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A Thália Társaságtól
az Operaházig
Hevesi Sándor művészi, rendezői, szerzői,
műfordítói arculatának kialakulása

Hevesi Sándor a magyar színháztörténet egyik legjelentősebb alak-
ja, akinek páratlanul széles körű tevékenysége a színházművészet min-
den területére kiterjedt. Mint rendező, színikritikus, elméletíró, színész-
nevelő és a Nemzeti Színház igazgatój a nemcsak korszakot j elentett szá-
zadunk magyar művészeti életében, dramaturgiai eszméi és rendezői
gyakorlata még napjainkban is elevenen hatnak. Könyveit /pl. Élet és
művészet; Nemzeti szellem; A modern és klasszikus dráma stb./ a szín-
házi szakemberek és az érdeklődő nagyközönség ma is érdeklődéssel ol-
vassák.

A hatvanhat évet/1873-1939/élt, de életével és művészi tevékenysé-
gével klasszikussá vált színházi szakembert 1901-ben hívták meg ren-
dezőnek a Nemzeti Színházba. 1904-től részt vett a Thália Társaság
szellemi irányításában. 1912-ben az Operaház főrendezője lett, 1916-
ban visszakerült a Nemzeti Színházba, amelynek 1922-től tíz éven át
igazgatója volt. Ebben a tisztében jelentős szerepet játszott a százade-
lő, illetve a húszas-harmincas évek magyar színházi kultúrájának meg-
újításában. Több színdarabot is írt, pl. Elzevir, Hadifogoly, A kandalló
mellett, Béla házassága stb. Színházelméleti tanulmányait ma is elis-
meréssel, forrásértékű művekként forgatják a színházi szakemberek.
/Pl. Az igazi Shakespeare; 1919-es Színház; A hanyatló dráma: A Kama-
raszínház nagy sikerei stb./

Hevesi Sándor számára a perzselő élményt, a meghatározó izgalmat
már gyermekkorában is a színház jelentette. Ötesztendős korában ta-
lálkozott először a "lélegzetelállító" varázslattal, a színház csodájával.
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Tudnunk kell, hogy már kisgyermekként - igazi élményekre vágyva kó-
szál az általa "lassú vérkeringésű" kisvárosnak tartott Nagykanizsán,
ahol született, és élt 18 éven át.

A budapesti Tudományegyetemen eleinte jogot, majd irodalmat és fi-
lozófiát hallgat, végül tanári vizsgát tesz. Egyetemi éveit nehezítik az
anyagi gondok, de az ifjú bölcsésznek nincsenek üres percei! Meghatá-
rozó számára a pályája végén járó idős költővel, Vajda Jánossal történő
megismerkedése. Csodálattal és tisztelettel tekint az "öreg bölcsre", s ez
a társaság fokozza Hevesi vágyát az önálló alkotásra, nem a versírásra,
hanem a drámák "kínkeserves" megszülésére, hogy ő is hagyjon nyomot
a század szellemi életében!

Hevesi Sándor 1890-ben kritikusként jelentkezik. Igen korán, tizen-
hét éves fejjel, és szellemileg igen jól felfegyverkezve lép ki a kulturális
közéletbe. Első bírálatai a Magyar Szemlében, a katolikus irányú szép-
irodalmi folyóiratban jelennek meg. Tíz esztendeig színikritikusa, majd
rovatvezetője a hetilapnak. Amikor Hevesi elkezdi színházkritikusi mű-
ködését, az európai színházkultúra válságkorszakát éli. Ennek jelei -
szerinte - többek között az, hogy "az irodalom teljes kiszikkadása a szín-
padon, a rutinnak és ssablonnak, a konvenciónak és a gondolattalan-
ságnak az elterpeszkedése" vált jellemzővé szerte Európa színházaiban.

Első kritikusi évében szinte csak egyetlen drámát üdvözöl osztatlan
lelkesedéssel Hevesi, Ibsen Nóráját. Elsősorban a dráma erkölcsi erejét,
leleplező őszinteségét, az író társadalmi felelősségét emeli ki, walamint
a jellemek fejlődését, amelyet példaként állít kortársai elé. Ezt támaszt-
ja alá a Hevesi által imádott Paulay Edével folytatott esszé-vitája is,
amely Sardou: Az agglegények c. darabjának Nemzeti-beli bemutatása-
kor robban ki 1891-ben.

Miután 1896-ban megnyitja kapuit a régóta sürgetett Vígszínház,
Hevesi igen haragosan fogadja a Nemzetiben bemutatott üres bohóza-
tokat. E korszaka kritikai termésének talán a legérdekesebbja a Jókai
Mór Fekete vér c. drámájáról írott bírálat. Ebben Hevesi a Bach-kor-
szakban játszódó darab eszmeiségét dicséri. "Aki az erőszakot szolgál-
ja, homokra épít!" - írja. És nagyon helyesli, hogy a politikai morált a
színpadról is hirdetheti az író.

