
pALYI ANDRAS

HEVESI SÁIVDOR ÖRÖKSÉGE

A XX. század első felének legnagyobb és legtöbbet támadott magyar
rendezője' volt. Munkássága kétségkívül mérföldkő a magyar színháztör
ténetben : amit Hevesi előtt lehetett, utána már nem lehet. S ha igaz, amit
lelkes tanítványai vallanak, hogy forradalmat vitt végbe a magyar színpa
don, akkor ez a forradalom a művészí igényesség elsödlegessé tételében áll,
melyhez mindíg mindenütt könyörtelenűl ragaszkodott. "Forradalma" így
nem zajos és látványos lázadás volt, hanem kemény művészi alkotórnunka.
Ami zajossá tette, az a körülötte támadt visszhang. Igaz, még a dilettán
sokat is megértő elnézéssel, bár értéküknek megfelelően kezelte, mégis szám
talan ellensége támadt. Nem személyi konfliktusai voltak, hanem mélyebb
összeütközései: az ál-művészettel szemben igazit akart, a hazugsággal szem
ben az igazság realitását. Egész életműve hadakozás azzal a közeggel, amely
ben élt. A harcban szétforgácsolódott ereje, tehetsége.

Sok mindent csak sejtett, érzett; zseniális meglátásaiból azonban nem
rajzolódott ki az új színház képe, csupán halvány utalásokban. Látta, hogy
a modern európai színjátszás eredetét a gőrög-római-kőzépkorí pantomimiká
ban kell keresnünk; látta, hogyaszínészképzésnek épp ezért a hamis gesz
tusok, beidegződések lebontásával kell kezdődnie; látta, hogy "a XX. szá
zadnak színpadi látványossága - a film", s hogya színház specifikuma
nem a dekoráció, hanem a színész testi-lelki jelerWalósága; látta, hogy a
mai színpad a "festőiségből" az "építészeti hatások" felé fejlődik, mert
"az építészet valósággal tér-művészet". Sőt, azt is látta, hogya színház
misztérium; de ez a gondolat - jellemzően - inkább a passiójátékok, val
lási szertartások iránti rokonszenvében, vonzódásában fejeződött ki, míg
nagy színpadí : rendezései - melyek saját törvényei szerint valóban pontos
ökonómíájú, nagyszerű alkotások voltak - nem tudtak kilépni a tradicio
nális formák közül. A XIX. században szűletett, s a "nem írott színjáték"
iránti mínden szimpátiája ellenére sem tudta elképzelni, hogy a rendező ne
az író eszméinek alázatos szolgálója legyen.

Ez egyébként egész művészí alkatát jellemzi. Nem törekedett eredeti
ségre, de rendíthetetlenűl etikus, szilárd világnézetű alkotó volt. "Egy pil
lanatig sem voltam soha pogány, nem voltam ateista' és nem voltam agnosz
tikus. Elolvastam az ilyen irányú könyveket, de kezdettől fogva a legna
gyobb hévvel fordultam szembe minden homályos és határozatlan modern
szkepszissel" - írja. 27 éves korában, érett férfiként konvertált, s élete vé
gén, amikor Possonyi László, a Vigilia szerkesztője felkérte, írja meg kon
verziója történetét, így vallott: "Az evangéliumból Jézus Krisztus alak
ja belém költözött, s bennem élt... Az én Krisztus-hitem nem ment keresz
tül a hitetlenség, az evolucionizmus, az anarkizmus iskoláján ... gyermekko
romba visszanyúló istenhitem a katolikus dogmákban magától értetődően

találta meg szépséges formáját."
Életművének érdemi értékelésére nemigen vállalkozott még senki. Mél

tatta már Móricz Zsigmond, Németh Antal, Csathó Kálmán; halálakor hó
dolattal szóltak róla a nekrológok. László Anna 1960-ban monográf'iát je
lentetett meg róla, de a perspektivikus kitekintés ebből a munkából is hi
ányzik. Staud Gézát elsősorban Hevesi munkásságának bibliográfikus fel
dolgozásáért illeti dicséret. Utóbb legjelentősebb írásait három gyűjtemé

nyes kötetben tette közzé a Gondolat Könyvkiadó (A drámaírás iskolája.
Amit Shakespeare álmodott, Az előadás, a színjátszás, a rendezés mfivészete):
de Székely György és Kazimir Károly e kötetekhez írt bevezetői is inkább
ünnepi megemlékezések.
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A Nemzeti Színház élén

