű autonómiájának egyik legszembeszökőbb jegye. Az én szememben minden igazi drámai mű autonóm — tehát létét nem pusztán az alapötletéből
és nem pusztán előre megfontolt eszmei mondanivalójából meríti, és nem is csak
abból, hogy színre viszik. (Mennyire örülök, hogy ezt ma, kérdésedre végre világosan
kimondhatom, mert az az érzésem, hogy bizonyára ez volt az én „eretnekségem",
amelynek elítélésében egy negyedszázad óta olyan szépen egymásra talált a d r á m á t
a puszta mondanivalójára szimplifikáló bürokrata kényelem és a dráma autonómiáját személyes sértésnek tekintő színházmelléki gőg.) A dráma írása számomra nagyobbszabású vállalkozás, hogysem előre tudhassam az eredményét. Kolumbus azt
mondta: ha a föld gömbölyű, nyugatra hajózva Indiába érek. De közbe jött neki
Amerika. Egy „bizonytalansági tényező". Engem kevésbé érdekelnek azok a drámák,
amelyek menetrendszerűen érkeznek a mondott kikötőbe. Ezek inkább postahajók.
A dráma: felfedezés... Személyiségünk mélyebb rétegei, magyar nyelvünk-létünk
tágasabb birodalma, gyerekeink harmadik világháborútlan élete — ezek felé nyitva
a dráma dimenzióit, ezek mind-mind kecsegtethetnek felfedezésekkel, úgy értem,
hogy félelmetes felfedezésekkel. A szorongást nem lehet megspórolni — „új, nem
sejtett végzetek álnokul állnak az utas elé", ahogy Babits mondja a maga görög'
tragédiájában. És jobb a végzeteket idejekorán a színpadon felfedezni, semmint m a j d
az életben.
— Egy rövid ideig közvetlenül is segíthetted a Nemzeti és a magyar drámaírók
közeledését. D r a m a t u r g k é n t . . .
— 1954 nyarán l e h e t e t t . . . Horvai és Pártos Géza jóvoltából és Sarkadi és Mészöly Dezső barátságának eredményeképpen a Madách Színházban akkoriban kezdték el játszani ú j darabjaimat, s mindent meg is adtak hozzá, hogy siker legyen
belőlük. Nagy szereposztás, és főszezonban voltak a premierek. Megint drámaíró
voltam. Egyszer az Emke kávéházban ültem éppen, Major bekopog rám az ablakon
és megmagyarázta, pantomimban, üvegen át, hogy menjek fel hozzá a Nemzeti igazgatói szobájába, mert csinálni kéne a magyar drámának egy másik műhelyt. Amikor
felmentem, már csak a szerződést kellett aláírni. Így lettem a Nemzeti Színház dramaturgja. Volt a Nemzeti Színháznak m á r két dramaturgja, Forgács István és Benedek András. Én persze úgy gondoltam, hogy bírom Major bizalmát és így m a j d
mindent lehet. Benedek András lehűtött: a Nemzetinek mindig volt egy „író-drama94

turgja", de egyik se volt hosszú életű, se Somlyó, se Karinthy. És aki ú j a t akar
csinálni, annak pláne hamar kitelik az esztendeje... 1956-ban az én szobámat is
találat érte a Nemzetiben. 57 elején még tagja lettem a színház igazgató tanácsának. Aztán egyik napról a másikra kitettek. Ugyanaznap a főiskoláról is — nehogy
azt higgyem, hogy véletlen. Major utána mindent megtett, hogy engem a Nemzetihez azért odafűzzön, mint fordítót. A Tojás fordításából éltem, amíg engedték játszani. Üj darabomat, a Késdobálókat 6 kezdte rendezni — Berek Kati és Szirtes
játszotta volna —, de a próbák váratlanul abbamaradtak. Ugyanebben az időben
bocsátották el a Madách Színháztól Sarkadit is. Mészöly maradt, mint színházi
szakember. De jött az ú j igazgató, Ladányi, aki hozta az ú j instrukciót. „Olyan dramaturgot, aki minden rendezői megbeszélésen két írónak a nevét hajtogatja folyton,
a Sarkadiét és a Hubayét, én nem használhatok." — Mészöly így adta tovább:
„Rákényszerítenek, hogy helyettetek csakis Shakespeare-rel foglalkozzam." — És
elkezdett fordítani, ami az akkori honoráriumrendszer szerint csakugyan jól fizetett.