Hevesi Sándor első tanulmánykötete 1896-ban jelenik meg "Dráma
és színpad" címmel. Munkája előszavában a szerző hangsúlyozza, hogy
csak gyakorlatilag hasznosítható kérdések megoldására törekszik. Ki-
fejti, hogy - szerinte - a dramaturgia törvényeit "nem lehet különféle iz-
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musokkal, vagy egyéniség-kultusszal szétbomlasztani", mert azok
hosszú fejlődés során szilárdultak meg. A századforduló körül ugyanis
a modernnek nevezett drámaírók és későbbi utódaik annyi rendhagyó,
formabontó vonást honosítottak meg a színpadon, hogy sokan a húszas
években is, de talán még ma is azt vallják: a színpadon semmiféle át-
hághatatlan korlát nem létezik. Ez igaz is, meg nem is! Tény, hogy a
színpadi kötöttségek igen-igen meglazultak - anélkül, hogy ez az igazán
kimagasló drámák esetében értékcsökkenést okozna. Ugyanakkor jó né-
hány műfaji jellemző mégiscsak állandónak és megkerülhetetlennek bi-
zonyult.

Beöthy László 1901-ben rendezőnek hívja Hevesit a Nemzeti Szín-
házba. Ez Hevesi Sándort éppúgy meglepi, mint a színházi közvéle-
ményt. Maga írja, hogy "halálra ijedt" a megtisztelő bizalom láttán! He-
vesi 1905 tavaszán elindítja a Thália Iskoláját, mert elégedetlen a Szí-
niakadémiai képzéssel, Sztanyiszlavszkij Művész Színházának stúdió-
jához és Antoine gyakorlatához hasonlóan a kezdő színészeket, műked-
velőket akarja biztosabb szakmai tudással felvértezni.

1908-ban összegezi Tháliás tapasztalatait A színjátszás művészete
és Az előadás művészete címmel megjelenő műveiben. A színházi szak-
irodalomban ez az első kísérlet arra, hogy a színjáték-elméletet a törté-
nelmi fejlődés alapján dolgozza ki. A színészi munka vizsgálata Hevesit
is elvezeti a színészi paradoxon híres elméletéhez. Megcáfolja Diderot
felfogását: nem igaz, hogy az alakításban csak a hideg észnek kell domi-
nálnia, s a szerep érzelemgazdag átélése és a szenvedély rossz ered-
ményre vezetne. Hevesi szerint "A színészi paradoxon tulajdonképpen
abban áll, hogy a színész személyileg a legtökéletesebb nyugalmat őriz-
ze meg, művészileg pedig a lehető legszenzibilisebb legyen... Az indulat
az érzés kitörése, a szenvedély az érzés állandósága."

Hevesi kifejti azt is, hogy a színház az illúziók háza, az illúzió sorsa
azonban a színészen áll vagy bukik. A jelmez akkor illúziókeltő, ha nem
"előnyös", hanem karakterisztikus. Az illúzióteremtés érdekében a jel-
mezt és a díszletet stilizálni kell, a színészi játéknak pedig végig belső
átélésből kell fakadnia.

Az előadás művészete c. munkájában pedig azt részletezi, hogy "A
művészi megértés annyit jelent, hogy az előadó az illető szöveg minden
egyes részletét, sorát vagy mondatát bele tudja helyezni az egészbe, va-
gyis minden egyes összefüggését világosan látja, tehát nemcsak minden
mondatot, hanem minden mondat viszonyát a másikhoz is megértette."
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Az előadónak a költő egyéniségét is át kell éreznie, hiszen helyette áll a
pódiumon.

A Thália Társaságban töltött idő Hevesi egész későbbi fejlődésének
mozgatója. Az itt végzett munkájának befolyása nemcsak a korabeli ma-
gyar színházi életre jelentős, de a saját, további több évtizedes működé-
sére is döntő hatású. Ezekben az években tisztázza önmaga előtt is a
rendező célját és szerepét, azt a helyes mértéket, amellyel részt kell vál-
lalnia a színház kollektív alkotásából úgy, hogy önálló terveit, bátor el-
képzeléseit megvalósíthassa, s ne legyen afféle ügyelő-rendező vagy a
régieket másoló játékmester, mint e korban a nemzeti színháziak vol-
tak, de anélkül, hogy sok külföldi sztárrendezőhöz hasonlóan, diktáto-
ra legyen a színpadnak, s háttérbe szorítsa a színészt, az írót.

E korszak műfordításai is jórészt a Tháliához kapcsolódnak. A Tár-
saság évről évre játszik Hevesi-fordítást. 1905-ben Tdema A láthatatlan
kormányosát; 1906-ben Hejermans Reményét; 1907-ben Musset Szeszé-
lyét; 1908-ban Moliere Képzelt betegét. Közülük főként a Remény és a
Képzelt beteg tolmácsolása az avatott kézre valló munka. Hevesi egyre
inkább érzi, teljesíti a színpadi előadás, a jól beszélhetőség követelmé-
nyeit. A báj szavainak, a kecsesen cikázó nyelvi fordulatoknak a visz-
szaadására azonban ekkor már nem képes. Legalábbis erről tanúskodik
Musset Szeszélyének fordítása. Később ez a készsége is fejlődik.

