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„Kedvesbarátom H e
v e s i . .. "

A cím írásmódja nem sajtóhiba. Edward
Gordon Craig, századunk nagy hatású
színházművésze rendszeresen így kezdte
leveleit, amelyeket 19o8-tól - nagy meg-
szakításokkal - 1931-ig írt Hevesi Sán-
dornak, s amelyeket többnyire így is foly-
tatott, néha egész sorokat írva egybe,
egyetlen lelkes lendülettel. Ha sor kerül
ennek a levelezésnek a publikálására, és a
kiadványban mód nyílik fakszimilék
közlésére is, mindenki tanúja lehet ennek
az érdekes, helyenként szinte képző-
művészi megrajzoltságú írásmodornak.

Ennek a levelezésnek kettős története
van.

A levelek

1962-ben Hevesi Sándor hagyatékából a
Magyar Színházi Intézet gyűjteményébe
került Gordon Craig negyvenhárom leve-
le, levelezőlapja. Talán mondanunk sem
kell, milyen jelentősége van ennek a le-
velezésnek, amely századunk első felének
két kiemelkedő színházi embere között
bonyolódott le, s mint majd látni fogjuk,
magyar és európai színháztörténeti
szempontból is sok érdekességet rejte-
getett. Azért kell azt mondanunk, hogy
rejtegetett, mert közel két évtizedig ennek
a levélváltásnak csak az egyik felét
ismertük. Márpedig egy levelezés tulaj-
donképpen „correspondance", egymás-nak
való felelgetés. De ha csak az egyik oldalt
ismerjük, szinte lehetetlen feloldani a
szövegekben rejlő tartalmakat, kérdéseket,
feleleteket. Ezért kellett mind ez ideig
várni, hogy talán felbukkan a „páros játék"

másik szereplője is: azok a levelek
tudniillik, amelyeket Hevesi Sándor írt
Gordon Craignek. Amíg ez nem volt
birtokunkban, addig gondolni sem lehetett
arra, hogy közöljük a levelek szövegét,
egyoldalúan, csak a Craigírások
ismeretében. Ettől egyetlen alkalommal
lehetett eltérni, amikor is a Gondolat
Kiadó Szemtől szembe sorozatában
megjelentetett Craig-monográfiában
egyetlen levél magyar szövegét publi-
káltuk, illetve az illető levél egy oldalának
fotóját. Ebben a levélben fogalmazta meg
ugyanis Craig azt az ötletet,

hogy Hevesiék vállalkozásának mintájára
Európai Thália Társaságot hozzanak létre.
A fent említett körülmények miatt azon-
ban az előzmények ismeretlenek voltak.

Néhány hete Hevesi Sándor Craighez
intézett leveleinek fotokópiája a Színházi
Intézet tulajdonában van. Ezt a mondatot
azonban könnyebb örömmel leírni, mint
volt az út a másolatok megszerzéséig.
Gordon Craig hagyatéka ugyanis
földgömbünk egész területén szétszórva
található. Miss L. M. Newman, a lancas-
teri egyetem könyvtárosa, aki először
kísérelte meg összeállítani a Craiggel
kapcsolatos archívanyagok jegyzékét, így
foglalta össze a „források"-kal kapcsolatos
tapasztalatait: „A két legnagyobb Craig-
archívum, egymástól több ezer mérföldre,
a párizsi Bibliotheque de l'Arsenalban és a
Texas University (Austin) Humán tárgyak
Kutatási Köz-pontjában van. Fontos
anyagok találhatók az University of
California gyűjteményében, a bécsi
Osztrák Nemzeti Könyvtárban, a
Moszkvai Művész Szín-ház Múzeumában
és a londoni Victoria és Álbert
Museumban; ezenkívül ki lehetett
nyomozni ötven más kisebb intézményben
levő anyagokat Stockholmtól Tokióig."