1391-ben, tizennyolc éves korában jelenik meg első írása: Csíky Ger
gely A nagymama című művéről ír bírálatot a Magyar Szemlében. Krití
kája máris olyan elméleti felkészültséget jelez, hogy méltán vetélkedhet a
kor legjelesebb színikritikusainak írásaival. Tanári diplomát szerzett, s rö
videsen jónevű kritikus, műfordító és író lesz. 1904-ben Lukács Györggyel,
Benedek Marcellal és Bánóczi Lászlóval együtt megalakítja aThália Tár
saságot, melynek lelkes fiataljai aztán nem minden eredmény nélkül fá
radoznak a leginkább Ibsen nevével fémjelezhető, korszerű színház hazai
megvalósításán, Hevesi ekkor már a Nemzeti Színház fiatal rendezője, 1907
ben k~rül a Máder Rezső keze alatt fellendülőben lévő Népszínház-Vígope
rához, s itt Bizet Carmenjének színpadra állításával kezdi meg jelentős

opera-rendezéseinek sorát, amit majd 1912 és 1915 között az Operaházban
folytat. Oláh Gusztáv "az Operaház hőskorának" nevezi ezt a három évet:
Hevesit drámai szempontból érdekli az opera, hangsúlyozza a műfaj szín
játék-elemeit, mint "hatványozott drámáról" beszél az eperáról. De ezt
megelőzőleg már négy évig a Nemzeti Színház főrendezője, 1915-ben az
Operától visszatér a Nemzetibe, 1922-ben kinevezik a Nemzeti Színház igaz
gatójává. 1932-ig áll a színház élén, amikor az évek óta folyó alaptalan táma
dásokat, rágalmakat beérieli a gazdasági válság: Hevesi beadványában ada
tokkal igazolja a vádak [ogosulatlanságát, de a Bethlen-kormány bukása
után alakuló új kormány kultuszminisztere tudomásul sem veszi Hevesi
beadványát, s eltávolítja az ország legkiválóbb színházi szakemberét a
Nemzeti éléről. Hevesi a főiskolán tanít, ír, majd a Magyar Színházhoz ke
rül rendezőnek, 1939-ben már súlyos betegen rendezi meg :A:eltai Jenő Az
ezerkettedik éjszaka című mesejátékát. Ez az utolsó műve. I

Ritka termékeny művész volt. Jókaitól Móriczig számos magyar író re
gényét alkalmazta színpadra, maga is több darabot írt, melyek közül a Csá
.szár és komédiás a legértékesebb mű. Ez a dráma, mellyel kapcsolatban a
xorabeli kritika - egyébként nem kis túlzással - shakespeare-i és goethei
csúcsokat emlegetett, valóban a szerző mesteri dramaturgiai tudását és jel
~emrajzoló képességét tanúsítja, de úgy tűnik, ennek ellenére inkább gon
dolatíságában nagy ez a mű, s nem annyira művészí szempontból. Talán
akkor járunk a legközelebb az igazsághoz, ha a nagy rendező-művész drá
mai megfogalmazású ars poeticaját látjuk a Császár és komédiásban, mely
voltaképp vallomás a színészetről és a hitről. Bár Genesius, a darab főhőse,

kétségkívül a világirodalom egyik leglíraibban és legmélyebben megrajzolt
színész-figuráj a.

