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1908-ban a harmincöt esztendős Hevesi
Sándor mögött már jelentős és sokoldalú
színházi múlt állott. Éveken át a Magyar
Szemle elismert kritikusa; 1901 és 1907
között a Nemzeti Színház falain belül ta-
nulja a színházcsinálás gyakorlatát, köz-
ben, 1904-től három éven át részese a
legkorszerűbb magyar színművészeti kí-
sérletnek, a Thália Társaság harcokkal
terhes munkájának; új típusú színi képzést
szervez, és máig is érvényes elméleti
munkákat tesz le az asztalra; majd egy
éven át a magánvállalkozásban működő
Népszínház-Vígopera rendezője. Olyan
vezető egyéniséggé növi ki magát, akit a
Firenzében élő kiváló, fiatal művészettör-
ténész, Fülep Lajos joggal ajánlhat egy
akkoriban már európai hírű színházi refor-
mer, Edward Gordon Craig figyelmébe -
aki viszont ekkor keres munkatársakat
megindítandó folyóirata, a The Mask szá-
mára. Craig levélben keresi meg Hevesit.
Levelezésük 1933-ig követhető nyomon. A
negyed századra kiterjedő levélváltás 83
tétele a Magyar Színházi Intézet kiadásában
előreláthatóan a jövő évben jelenik meg.

Hevesi Sándor

HEVESI ÉS CRAIG
A felhívó levélre Hevesi 1908. február 5-

8, között írja meg „helyzetfeltáró" válaszát,
önmagáról, vágyairól, a magyar színházi
élet művészi viszonyairól. (Leve-leit ekkor
még németül írja.) Íme:

„Kedves Mester, rideg anyag egy idegen
nyelv. A gondolatokat csak az anyanyelv
puha agyagjából lehet meg-mintázni. De
azért szép volna, ha ilyen kerülő úton is
meg tudnánk értetni magunkat. Az én
számomra Ön már régi ismerős -- új
gondolatai által. A mai színpadtól, a
modern színpad üres és lapos
színpadától az én vágyaim is a messzi
múltba szállnak, ahol a színpad-
művészet még nem veszítette el szent-
ségét és nagyszerűségét. Csendes éj-
szakákon, józanító színielőadások után
régi könyvekben lapoztam, hogy felku-
tassam a színészi lélek változását és
megnyilatkozásait, tanulmányoztam a
régi görög művészetet, amely a nagy
nemzeti színpadokon plasztikus, a vá-
rosok kis színpadain pedig mimikus volt;
a nagy és az intim művészetet. A
görögök még ismerték azt, amit mi »a
lelkünkkel keresünk«, a stílust, és stílus
nélkül nincs művészet. A stílus össze-
gezi az életet művészetté. Nem gondol-
ja, hogy bizonyos mértékben a hagyo-
mány a stílus, amennyiben a hagyo-
mány műveltséget jelent, a művészi
érzék és a művészi kifejezés műveltsé-
gét?

Mindezt azért mondom el, mert Ma-
gyarországon a stílus és hagyomány
hiánya miatt még nincs igazi színpad-
művészet. Magyarországon van egy
egészen jó realisztikus színművészet -
de ennyi az egész. Egy Szophoklész-tra-
gédiát ugyanabban a stílusban adnak
elő, mint, mondjuk, A hazát Sardou-tól. A
színművészet összefüggése a képző-
művészetekkel - szinte ismeretlen. En
magam végeztem néhány szerény kí-
sérletet - utoljára D'Annunzio Holt vá-
rosával -• körülbelül olyan rendezés-ben,
díszletekkel és mozgatással, ahogy azt
On képzelte el. De ma még egész
színházművészetünk csak máso

lás, utánzat és nem az élet átlelkesítése.
Talán majd néhány év múlva!"
A vágyak beteljesítését azonban a ke-

serves valóság ugyancsak megnehezíti.
Alig néhány hónap múlik el, és Hevesi
levelében már nemcsak általános kritikai
megjegyzések fogalmazódnak meg, ha-
nem szó esik egy sokoldalú társadalmi
válságról is, amely azonnal és brutálisan
érinti a színházi életet:

...Két rettenetes hónapom volt. Hat hét
alatt kellett színpadra vinnem egy nagy
drámai költeményt. »Az ember
tragédiája«. Utálatos volt. Egy harc. Most
pedig a színházunkat-eladták. A
kormányzatnak. A miniszter úgy találta,
hogy a régi Nemzeti Színház használha-
tatlan. Egy új megépítéséhez 4-5 év kell.
Tehát egyszerűen elvették a »Népszín-
házat«. A bérlők boldogok voltak, hogy
megszabadulhattak tőle. Mert a kor-
mánnyal lehet jó üzletet csinálni, és ha
Magyarországon a Művészet nem is
Művészet, de a biznisz az biznisz...