A színészek imádták az ő dialógjait és tirádáit mondani. De milliomos nem lett,
mert egy ú j honoráriumrendelet — ellentétben a nemzetközi szerzőijog-szokással —
megszüntette a drámafordító részesedését a bevételből. A két drámaműhely így lassan feloszlott, ö t év se kellett: Gellért Endre és Sarkadi odalett, Horvai vidéken
tűnt el, névtelen, szívós munkák közepette, Pártos kínlódott, majd néhány évvel
később disszidált. Major is elkerült a Nemzeti éléről. Senki nem maradt épségben.
Hát csak ennyi ideig tartott az az aranykor, amelyben megpróbálhattunk európai
igényű magyar drámát közös erővel művelni.
— Megcsapott-e az a feszültség, ami az ötvenes években drámaíró és színház
között megteremtődött? Amiről például Németh László a Galilei-kálvária
kapcsán
beszámol...
— A Galilei színrevitele különös ügy volt, engem a közelébe se engedtek. De '
nem is törtem magam érte. Németh László dramaturgja Benedek András volt, de
dramaturgja volt mindenki, aki beleszólhatott: Révai József, Rákosi Mátyás, Major,
Sárközi Márta, barátok stb. A napi politika állása szerint súgtak: ezt mondja ki
Galilei, azt mondja ki G a l i l e i . . . Nekem ebben senkinek a szerepe nem volt rokonszenves, még a Németh Lászlóé sem. Engedett, aztán kesergett, hogy hagyta magát.
Az egyik társaságban azt mondták: miért engedett? Átment a másik társaságba:
ott meggyőzték arról, hogy engedjen. Keserves történet volt.
— Kik voltak azok, akiket szerettél volna a Nemzetiben látni?
— Madáchot. És ez sikerült is. Karinthynak az Ezer évében dramaturgként közreműködtem. Merem remélni, hogy Cini meg volt elégedve velem, nem az én dolgom, hogy megítéljem. Vészi darabja, A titkárnő szintén arra az időre esett, de
annak se én voltam a dramaturgja, azt hiszem, Major maga csinált mindent Vészivel. Színpadra segítettem félig-meddig stúdióelőadásban egy számomra mindenképpen érdekesnek látszó darabot. Megbukott. Ez Fekete Gyulának a Májusi felhők
című munkája. Az volt az érdekessége, hogy a sötét, komoly és abszolút realista
társadalmi drámát versekben írta meg. Ez már maga is újfajta, szokatlan, de igazi
drámaírói aspirációról árulkodott. Korán jött vele. (Jó másfél évtized múlva aztán
Sárospataky Istvánnak, nem könnyen, de sikerült elfogadtatnia a drámának ezt a
nemes formáját.) A darabot címéhez illően, de szerencsétlenül májusban mutatták
be a Katona József Színházban stúdióelőadásban. S akkoriban mindenki másra
figyelt: mi lesz Rákosival, mi lesz Nagy Imrével, ki jön, ki megy.
— Beszélgetésünk során nem túlzott nosztalgiával idéztük a Németh Antal vezette Nemzeti korszakát? Színházi-szakmai gondok megoldásának közepette vajon
mindig is a magyar dráma ily következetes akarása jellemezte a Nemzeti törekvését?
— Nehogy azt hidd, hogy én most, ifjúságomra emlékezve, bearanyozok egy
politikájában egyébként gyanús kort. A Nemzeti Színház fennállása óta feladatának
tekintette az élő magyar drámairodalom színpadra vitelét. Tegyünk egy próbát. Itt
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az 1965-ös kiadású kis könyv a Nemzeti Színház történetéről. Nézzük: mit játszottak
száz évvel ezelőtt? Nézzük csak az 1881—82-es szezont! Tizenöt magyar d r á m á t m u tattak be. Köztük három ú j Csikyt! A Cifra nyomorúságot, A kaviárt és az Annát.
Ebben az évben mutatták be Szigeti Józseftől a Rang és módot. Szigligetitől pedig
felújították a Trónkeresőket
és a Mátyás királyt. Folytassam? Egyetlen é v a d . . .