Ezen kívül még ötszáz(!) különböző köz-
és magángyűjtőnél vannak vagy lehetnek
Craigre vonatkozó, vele kapcsolatos
iratok, rajzok, könyvek. (Aránylag a
legkevesebb Angliában!) Miss Newman
1976-ban jelentette meg a Craig
archívanyagok katalógusát, és egy
véletlen levelezés folytán jutott el ebből
egy példány Budapestre, ez év márciusá-
ban. A katalógusból derült ki, hogy a
Hevesi-levelek Párizsban, az Arsenal
Könyvtárban vannak. Ezek után már csak
némi levelezés és szervezés volt
szükséges ahhoz, hogy - cseremegálla-
podás alapján - végre hozzá lehessen jutni
a hiányos kép másik feléhez, Hevesi
leveleihez. Mivel a közeljövőben filoló-
giai pontosságú kiadvány készül erről a
levelezésről, amelyet a szakértők már
régóta hiányolnak és nagyon várnak (lásd
Kun Éva Hevesiről szóló müncheni
disszertációját) - ezúttal csak vázoljuk
ennek a furcsa, lelkes-romantikus barát-
ságnak a legfőbb fázisait. Romantikus?
Igen - hiszen sokszoros tervezgetés és
ígérgetések, sőt utazások ellenére ez a két
művész sohasem találkozott személyesen!
Egy negyed századon át! A levelekből
azonban szépen bontakozik ki egy
művészet korfordulójának története, a
lehetőségektől a bukásokig, az izgatott
tervektől a kétségbeesett vallomásokig.

A levelezés

Craig negyvennégy és Hevesi harminc-
nyolc levele van a birtokunkban. Mivel a
levelek egy része datálatlan, hosszabb
kutatást igényel annak megállapítása,
hogy közülük egyet-egyet mikor írtak.
Belső bizonyítékok, korabeli események-
re való hivatkozások bizonyos mértékben
megkönnyítik a tájékozódást; a nagy ki-
hagyások - hiszen számolni kell azzal is,
hogy néhány levél elveszett - nehezítik a
teljes kép megrajzolását. A negyed század
eleje és vége levelekkel zsúfolt. - a közepe
üres. Huszonhárom-huszonhárom levél
keletkezett 1908 és 1912 között; hat,
illetve tíz pedig 1929 és 1933 között (ezek
a datált, illetve könnyen felismerhető
tételek). Tizenkettőnek a keltezése
bizonytalan vagy megállapíthatatlan.
Összesen több mint nyolcvan levélről van
szó. Szinte egy kis regény bontakozik ki
belőlük már így, első megközelítésre is.

Az első levelet Craig írta: dátuma 1908.
február 5. Fülep Lajosra hivatkozik, akitől
úgy hallotta, hogy Hevesi kiváló
szakember. (Fülep, a későbbi kiváló esz-
téta ekkor huszonhárom éves; egy éve él
Firenzében, s lényegében a világháborúig
ott marad.) Híreket szeretne kapni tőle.
Hevesi németül válaszol -- egyébként
levelezésük első évében még nem akar,
nem mer angolul írni, de erősen tanul.
Úgy véli, hogy Magyarországon még
nincs igazi színházművészet, mert hiány-
zik a hagyomány és a stílus. De jó realista
színészek vannak. Szívesen írna tanul-
mányt Craig számára Lukianoszról, az
első színházelméleti íróról. Válaszában ezt
a levelet Craig „pompash"-nak minősíti
(világos, hogy magyaroktól tanulta, --
mint később kiderül, többször találkozott
Firenzében a már 1902 óta ott élő Vedres
Márkkal, akit érdekes, jó szemű embernek
ítél). Ebben az évben Craig harminchat
éves, Hevesi harmincöt; az előbbi már
megjelentette első híres könyveit és az
ugyancsak világhírűvé váló és
színháztörténeti jelentőségű folyóirat,
THE MASK megindítására készül; a má-
sik most búcsúzik a Thália Társaságtól, el-
ső nagy alkotói korszakától. Lehet, hogy
egy ekkori levelében ezért írja Hevesi a
levelezésük hangnemére olyan jellemző
mondatot: „Ön talán sokkal többet kíván a
művészettől, mint amit a művészet ad-
hat." És ekkoriban kezdődik az a furcsa,
egyoldalú játék, amelyben Craig szünte-
lenül hívja, várja Hevesit, „gyertyafényes
vacsorákat" ígér a kezelésében levő
elhagyott színházépület, az Árena Gol-