A Thália számára nem jók a kilátások.
Két évvel ezelőtt minden jó volt, és ha

A hetvenkilenc éves Gordon Craig



D'Annunzio: A holt város (1907, Márffy Ödön
díszletterve)

akkor fel tudtuk volna hajtani a szükséges
tőkét, nagyon jó lett volna, mert minden
tehetséges fiatal szabad volt. A Thália
fejlesztette ki ezeket a fiatal tehetségeket,
és most mindegyiküket erős szerződések
kötik. így most nagyon nehéz a helyzet...

...Itt egyre rosszabbak a viszonyok.
Ugyanúgy, mint a muzsikával. Itt nincs
fülük és nincs szemük. A legrosszabb arat
tetszést, és nem tetszik, ami művészi. Azt
hiszem, visszafelé megyünk..."

Magyarázatképpen: a Népszínház-Víg-
opera 1875-ben megnyílt épületéről van
szó, arról, amelyben azután a Nemzeti
Színház együttese az 1965-ös évben vég-
rehajtott lebontásig-felrobbantásig ját-
szott. A Thália működését több úton-mó-
don tették lehetetlenné: előadásait tűz-
rendészeti szabályokra hivatkozva nem
engedélyezték, a bizonytalan anyagi hely-
zetbe került fiatal, tehetséges színészeket
a többi színház elszerződtette. Ekkoriban
intézett Craig körkérdést a The Maskban
fél Európa színházi szakembereihez arról,
mi a véleményük: jó-e, ha egy nemzetnek
„nemzeti színháza" van? A kiküldött négy
kérdés nemleges választ sugallt, ami azért
is érdekes, mert az idő tájt Angliában -
éppen a kontinentális tapasztalatok alap-
ján-kampányt folytattak egy angol nem-
zeti színház megalapítása érdekében.
Hevesi is felelt a kérdésekre, de
válaszai inkább a történeti alternatívákat
sorolták

fel. A dilemmát és a lehetőségeket állí-
totta szembe egymással:
- Az első kérdés arra kért választ, hogy

egy bizottság által irányított »nemzeti
színház« segítheti-e a művészek fejlődé-
sét? Hevesi szerint:
„Ha az egyes művész szemszögét
vesszük kiinduló pontnak, kevés olyant
fogunk találni, aki a hivatalos színházak
rendszerét vélné szimpatikusnak vagy
kívánatosnak. A Nemzeti Színházaknak
velük járó korlátja a hagyomány és a
konvenció, és ez számukra hátrányt
jelent. Másrészt azonban (és ezt na-
gyon világosan meg kell érteni) az
olyan nagy művészek, mint Rachel,
mindig áttörik a hagyományokat, és a
Nemzeti Színház éppen nagy művésze-
inek tehetségével tudja megújítani
magát."
- A második kérdés azt tudakolta: hol

vannak a nagyobb tehetségek, a nemzeti
színházakban vagy a magánvállalkozók-
nál? Hevesi úgy vélte, hogy:
„Az utóbbi harminc év gyakorlata me-
rőben különbözik az előbbi időszakétól.
Azelőtt Franciaországban és Németor-
szágban a legkiválóbb színészek és szí-
nésznők arra törekedtek, hogy a Nem-
zeti Színházba szerződhessenek. A nap-
jainkban észlelhető változást művészi
és anyagi okoknak kell tulajdonítanunk.
Korunk magánvállalkozásai arra törek-
szenek, hogy a legnagyobb művésze-
ket biztosítsák a maguk számára olyan
bérekkel, amelyek meghaladják a Nem-

zeti Színházak lehetőségeit. Ennek elle-
nére Kainz, a legnagyobb német szí-
nész, a bécsi Burgtheater tagja."
- Harmadjára azt kérdezte Craig, nem

volna-e hasznosabb, ha az állam közvetle-
nül támogatná a legjobb művészeket, s
nem „a kevésbé tehetséges tagokból álló"
bizottságon keresztül. Hevesi itt is alternatí-
vát fogalmaz meg, és kikerüli azt az
egyoldalúságot, amely szerint egy kollektív
vezetés eleve tehetségtelenebb volna:

„Semmi kétségem afelő l, hogy a nagy
tehetségű egyes színészek erőfeszíté-
sei az állam vagy nemzet támogatása
nélkül is midig sikert aratnak. Egy fran-
cia mintára működő bizottságot fölös-
legesnek tartok; egy menedzsert, egy
tapasztalt és művészi érzékkel megál-
dott embert elegendőnek tartok, és
nincs értelme »kevésbé tehetséges«
együttesről beszélni, amikor a
Comédie-Française még mindig egy
Mounet-Sully, Frandy és Mme Bartet
személyével büszkélkedhet, miután
elvesztette Madame Bernhardt-ot és
Coquelint. Az egyéni művészi
kezdeményezéseket (nem színészekre
gondolok) az állam-nak támogatnia
kellene."
- A z utolsó kérdés három évtizedre

visszanyúlva közelítette meg a problémát,
kicsit a »mi lett volna, ha« szemléletével.

Hevesi itt egyértelműen egy eszményi
nemzeti színház gondolata mellé állt:

..Úgy hiszem, hogy egy Nemzeti
Színházat, amely Heinrich Laube, a bé-
csi Burgtheater régi igazgatójának esz-
ményei szerint működne, minden or-
szágban szívvel-lélekkel kívánnának.
Laube javaslata szerint nemzetközi jel-
legű klasszikus műsort kellene kialakí-
tani, amely a drámairodalom és a jó
ízlés iskolája lenne, a kultúra és nem az
üzlet háza. Lehet, hogy én nagyon elfo-
gult vagyok a Nemzeti Színház eszmé-
nye iránt, mert például Magyarországon
a mi Nemzeti Színházunk negyven éven
át az egyetlen olyan színpad volt, amely
a művészetet szolgálta, és jelenleg is,
néhány kivétellel, a magyar szín-padok
legnagyobb művészeit mond-hatja a
magáénak."
Hevesi ebben az időszakban egyesíteni

kívánja munkásságában elméleti-történeti
felkészültségét, a Thália-beli évek kí-
sérletező kedvét, valamint az általa értel-
mezett „stílus" iránti érzékenységét, és
mindezeket éppen az adott nemzeti szín-
házi környezetben próbálja megvalósíta-
ni. A görög ókomédiához, a középkorhoz,
a színészközpontú commedia dell'artéhoz



nyúl vissza, és egy hónapon belül, 1912.
április 19-e és május 1-je között színpadra
viszi Arisztophanész Felhőkjét, majd a
Pathelin mestert, és egy Riccoboni-szce-
nárió alapján készített rögtönző komédiát,
A bizalmatlant. Az új iránti vágy sikert hoz.
Hevesi pár nappal a bemutató után máris
levelezőlapon értesíti Craiget:

„Kedves Barátom, pillanatnyilag csak
két szót. A »commedia dell'arte« na-
gyon nagy siker. A közönség el volt
bűvölve, és az egész előadást méltá-
nyolták. A színészek csodálatosak vol-
tak. Majd elküldöm a kritikák fordításait.
Az egyik, egy jól ismert költőé, így
kezdődik: »Ünnepe volta Nemzeti Szín-
háznak...« A vígjátéksorozatunknak ez a
legnagyobb sikere... A PatheIin mester
is kiváló volta maga középkoriságában.
Én pedig egy előadást tartottam »a
commedia dell'artéról«."
A siker Craiget is fellelkesíti, és követ-

kező levele végén mintegy felkiált: „Nagy
élvezettel és a Színház erejére büszkén
olvastam a rögtönzés terén végzett vállal-
kozásáról. Ugye hallja, hogyan tapsolok és
nevetek??? Bravo Punchinello. Pulcinella
nem halt meg!! Éljen Hevesi."

S mintha csakugyan a vágyak beteljesí-
tésének, beteljesíthetőségének korszaka
jött volna el -elsősorban Hevesi számára.
1912 őszétől az Operaház főrendezője, s
megannyi bizonyíték van rá, hogyan boly-
gatja föl az elavult operajátszási stílust,
hogyan épít drámai estéket a partitúrák
alapján. Lázas alkotói hónapok következ-
nek. Két évad alatt huszonegy művet visz
jórészt új rendezésben az opera színpadá-
ra, a Hoffmann meséitől a Szőktetés...-en,
a Borisz Godunovon, az elbűvölő Obe-
ronon és Carmenen át A nürnbergi mes-
terdalnokokig. Hevesi úton van a minden
művészetet egyetlen cél érdekében egye-
sítő eszményi színház felé.