Rendezői-igazgatói pályáján neve elsősorban Shakespeare, Moliére,
Shaw népszerűsítésével fonódott össze. Moliere-ben látta a modern színját
szás megteremtőjét. aki a francia deklamációs iskolával szemben a termé
szetes színészi játék realizmusat kívánta érvényesíteni; Shaw-val morális
közösséget érez, fáradhatatlanul dolgozik népszerűsítésén, amit fordításai és
rendezései mellett a Shaw-breviárium is tanúsít. De a legtöbbet Shakes
peare jelenti számára: "a teremtés felét", ahogy maga is idézi Petőfi mon
dását. Shakespeare-ciklusai világhírűek voltak. 1924-ben 1. T. Grein angol
színházigazgató magyarországi tapasztalatairól cikksorozatban számol be,
mely Hevesivel és Shakespeare-ciklusával foglalkozik: "... én többet hal
lottam Shakespeare-ről egy hét alatt a magyarok földjén, mint amit egész
év alatt hallok Angliában" - írja, s hozzáfűzi: "Milyen magasra tudnánk
mi repülni, ha csak egy Hevesink lenne Londonban!" A Shakespeare-cik
lu sokat azonban megelőzik Shakespeare-ről írt elméleti, újraértékelő mun
kái, melyek nemcsak a rendező nagy felkészültségét jelzik, hanem máig a
hazai tudományos Shakespeare-irodalom csúcsát is jelentik.
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Az igazi Shakespeare

Hevesi Sándort előkelő hely illeti meg annak a nagy lendületnek a ki
bontakoztatásában, melyet a XX. században vesz a Shakespeare-kultusz, hogy
leszámoljon a müvekre rakódott évszázados konvenciókkal, felmérje az igazi
Shakespeare-t. Shakespeare-rel foglalkozó tanulmányaiban (melyek kétszer
jelentek meg gyüjtményes kötetben, bár egyik sem teljes: Az igazi Shakes
peare, 1919; Amit Shakespeare álmodott, 1964.) a legnagyobb tudományos
szigorral közeliti meg e monumentális életművet, s lépésről lépésre bontja
le a Shakespeare-kutatás újból és újból előtűnő - és nemegyszer egymásra
épülő - buktatóit. Hiszen mindjárt Shakespeare halála után legtöbb darabját
(Lear király, Rómeó és Júlia) átdolgozták, átírták, és mintegy másfél év
századon keresztül happy end-es változatban adták elő. S bár a romantika
visszaállította az eredeti szövegeket, ezzel még nem ért véget a Shakes
peare-torzítások sora: "Londonban eldurvították, Párizsban megfinomították.
Bécsben udvarképessé tették." Azt azonban nemigen látta senki - csak a
Lear királynál maradva -, hogy több ez a darab, mint a gvermeki háládat
lanság, a megtébolyodott apa drámája. Hasonló volt a Hamlet vagy az Otel
ló útja, az egész Shakespeare-életrnűé: egy-egy nagy lendület, melynek nyo
mán újra s újra kibontakozott, mélyült a Shakespeare-kultusz, mindig ma
gán hordta a legjellemzőbb betegséget: hogy nem az Erzsébet-korból, ha
nem saját századából kiindulva akarta Shakespeare-t megérteni. így a ha
mis hagyományokkal való szakítás csak újabb hamis hagyományokat szül
hetett, s a legnagyobb elmék is eltévedtek Shakespeare megértésében. Goet
he és Coleridge magyarázatából vezeti le Hevesi azt az általános Hamlet
szemléletet. melyből kikristályosodott a "wertheri, melankolikus, fölényes,
romantikus és feladatának hálójában vergődő Hamlet, a halál és az öngyil
kosság árnyékában tévelygő, az élettől a filozófiához és a művészethez me
nekülő királyfi, aki a preromantikusoktól kezdve a postromantikusokíg,
Werthertől kezdve Musset-n keresztül a reichstadti hercegig, költők álma és
modellje lett, és a Shakespeare-tudomány továb fúrt és faragott az alakján,
minden kommentátor egy új Hamlettel ajándékozta meg a világot, egy saját
külön egyéni Hamlettel, akinek a köldökzsinórja azonban nem szakadt el
Goethétől és Colerídge-től."