doni területén, együttműködésüket
igényli, felajánlja szolgálatait - s ezekre a
közeledési kísérletekre Hevesi alig reagál,
bár többször írja, hogy segítésre kész, de
inkább elhárít, mint elfogad. Amikor a
Thália bomlása után panaszkodik, hogy
színészeik mind más szín-házhoz
szerződtek, és jelzi, hogy egy új
színiiskolát indított, Craig szinte lecsap az
ötletre: ő is iskolát szervez Firenzé-
ben, kérdi Hevesit, legyen az elnevezése,
javasolja, hogy egy „nyugtalan lelkű"
tanítványát küldje el hozzá .. - egyidejűleg
megkérdezi, ki tervez Ilevesinek
díszleteket, ő megtenné („csak a díszletet
és a mozgást tervezném"), ha Pestre
jöhetne. A levélváltás még mindig németül
folyik. 1908 tavaszán sűrűn jönnek-
mennek a levelek (a posta Firenzéből
Pestre egy-két nap alatt kézbe-sít!!), a friss
téma: Reinhardt Szentivánéji-produkciója,
jó alkalom, hogy a rendezésről és
Shakespeare-ről kölcsönösen kifejtsék
véleményüket. Craig ezt tömören úgy
fogalmazza meg, hogy egyrészt Reinhardt
Szentivánéjije rossz ugyan, de még mindig
jobb, mint a többi; másrészt Shakespeare-t
úgysem lehet ma úgy elő-adni, hogy az egy
„költőnek vagy mű-vésznek tessék". 0 soha
nem vinne sem-mi „históriait" színpadra,
csak „ezt a nagy kerek világot s körülötte a
még nagyobb firmamentumot". Ekkoriban
indul egy másik „vezérmotívum" a leve-
lezésben: Craig rendszeresen beszámol
arról, hogy mikor hova hívják meg ren-
dezni, s mikor miért nem fogadja el a
meghívást. A MASK-ra kell a pénz, azt
próbálja összeszedni, esetleg rendezésből
is - de Hevesihez eljönne rendezni. Úgy
érzi Hevesi leveleiből, hogy túl sok ener-
giát fektet a Thália újjászervezésébe. És új
ajánlattal lép elő.

1908. május 5-től kezdve refrénszerűen
tér vissza a javaslat: szervezzen Hevesi egy
„Európai Thália Társaságot", ha belekezd,
ő segít, „azonnal meg kell alapítani", és
Hevesi, akit ő önmagánál jobb szervezőnek
tart, lenne a legjobb vezető. A név lehetne
„Európai Művész Színházi Társaság" vagy
„Európai Thália Társaság"; ő most indul
Berlinbe, Moszkvába, Londonba és
Varsóba - sok művészt meg tudna nyerni
az, ügynek. Utoljára júniusban említi a
Tháliát. Hevesi azonban rossz hangulatban
van: a Népszínház-Vígoperát, amelyben az
elmúlt években működött, eladták az
együttes alól, hogy né-hányan jól
keressenek rajta. A saját A ember
tragédiája-produkciójával sincs

megelégedve, és egyáltalában: „Itt sen
kinek sincs füle és szeme." A nyár meg-
szakítja, lelassítja a levelezést - és az
„Európai Thália Társaság" gondolata is
lekerül a napirendről.

1909-ben nagyobb időközökben, de
rendszeresen cserélődnek a levelek:. Crai-
get a moszkvai Hamlet-rendezés bonyo-
dalmai kötik le, Hevesit még mindig nem
hagyta el a rosszkedve. Elküldi Craignek a
Romeo és Júliához készült
díszletmegoldásokat, és véleményét kéri.
A válasz őszinte: szép, de gyermeteg
megoldások, bár technikailag jól bonyo-
lítható, de változásai még mindig túl
nyugtalanítóak. Szépek, de „ez nem szín-
ház!". Jöjjön el Hevesi hozzá nyolc-tíz
évre (!) Firenzébe, és alakítsák ki az új
színházat. Hevesi elfogadja Craig Romeo-
kritikáját, és bánatosan kérdi: „1 lát a régi
dráma nem él meg az új színpadon?"
Egyébként „nagy sikerrel és nagy megal-
kuvásokkal" vitte színpadra ő is a
Szentivánéji álmot - „a tündéreket gyerekek
játszották". És az év zárómondata: „La vie
est misérable."