Hevesi 1907-ben már egyre rosszabban érzi magát a Somló Sándor
igazgatása alatt erőteljes hanyatlásnak indult Nemzetiben, így azonnal
igent mond Máder Rezsőnek, és a Népszínház-Vígopera néven kaput
nyitó új színház főrendezője lesz. Itt olyan szenzációszámba menő, vi-
hart és sikereket egyaránt kivívó rendezései vannak, mint pl. Bizet Car-
menjének, vagy Dosztojevszkij Bűn és bűnhődésének színpadra állítá-
sa. A Színház és Élet 1907. november 2-ai számában így ír a bemutató-
ról: "S a közönség olyan orkánszerű tapsviharban adott a darab lefolyá-
sa alatt tetszésének kifejezést, s olyan ovációban részesítette a szerep-
löket, amilyet már hosszú ideje nem láthattunk fővárosi színházban..."

Hevesi népszínház-vígoperai rendezései közül a Nagymama aratja a
legtartósabb tetszést. Csiky Gergely vígjátékához Máder Rezső tizenhét
zeneszámot szerez, Pásztor Árpád verseket ír. A rendezés egységesen
halk, finom, derűs, érzelmes tónusra hangolja a játékot. Hevesi a cím-
szereplő Blaha Lujza köré építi az előadást, anélkül, hogy "sztárkul-
tuszt" űzne vele. De tény, hogy Blahánét Hevesi fedezi fel ismét a szín-
pad számára.
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Hevesi 1908-ban teljesen újszerű értelmezésben és jelentős szövegtö-
mörítéssel színre viszi Az ember tragédiáját, kirobbanó sikerrel. A Nép-
színház-Vígoperát azonban már ez sem tudja megmenteni az anyagi
csődtől. Július l-jén végleg bezárja kapuit, épületébe rövidesen beköltö-
zik a Nemzeti Színház.

1908-tól négy éven át a Nemzeti főrendezője Hevesi Sándor. Progra-
melve ekkor: a hagyománytisztelet egybehangolása a modern irányza-
tok fokozott érvényesítésével, az elhanyagolt együttes-játék megújítása
és a laza próbafegyelem megszilárdítása. Az 1909-es év legnagyobb szín-
házi élménye a Hevesi rendezte Antonius és Cleopátra, valamint a Szen-
tivánéji álom. Ezzel végre olyan feladathoz jut, amire hosszú évek óta
vágyik. Hevesi szerint Shakespeare a próbakő, a rendező számára a leg-
megtisztelőbb, a legizgalmasabb vizsga.

Hevesi 1911-ben jelentkezik első színpadképes eredeti színművével.
A korabeli bírálókat meglepi, hogy Hevesi első egész estét betöltő szín-
padi munkájában, Az apja fia c. négyfelvonásos családi komédiájában
már dramaturgiai felkészültséggel, sőt a határozott rutin jegyeivel jele-
nik meg.

A tizes évek műfordításai közül kiemelkednek Shaw darabj ai. így lesz
Hevesi Shaw legerőteljesebb magyarországi propagátora, meghonosító-
ja. Hibátlanul érzi és közvetíti a nem könnyen visszaadható shaw-i íze-
ket, fordulatokat, sőt olyan fogékony ezekre, hogy néhány saját művé-
ben is felbukkanak a shaw-i motívumok. Hevesi morális közösséget érez
Shaw-val, hosszasan küzd azért, hogy elnémítsa rágalmazóit. Tanul-
mányok, cikkek tömkelegében és a fordítások előszavában hirdeti: Shaw
nem erkölcstelen, nem komolytalan, hanem éppen "az erkölcs apostola".

Hevesi az 1912-es nemzetközi színházi ankéton fejti ki részletesen,
hogy milyen az a színház, amelyet a korabeli sokféle kényszerítő körül-
mény figyelembevételével a leghelyesebbnek tart. A nézőtere legyen
nagy, tömegeket lásson vendégül. Színpada is tágas legyen, s építésze-
ti szempontból rugalmas. A költséges, nehézkes és hamar megszokottá
váló forgószínpad helyett forgatható kulisszákat ajánl.

Hevesi művészi fejlődésének első nagy korszaka, amikor önálló arcu-
latát megalapozza, e tájt zárul. 1912-ben az Operaházhoz szerződik ren-
dezőnek, s ezzel kezdődik el az Opera egyik hőskora. És mégcsak majd
ezután jön az a mérföldkőnek számító tíz esztendő, amit a Nemzeti élén
tölt Hevesi!

Vass Lajos
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