De a goethei látásmóddal szemben, mely végső fokon látszatellentmon
dásokon akadt fenn, s ezért kereste hamis úton az akarat és a cselekvés
egységét a Hamletben, Hevesi nem akar ilyen kívülről hozott szintézist te
remteni. Helyette a hős belső világából kiindulva, azt mutatja meg, hogy a
hamleti ellentmondás, a "gondolatnak és a tettnek, töprenkedésnek és cse
lekvésnek, intellektualitásnak és aktivitásnak összeférhetetlensége" valójá
ban igaz és emberi, belső ellentmondás, mely magából Hamlet jelleméből

fakad. S így a problémák nem a fehér-fekefére mosással tünnek el, ahozv
a romantikusok tették, hanem épp ellenkezőleg, ezen ellentmondások áf
tal lesz Hamlet igazán drámai hős. Hamlet nem azért habozik - állítja He
vesi -, mert ez jelleméből folyik, hanem mert bizonyságot akar szerezni.
S csak akkor ítél, mikor a'. bizonyíték a kezében van.

Ez a szemlélet, mely al többi drámák vizsgálatánál éppígy érvényesül.
nem más, mint alászállás az alkotó titkainak legmélyébe, hogya kor, a tár
sadalom és a shakespeare-i elme rejtélyeiből világítsa meg a kérdéseket.
fejtse meg a ,.szfinx titkát".

A szinpadi illúzió

Az igazi Shakespeare felfedezését azonban további feladat követi: Sha
kespeare darabjainak mai megrendezése. Hevesi felidézi a londoni Old Vic
színház kísérletét, mely eredeti, a mai kabarészínpadhoz hasonló, bedíszí
tetlen színpadon próbálta meg színre állítani a reneszánsz drámaíró műveit,
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De a shakespeare-i színpad mechanikus átvétele már nem "igazi Shakes
peare", hanem újabb hamisítás. A színpad törvényei az évszázadok során
jelentős változáson mentek át, s e változás lényegét Hevesi a "színpadi il
lúzió" modern igényében látja.

"A mai színpadtól megkívánj uk - írja -, hogy ha szobát ábrázol vagy
erdőt, bennünk is a szoba vagy erdő illúzióját keltse. Régebben csak azt
kívánták meg, hogy szép legyen." Az európai színpad a fejlődés következ
tében - olvassuk másutt - "dobogóból színpaddá változott át, amelyen a
színész nem előad, hanem ábrázol, a cél tehát nem a produkció többé, ha
nem az illúzió." A színpadi illúzió mikéntjét tárgyalva, Hevesi egymás mel
lett elemzi a "külső illúziót" (maszk, jelmez, s}:ínészi alak és hang) és a "bel
ső, művészi illúziót". A külső illúzió funkciója a színpadi varázslat megte
remtése az első percben, ami viszont csak úgy lehetséges - szögezi le He
vesi - ha "a szép, úgynevezett előnyös öltözködést" felváltja a .Jcarakte
risztikus öltözködés", vagyis ha a színpad látványa mindjárt utal a szín
padi szituációra.