Az 1909-es év mindkettőjük számára
sok nehézséget hoz. Hevesi a Nemzeti
Színházban dolgozik (mint még mindig
német nyelvű levelében írja: „a
legrosszabb sablonok szerint"); Craig most
lendülne neki a moszkvai Hamletnek, de
Sztanyiszlavszkij nyári betegsége, tífusza,
hónapokkal, illetve - mint később kiderül -
egy egész évvel veti vissza a produkciót.
Felmerül egy budapesti kiállítás terve,
amelyre a Képzőművészeti Társulat hívná
meg Craiget. Ő azonban nem mint
grafikus szeretne Pesten bemutatkozni,
hanem mint „színházi ember", kétszáz (!)
díszlettervvel. Különben is, az új színházat
kellene létrehozni, olyan emberekkel, mint
Sztanyiszlavszkij, Leon Schiller
(Lengyelországban), Szulerzsickij
(kettőjük munkatársa a Hamlet-
rendezésben), Hevesi és mások: „a tíz
legfontosabb embert" ki kellene szaba-
dítani a színházi napi munkából, hogy ki-
dolgozhassák az új művészet alapjait. Az
alapok egyike pedig a commedia dell' arte.
És most azt kérdi Craig: volt-e
Magyarországon olasz együttes, illetve
rögtönző magyar színészet? Ez fontos,
mert hiszen Shakespeare drámáit sem
egyedül ő, hanem ő, a költő és a rögtönző
színészek együttműködése alkotta. Hevesi
egy megjegyzése, mely szerint nyáron
Londonban járva Bemard Shaw-tól, aki-
nek ő az autorizált magyar fordítója, azt
hallotta, hogy Craignek valami „új ta-
lálmánya van, valami új színpadi gépezet

vagy mi", kiváld alkalom, hogy Craig
kifejtse véleményét Shaw-ról, aki „sose
látta" az ő „SCENE"-jeit, ha látta volna,
nem értené, ha értené, nem szeretné stb.

Ilyen őszinte véleménycseréken edződik
az a baráti távkapcsolat, amelynek csúcsa
minden jel szerint az 1911-es esztendő.
Májusig ugyan csend van, valószínűleg
azért, mert Hevesinek borzasztó nehéz
évadja telik,: három héten belül
tizenhárom Shakespearedarabot tűzött
műsorra a színház - panaszkodik, és jelzi,
hogy nyáron Olaszországban lesz, hátha
találkozhatik Craiggel. Mint kiderül, ez
mégsem lehetséges, mert ekkorra tervezik
Londonban azt a nagyszabású bankettet,
amelyen Craig kétszáz barátja üdvözli a
közben világhíressé vált művészt. Kéré-
sére I levesi levelet küld, amelyet felol-
vasnak, s amely annyira megtetszik Craig-
nek, hogy először leközli a MASK-ban,
majd pedig engedélyt kér Hevesitől, hogy
új könyve, az On the Art of the Theatre (A
színház művészetéről) előszavaként
használhassa fel. (A levél teljes magyar
szövege megjelent a Gondolat Kiadó
Szemtől szembe sorozatának Craig-Icöteté-
ben.) Összel állandóan tájékoztatják egy-
mást munkáikról: Craig a moszkvai elő-
készületekről, Hevesi novemberben be-
mutatandó „komédiájáról" - ez lesz

apja fia című darab. Külön bánata,
hogy mivel egy „százszereplős darabot
rendez", nem lehet jelen a saját darabja
próbáin. Ezúttal azonban ő ajánl valamit
Craignek. Elküldi neki ember tragédiája
angol fordítását, azzal a gondolattal, hogy
kiváló „szcenikai feladatnak" véli. Craig
azonban túlságosan el van foglalva a
Hamlettel, és nem reagál az ajánlatra. A
levélváltásban felmerül Odry Árpád neve,
aki - Fülep szerint - alkalmas lenne arra,
hogy Hevesiről méltató sorokat írjon.
Craig azonban jobban szeretne magától
Hevesitől valami önéletrajzfélét. Az év
végére el-készül a moszkvai Hamlet, Craig
„tűzijáték"-sikerről ír, változatlanul
fenntartva a Shakespeare-darabok
előadhatóságáról vallott véleményét. Még
mindig az adott színházrendszer ellen van
kifogása, hiszen tapasztalata szerint
Sztanyiszlavszkijt rossz- és jóakaratú
emberek hálója veszi körül. Hevesi is
bejelenti nagy tervét: az 1911/12-es évad
második felében commedia dell'arte típusú
játékot készít elő. Májusban már a sikerről
számolhat be, kritikusok. véleményét
idézi, hogy ez a produkció a szezon
kimagasló eseménye volt. Craig nagy
élvezettel olvassa az „improvizációs"
színjátékról kapott