De lássunk egy esztendőt, amelyben kevés bemutatóra futotta ! A háború
vége: 1917—18. Csak tizenöt bemutató. Így kezdődik az évad: szeptember 15: Móricz
Zsigmond Pacsirtaszó; október 5: Bródy Sándor A dada; október 26: Herczeg Ferenc
Árva László király; november 23: Molnár Ferenc Űri divat, utána egy Jókai és egy
Shakespeare, majd február 22: Lengyel Menyhért Charlotte kisasszony; március 21:
Szép Ernő Prológ; március 28: Bánffy Miklós Az erősebb; április 5: Szomory II. József császár. Ezután egy Molière és egy klasszikus spanyol, majd m á j u s 3-án Hevesi
Sándor: Görögtűz. Kilenc ú j magyar dráma egy szegényes szezonban. S mind a
kilenc irodalomtörténet, s majd mind ma is felújításra érdemes.
— Firenze és a József Attila utcai lakásod között ingázva, a Váci utcában
munkaotthonodba tartva a nyáron naponta elbandukolhattál egy festett plakát előtt.
A budapesti Nemzeti Színház bérletfelhívása volt olvasható — egyetlen élő magyar
szerző se szerepel a névsorban. Milyen érzéssel pillantgattál rá — kollégáid nevében is?
— Amikor először láttam, még talán májusban, kicsit összeszorult a szívem és
ugyancsak elképedtem. Egyetlen élő magyar drámaíró művét se ígéri. Egyetlen 45
után írott magyar drámát nem ígér. A szívszorulást ezen nem kell magyaráznom.
Az elképedésemet talán mégis: hát ilyen leplezetlenül itt tart m á r a magyar színház? De hagyjuk a drámaíró kesergését. — „Hoppon maradt és most a nemzeti
dráma sorsán kesereg" — mondhatják rám, ha beszámolnék érzéseimről. Hadd
mondjam el inkább, mit érzett e plakát láttán a firenzei t a n á r . . .
Ott az egyetemen azzal a nyugat-európai fiatalsággal találkozom, amely nagy
többségében baloldali, nem szeretne megdögleni egy ú j világháborúban, és nincs
semmiféle fogódzója. Minden, ami a világpolitikában van: gyanús. És tőle idegen
érdekektől manipuláltságra gyanús. Na most, megkérdezik a magyar irodalom professzorától: — Maguknál miféle művekben gondolják végig az írók az emberiség
sorsát? — Erre mit felelhetek? Felelem Madáchot, mert ő végiggondolta, egészen a
mi ezredvégünkig... Aztán? Aztán felelem Adyt. Aki mindenkinél jobban bevilágított a világháború-jelenség irracionalizmusába. S akiről most olvastam Balogh
Edgár nagyszerű szavát: „legnagyobb magyar politikus post mortem". Aztán felelem
József Attilát, Juhász Ferencet. És a magyar irodalmi folyóiratok legújabb számát
találomra felütve verseket olvasok, amelyeket áthat ugyanaz az egyetemes gond és
világot mozgató s z e r e l e m . . . Erre ők azt kérdik: — És a magyar filozófiában és a
Madáchénál modernebb drámában? — hisz úgy tudják, hogy ezekben a m ű f a j o k b a n
szoktak kiérlelődni az emberi lét és együttlét ú j koncepciói. De erre már nem tudok
mit felelni. Lukácsot jobban ismerik nálam. — Professore, mi az, amit maguk, szocializmusban élő írók művekben, de végiggondolt és megszenvedett művekben, más
szóval: hiteles és érdekes művekben nekünk kínálni tudnak? Ha nem is mint megoldást, hanem csak mint kísérletet, reményt, ú j modus vivendit, arra az esetre, ha
sikerül valahogy kikeverednünk ebből az elmebeteg fegyverkezési versenyből h á ború nélkül? Mint európai szomszédaink, mit üzennek a maguk írói nekünk, európai
szomszédjaiknak? — Maradt egy kis közép-európai irónia nálunk, azzal zseniálisan
elblődlizzük azt, ami szorongat — ezt felelhetem, rámutatva arra, amire csakugyan
büszkék lehetünk.
— Házi használatra ez talán ott jó. És számunkra?
— Most mondjam azt, hogy az ő sürgető kérdéseiket a mai színházvezetés nem
adja fel többé drámaíróknak? Pedig ezek volnának most az idő kérdései. És a kérdésekre a dráma örök formájában kibontásra váró válaszok l a p p a n g a n a k . . .
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