Amikor a belső illúzióról szól, mindjárt hozzáteszi a .znüvészi'' jelzőt,

ami nem hagy félreértést az általa képviselt értékrendet illetően. Külön kell
beszélnünk akcióról és beszédről - írja -, s történetileg tekintve, nyil
vánvaló, hogy az akció, tehát a mozgás és a mimika volt az első. A szí
nész akciója vagy hangsúlyozza, vagy kiegészíti, vagy pótolja a szót. Ter
mészetes, hogy a szavak "megjátszása" a legalacsonyabb rendű e három
kőzül, ezt ma már jószerivel csak komikus színész használhatja; s a mimi
ka elsődlegességéből következik, hogy a "kiegészítő" és "szövegpótló" akci
ók adják a színjáték specifikumát. Jászai Mari alakítását idézi Szophoklész
Elektrájának urna-jelenetében, amikor Elektrának el kell siratnia Oresz
tészt, akit a nézők épen, egészségesen láttak oldalán. Jászai egy fokozatosan
fejlesztett kiegészítő akcióval (mely az, ál-urnának roppant gyöngéd simo
gatásával kezdődik) lassanként elfelejtette a nézővel a tényleges szituáci
ót, vagyis azt, hogy Oresztész életben van, ami a nagy erejű akció nélkül,
pusztán a szó erejével lehetetlen lett volna. A kivánalom tehát, hogy a szí
nész ne csak azt a mozdulatot végezze, amely szükséges és jellemző, hanem
egyúttal úgy is végezze, hogy őt magát ne vegyük észre benne, azaz színész
és szerep olvadjon eggyé. "Kell, hogy a színész őszinte, szubjektív mozdu
Iata az alak mozdulata is legyen, tehát egyúttal objektív" - foglalja össze
az illúzióról szólva azt, amit majd másutt "szinészi paradoxonnak" nevez.
S itt a rendező munkája mellett a színész fantáziájanak eleven kibontakoz
tatására is szükség van, ami addig mehet - Hevesinél csak elméletileg -.
hogya játék a szó értelmének ellenkezőjét fejezi ki.

A mai olvasó számára meglepő. hogy Hevesi A színjátszás művészete

című, 1908-ban írt munkájában milyen jó érzékkel ragadja meg a modern
színjátszás fejlődésének fő mozgatóit. Még akkor is, ha megállapításai nem
mentesek minden ellentmondástól. A belső és a külső illúzió "erőviszonyát"

szemlélete szerint mindvégig az írott dráma határozza meg, vagyis az iro
dalmi szöveg: "az igaz és jellemző mozdulat az, amely teljesen megfelel a
szövegnek" - írja. A szó és az akció viszonyát végső fokon nem az elsődleges

mimikai elemből, hanem a "hagyományos" irodalomcentrizmus felől köze
líti meg.

A "természetes" színész

De "korántsem elegendő, hogya mozdulat csak igaz, csak jellemző, csak
helyes legyen - állapítja meg. - A mozdulattól természetességet és köz
vetlenséget is kivánunk ; a jellemző és igaz mozdulat akkor természetes és
közvetlen. ha nem érezzük benne a színészt, aki csinálja". A színpadi illú
zió tételéhez szorosan kapcsolódik a színész természetességének követelménye.

455



A színjátékban a szó és az akció dualizmusaboi következően különbsé
get kell tennünk a retorikai és a drámai produkció kőzőtt. A modern szín
játszás kialakulását Hevesi a valamikor kizárólagos "retorikát" kiegészítő

"drámai produkció" térhódításában látja. A "retorikus színház" klasszikus
példáját a görög színjátszásban vagy Racine és Corneille színházában látja,
míg a drámai színjátszás már a görög-római pantomimikában megjelent.
Ez utóbbi elsősorban népi eredetű, szemben a "retorika" irodalmi forrásai
val. Shakespeare és Moliere színházában ötvöződik először a "r,etorika" és
a cselekvés, de a Shakespeare-i színház a maga sajátos formájában egy
újabb veszélyt hord magában, amit Hevesi nagyon jól meglát: a dikció el
uralkodását a színpadon. Shakespeare színpada tudvalevőleg egy be nem
díszített, három részre tagolt, egyszerű, szinte kopár alkotmány volt, mely
a különböző színhelyeket csak jelezte, de nem ábrázolta. A színpadi illú
ziót így a költői illúzió helyettesítette: "Shakespeare-nek minden személye
a maga egyéni karakterén kívül költői is, vagy legalábbis a poéta szócsöve,
s így kerültek a Shakespeare-i dialógba merően dekoratív elemek, amelyek
ről későbbi színészek tévesen azt hitték, hogy dramatikus szavak, s éppoly
dörgedelmes pátosszal zengették bele a nézőtérbe, mint a szitkokat és átko
kat ... Ez a dikció már nem is gazdag, hanem pazar, sokszor túlbő és da
gályos, igazi kicsordulása azoknak a hatalmas, erős, túltengő egyéniségeknek,
amelyek e nyelv mögött állnak."