híreket, és lelkesedve köszönti az ihlető
rendezőt: „Bravo Punchinello. Puncinella
non e morto!! Viva Hevesi."

A levelezés augusztus körül arra utal,
hogy négy év után végre talán Párizsban
személyesen is találkozhatnak. De mire
Hevesi Párizsba ér, Craig már Londonban
van, ígéri ugyan, hogy visszatér, Hevesi
közel két hetet vár rá, de Craig eltűnik
szem elől, és a várt találkozás el-marad.
Nem lehetetlen, hogy Hevesi
megsértődött, mert ekkottól megszűnik a
levelezés, egy év múlva kitör az első
világháború, Európa részekre szakad, és
senki sem az új művészetről beszél.

Hét év szünet után ismét Craig a kez-
deményező. Rapallóból ír néhány sort:
nem tudja Hevesiről, él-e, hal-e, sokat
emlegetik. Mintha lelket akarna verni
mindnyájukba, írja: az előrelépő színház
még mindig az ő jövőjük lehetősége.
Hevesi rövid levélben számol be az eltelt
hat évről: 1914 - Galícia, betegség; 1915 -
szerencsés lépése, hogy egy öz-
vegyasszonyt vett nőül; 1917, 1919 - egy-
egy darabját bemutatták a Nemzeti
Színházban. Közös dolgaikról azonban
nem esik szó, és a levelezés újabb kilenc
évre megszakad.

Van ugyan egy datálatlan levél, amely-
ből arra lehet következtetni, hogy 1927-
ben Hevesi londoni útjával kapcsolatban
írtak egymásnak. A folyamatos levelezés
azonban csak 1929-ben indul meg, és há-
rom éven át tart. Mintha most Hevesi-nek
volna szüksége a régi baráti kapcsolatra.
Az augusztusban kelt levél keserű hangú,
Hebbel Mária Magdolnájának zá-
rómondatát idézi: „Már nem értem ezt a
világot." Szívesen szakítana a színházzal
és visszavonulna „kertjét művelni". De
azért újra felveti egy esetleges budapesti
Craig-kiállítás eszméjét. Az 1925 Óta
Genovában élő barát azonban ismét pesti
utazás tervét veti föl: eljönne megrendezni
valami „kisméretű" dolgot, három hónapig
maradna, fizetést nem kérne, csak egy
kényelmes szobát és étkezést; vagy -
„halála előtt", mint írja - még egyszer
eljátszaná Hamletet, persze Hevesi
rendezésében. (A gondolat valószínűleg
azért merül föl benne, mert ez idő tájt
jelenik meg a Cranach Verlag kiadásában
képes albuma Hamletről.) Hevesi azonban
teljes válságban van. Ekkor indulnak meg
ellene a támadások, ekkor robban ki az
„átdolgozott"

Bánk bán körüli parlamenti
botrány, és ekkoriban merül föl a Nemzeti
Színház bérbeadásának elképesztő
gondolata. Nem véletlen hát, hogy Hevesi
más irányban kezd tá-