Az első világháború azonban nemcsak
politikai összeomlást vált ki, de szellemi
hanyatlást, gazdasági válságot is, amely a
húszas évek végén (már akkor is) „begyű-
rűzik" Magyarországra, és persze a művé-
szi életbe is. A vágyak világát a válságok
valósága váltja fel. Hevesi leveleinek
hangja megkeseredik. Érzi és tudja: a világ
megváltozott körülötte, megváltozott a
közönség, az értékek rendszere. Az
illúziókat fel kell adni. Három évtizedet
töltött a pályán- írja Craignek-, és azt kell
látnia, hogy:

„A Színház, az illúzió világa - az illúzió
elvesztésének világa lett mindenki szá-
mára, aki szembe akar szállni az idők

Váradi Aranka, Hettyei Aranka és Kiss Irén A

tudós nőkben (1919)

áramlatával és a nagyvárosi közönség
rossz ízlésével."
Ezt 1931-ben írja, s egy másik levelében

a hasonló gondolatmenethez még hozzá-
fűzi: ,,...most csak egy nagy falat látok, és
nem tudom, mi lehet mögötte." Többször
is felmerül leveleiben a lehetőség, hogy
átlép a magánszínház területére, és saját
színházat nyit, amelyet egy „Craig-pro-
dukcióval" avatna fel. Craig reagálása
erre a vágyálomra igen pontosan rögzíti
az európai művészközhangulat változá-
sát. Inkább gyilkos szatíra, semmint jó
tanács, és így hanzik:

„Csak semmi CRAIG-kísérlet... attól el-
süllyed a hajó... Adjon nekik egy Shaw-
darabot Erzsébet-kori jelmezben és
görög díszletben. Ez olyan átok hü-
lyeség lenne, hogy biztosan tetszenék a
200 000 idiótának."
1933 februárjában Hevesi tudtul adja

levelező barátjának (személyesen soha-
sem találkoztak), hogy „politikai okokból"
otthagyta a Nemzeti Színházat. Az okokat
nem részletezte. A személyi támadásokon
kívül pedig valószínűleg az is szerepelt
volna köztük, hogy 1931 vége felé a ,,vál-
ságpolitikusok" egyszerűen meg akarták
szüntetni a Nemzeti Színházat, de leg-
alábbis bérbe adni egy magánvállalkozó-
nak. Talán szükségtelen is megjegyezni,
hogy egy ilyen lépés sem akkor, sem
máskor nem oldaná meg egy állam gaz

dasági nehézségeit. De ezt a veszedelmet
Hevesi nem tárta fel Craignek. Talán szé-
gyellte. Aminthogy szinte szégyenkezve
világosította föl egy feliratában a dönteni
készülő politikusokat, hogy a Nemzeti
Színházat azért nem lehet eladni, mert
nincs. Kiváló együttese, az van, de épüle-
teit, amelyekben játszik, csak bérli. Meg-
szüntetése pedig - Hevesi talán soha éle-
tében nem fogalmazott ilyen élesen-:

...egy döbbenetes, tömeghatásában
fel sem mérhető nemzeti katasztrófa
lezúdulását szuggerálná..., úgyhogy a
színház megszűnése nagy és egyete-
mes kultúrértékek teljes és évtizedek-
re jóvátehetetlen pusztulásával egyér-
telmű."
Ez nem valami általában vett válság,

hanem a magyarság szellemi létének vál-
sága lett volna. Sikerült elkerülni.

Ma már tudjuk, hogy Craig nélkül nin-
csen huszadik századi díszletművészet,
nem jött volna létre Wieland Wagner Bay-
reuthja. Azt is tudjuk, hogy Hevesi Sándor
színpadi és színésznevelő munkája nélkül
nem jön létre az egész évszázadunkat
átfonó Thália-hagyomány. A Hevesi-leve-
lezés töredékei pedig arra is emlékeztet-
nek bennünket, hogy a hivatásos magyar
nyelvű színjátszás kétszáz évének leg-
alább másfél századon át sugárzó köz-
pontja mégiscsak a Nemzeti Színház volt.