Shakespeare pazar színpadi költészete sokszor a legjelesebb színházi em
berekkel is elhitette, hogy a színház lényege a költészet, s csak egy Garríck
vagy Kean vonhatta ki magát e hamis Shakespeare-mítosz hatása alól: ők

jól érezték, hogy Shakespeare-nél a költői illúzió a játék, a mimézis szolgá
latában állt. A modern Shakespeare-játék lehetőségeit keresve, Hevesi meg
állapítja: "Több mint egy évtized óta úgyszólván Signor Grasso az első szí
nész, aki a színpadi realizmus hódításaiban talán nagyon is eljózanodott
színjátszást ismét az eruptív lelki erők, a nagy, primitív érzések féktelen
viharaival és záporaival akarja fölfrissíteni. Egy igazi Shakespeare-rene
szánsz. .. csakis ilyen módon volna lehetséges a színpadon."

A színészi "természetesség" igényét a legkézzelfoghatóbban a "színészi
paradoxonról" írt fejtegetéseiben fogalmazza meg: "A színészi paradoxon
tulajdonképpen abban áll, hogya színész személyHeg a legtökéletesebb nyu
galmat őrizze meg, művészileg pedig a lehető legszenzibilisebb legyen." Ez
zel a tétellel kívánja áthidalní a mesterként tisztelt Sztanyiszlavszkíjnak a
színészi átélésről szóló tanítása és a meyerholdi biomechanikus szemlélet közti
ellentmondást; de annak megállapításánál. hogy "a művészet tökélye" ab
ban rejlik, ha "a színész teljesen megfeledkezik arról, hogy neki eszközei
vannak", nem jut tovább. Ezzel nem a fenti megállapítás jelentőséget akar
juk csökkenteni, hisz elegendő belelapoznunk az egykori feljegyzésekbe. s
jól láthatjuk, hogy Hevesinek milyen kemény, sokszor reménytelennek tűnő

harcot kellett vívnia a primitív színészi hiúsággal. a színpadi parádézással ;
csupán jelezni kívánjuk azt a pontot, ahol Hevesi megállt: nem látta, hogy
a nagy paradoxonok újabb forradalmi robbanás lehetőségét hordják ma
gukban. Nem látta, hogya színész belső nyugalmának és művészi szenzíbí
litásának dualizmusa, abban a pillanatban, ahogy a néző számára nyilván
való lesz, a színpadi illúziót teszi kérdésessé.

Pedig azt írta: "Mihelyt rájöttünk a csalásra, végképpen kijózanodunk."
De ő ezt inkább a meiningeni iskola színpadi parádéjára vagy a naturaliz
mus hamar elevülő "életszerűségére" értette. Mert számára a leglényege
sebb szempont "a színpadi illúzió teljessége, amelyről már Lessing is álmo
dott, amikor azt írta, hogy a színész tökéletessége éppen abban áll, hogy
a néző nem egy kötött dolog ábrázolását véli látni, hanem azt hiszi. hogy
7lwgát a való történetet látja". A színész "természetessége" így azt jelenti,
hogy a színész a természetes ember benyomását kelti a színpadon.
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Rendező és rivalda

Nem tud megbarátkozni az "autonóm színház" gondolatával, sőt meg
állapítja: "Az európai dráma és színház csakugyan összekapcsolódott az
irodalommal, de ez az összekapcsolódás, jobban mondva összenövés a rene
szánszban ment végbe, amikor az antik irodalom beáramlott a népies játé
kokba s az akkori élet beágyazódott az antik irodalom formáiba. .f;s ez a
fejlődés szülte Shakespeare-t, Calderont, Molíére-t, végeredményben Schil
lert és Goethét, s ezt a fejlődést az európai színház --::... legalább az eddigi
tapasztalás szerint - soha vissza nem csinálhatja."