jékozódni, és mint egy 1931-es leveléből
kiderül, egy tőkés ajánlatát mérlegeli, aki
hajlandó lenne a számára egy színházat
biztosítani. Írása ekkor széteső, odadobált,
nagybetűs, zaklatott. Van ugyan öröme, s
erről beszámol Craignek, a szegedi
szabadtéri Magyar Passióval, de az
összbenyomás így szól: „a csőd és
nyomorúság napjai". Craig pénznélküli-
ségről panaszkodik, megírja, hogy angol
és amerikai lapokkal tárgyal: nem jöhetne-
e riportot írni bécsi és budapesti
színházakról, de az ajánlatok olyan meg-
alázóak, hogy nem tudja elfogadni őket,
„ő mégiscsak EGC!". Megalkudni pedig a
„300 pápa" előtt nem tud. 1931. szep-
tember 12-én Hevesi megerősíti, hogy
„egy-két éven belül" saját színháza lesz, és
azt Gordon Craig produkciójával szeretné
megnyitni. (A Nemzeti Szín-házban a
közismert törvény miatt nem működhet
idegen nyelvű művész.) (U máris elkezdi
Craig népszerűsítését, cikket ír a
Nyugatba, és további előadásokat készít
elő, így a Rádióban is. Arra is vállalkozik,
hogy legközelebbi bécsi útján tapogatózni
fog az ottani színigazgatóknál, nincs-e
lehetőség Craig foglalkoztatására. A
tervek azonban csírájukban megbuknak :
Bécsben kitör a forradalom, a színházakat
bezárják, a gazdasági válság tombol.
Craig csodálkozik: „Dio mio! a színházak
bezárnak Bécsben!" - ő azt sem csodálná,
ha a világ is bezárna. De megérdemli az a
világ, amely úgy bánik a művészekkel,
mint bánt Gauguinnel, Van Gogh-gal,
Blake-kel és vele, akinek tizenhárom éve
alatt csak Koppenhága adott színpadot egy
hónapra. (A Poulsen fivérek hívták meg
Ibsen Trón-követelők című tragédiájának
tervezésére és rendezésére még 1926-
ban.) Sürgeti Hevesit, nyissa meg új
színházát, ne várjon vele két évig, mert
addigra ő már meghal. (Egyébként
huszonhét évvel élte túl Hevesit.) Hevesi
válaszlevele alig olvasható. Rossz tollal,
gyenge tintával írt, egész szavak helyét
üresen hagyó levél. Az sem lehetetlen,
hogy megcenzúrázták; Hevesi pár héttel
előtte ilyes-mit jelez. De azért arra
gondol, hogy közös produkciójukkal
európai turnéra indulhatnának. Megírja,
hogy cikket írt Gordon Craig sikertelen
dicsősége és nagysága címmel; talán a saját
művészi nekrológ-ját is fogalmazgatja
benne. A pár nappal későbbi válaszban
Craig óvja önmagától Hevesit: inkább
„Shaw-t mutasson be Erzsébet-kori
jelmezben, görög díszlet-ben", az hatni
fog. Néhány levélen át megint
kísérleteznek egy esetleges ki-

állítás lehetőségeivel, de az olvasónak az
az érzése, hogy inkább csak áltatják
magukat. Á sorok közül a hanyatlás képe
bontakozik ki.

A levélváltás utolsó dokumentumának
dátuma: február 14. Az év nincs jelezve,
de a tartalomból kiderül, hogy csak 1933
lehet. Hevesi néhány sora így szól:

„Kedves Barátom,

Miss Enid Rose megírta nekem, hogy ön
Párizsban van, de levele egy szanatóriumi
ágyon talált, ahol törött lábbal fekszem
hetek óta egy szerencsétlen baleset súlyos
következményeként. Múlt októberben
elhagytam a Nemzeti Színházat - politikai
okokból -, és a jövő évben Budapesten
saját színházam lesz. Ha általában jobbra
fordulnak a dolgok, remélem, hogy együtt
csinálhatunk valamit ennek a
közönségnek, amelyet annyira elrontott és
tönkretett a beszélőfilm. Várhatok öntől
néhány szót?

Mindig hű barátja Alexander
Hevesi."

Á várt szavak nem érkeztek meg. Az
eddig sok tekintetben párhuzamosan futó
sorsok eltávolodtak egymástól. Mon-
danunk sem kell, hogy a levelezés teljes
szövege - amelynek publikálása előké-
születben van - sokkal gazdagabb ennél a
futólagos vázlatnál. Jelentősége pedig
mind a magyar, mind az európai szín-
háztörténet számára vitathatatlan, kima-
gasló és elgondolkodtatóan tanulságos.
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