Mégsem vonhatta ki magát a század első felében hódító "rendezői szín
ház" hatása alól. Még Reinhardtról is, aki "a színpadi rendezés történeté
ben. .. a legnagyobb virtuóz és a legtehetségesebb ripacs", elismeréssel
szól, de az igazi vonzást Gordon Craig jelentette számára. Ö ír bevezetőt
Craig The Art of the Theatre című művének eredeti angol kiadásához, az
1910-es évek elején egy nemzetközí, közös rendezőiskola megalakítását is
tervezik. A terv azonban sosem valósul meg: Hevesi nem követi Craíget leg
nagyobb látomásaiban, bár gyakran él a nagy angol rendező részeredményei
vel, elsősorban a színpadi optika tekintetében. Nem érti viszont Craiget,

amikor az arról beszél, hogyaszinház müvésze egy személyben költő és
színész, s Craig elméletével is a "természetességet" szegezi szembe: Craig
szerint ugyanis a színháznak az "élethasonlóság" helyett "életesszenciát"
kell adnia. Amit Hevesi nem látott, talán mert nagyon messziről kellett in
dulnia (a magyar színjátszás nemcsak a "nagy reformról" nem vett tudo
mást, de Ibsen, Stríndberg ís csak Hevesi révén jutott a magyar színpadok
ra), Craig már érzi, hogy a színház lény-ege szerint a tér és a mimézis ösz
szefüggéseiből születik: a hagyományos dráma mindinkább csak a szituáci
át adja a játékhoz. Ebből a látásmódból születik meg a század derekán a
"mágikus", "rituális'~ stb. színház gondolata, vagyis az emberi cselekedet
transzformálódásának színháza.

Hevesi nem ezt, hanem veszélyes tévutat sejt az önálló rendezői törek
vésekben. A rendező és a rivalda címmel 1922-ben cikket ír a Nemzeti Új
ságba, melyben szenvedélyes hangon kifejti nézeteit: "a rendezőnek. .. visz
sza kell térnie a kulisszák mögé, akár a névtelenség ködruhájába . .. Me
gint azzá kell válnia, ami volt az igazi termékeny áldásos időkben: szer
vező erővé, tanító mesterré, erkölcsi és szellemi kapoccsá író és színész kő

zött." Hevesi ítélete elsősorban a "színészboldogító" és "színpadmegváltó" if
jú "doktorok és filozopterek" ellen irányul, a "fiók-Reinhardtok" ellen, akik
"rendezői trükkök és találmányok kísérleti porondjává teszik a színpadot" ;
de a hév és az indulat túlcsap ezen, s végső fokon minden modern rendezői

törekvést gyanússá tesz.

A misztérium-színház

Másrészt viszont maga is -érzi, hogya színház szinte fiziológiai muve
szet: a szó, a gesztus, a cselekedet a domináló eleme.' Ezért hangsúlyozza,
mint fentebb láttuk, a dikció mellett az akciót. Azt is érzi, hogy a szín
házat, mely valamikor a vallási élet része volt, ez rokonítja a liturgiával.
Székely Júlia feljegyzése szerint foglalkoztatta a gondolat, hogy megírja a
mozgás történetét.

Még pályája elején cikksorozatot írt a Magyar Szemle 1899-es évfolya
mában Dránwíró papok címmel, melyben a spanyol dráma születését vázol
ja fel az 1500 körül élő Juan del Encinától Lope de Vegán és Calderonon
al Horswitháig, e nagyszerű apáca-írónőíg. A spanyol példa számára azért
is érdekes, mert "egyházat és népet így eggyéforrva nem látunk a görö
gök óta", és "az egyházi és világias szellem csodás harmóniájából születik
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meg a dráma s fejlődik ki a drámaírásnak olyan virágzó korszaka, amilyen
re azóta nem volt példa a világon s azelőtt is csak egyetlenegy: a görögök
drámája". A klasszikus spanyol dráma vizsgálata így általános érvényű meg
állapításokhoz vezethet. Igy vonja le a következtetést: ,.Bármely nemzet drá
máját vesszük is szemügyre. a fejlődés kezdetén ott találjuk a vallást a ma
ga szimbolikus szertartásaival. Bármennyire különösnek, sőt talán profán
nak tetszhetik is, az első dráma a vallási szertartás, s ehhez képest a drá
ma első előadója a pap." Hisz "a vallási szertartás nem egyéb, mint szim
bolikus cselekedet", mely "szétválaszthatatlan egységben" tartalmazza ,,2.

dráma költészetét és ábrázolását".
A Drámaíró papokban azt vizsgálja Hevesi, miként válik ki a keresztény

szertartásból a misztériumokon és moralitásokon át az újkori dráma; s a
vallási szertartások iránti rokonszenve is később leginkább a rnisztérium
játék műfaja iránti vonzódásban realizálódik. 1926-ban, amikor bemutatja
Grebannak Jézus Krisztusról szóló igazi passióját, misztériumszínpadra al
kalmazva rendezi meg Az e'l1'l,ber tragédiáját. De a legnagyobb sikert Vojno
vich Géza Magyar Passiójával aratja, melyet előbb a Nemzeti Színházban,
majd 1931 nyarán a szegedi szabadtéri játékokon rendez meg. Az előadás

ról az egykori kritika elragadtatással ír, elsősorban a Magyar Passió monu
mentális látványosságát "ragyogó űnnepélyességét" emelve ki. S ez már
mérsékelheti is szemünkben e lelkesedés jogosultságát. Sebestyén Károly, aki
él Pester Lloyd-ban írt kritikát a passióról, utal is Reinhardt salzburgi Je
dermann-rendezésére. Hevesi ezúttal valóban Reinhardt bűvkörében maradt.

Ez az a pont, ahol megérthetjük Hevesi Sándor rendezői szemléletének bel
ső ellentmondásait. A vallási szertartásban, a misztériumjátékban, a passi
óban az ünnepélyességet érezte dominálónak, és nem a cselekedet transzfor
málódását. Ezért ilyen jellegű rendezései mintegy igazi fejlődésének pere
mén születtek, s a 'színházról, mint misztériumról lpontosabban és hitelesebben
beszélt Shakespeare kapcsán. "A színház örök létjogosultsága, hasonlítha
tatlansága, egyetlensége az - írja Shakespeare frakkban és frakk nélkül cí
mű, 1926-ban kelt írásában -, hogy a közönségnek és aktornak együttes
jelenlétében inkarnálódik a költő. Ott eleven a közönség, eleven a színész.
s a kettő összeforrásában válik elevenné a dráma. A jó színház misztérium.
A színésznek jelenvalóságán, valóságos jelenlétén fordul meg, azon, hogy
minden este újra fellángoló hittel, újra fellobbanó tűzzel, az átélésnek meg
újuló ihletében kell újból megelevenítenie a költőt: s a kOzös élmény izzó
erejével minden este újra összeforrni a közönséggel, A filmből és rádióból e?
a misztérium, ez a közös élmény, ez a kultusz, amelynek a legmélyebb val
'Jási gyökerei vannak: teljesen és végérvényesen hiányzik."

Azt a kérdést, hogya film korában, mely épp a "természetesség" tekin
tetében messze maga mögött hagyja a színházat, mi a színház feladata, va
lójában nem tette fel.' Különben megértette volna, hogy az (tl rendezői tö
rekvések leglényegesebb motívumaiban az új kultíkus színház megszületését
szolgálták. Ez az új színház már nem a "rafinált" fllúzióra. hanem az "esz
szenciára", a szimbolikus gesztus-nyelvre, "a közönség és az aktor együttes
jelenlétére" épül. Mégis, útkeresése, írásai erre, ebbe az irányba mutatnak:
ez a színház körvonalazódik a fentebbi idézetben is. S úgy érezzük, Hevesi
Sándor igazi öröksége is ez; szelleméhez akkor leszünk a leghívebbek, ha
tételeinek mechanikus átvétele helyett a magyar színművészet ilyen jellegű

fejlődésén munkálkodunk.

Gondolkodni annyi, mint Istennel tá'rsulva alkotni.
Henry Ward Beecher
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