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Irgalom, Edesanyám. • •
Könyveink csöndes élőlények. Türelmünk napfényében be tudják töl
teni sorsukat; mintha pihenő csapatunk lennének, figyelnek bennün
ket, törökülésben. Élnek, változnak körülöttünk. Változásuk észlelhető,

mégis titkos folyamat; ki nyílnak előttünk, s megfejtődnek. S mi? Talán
tágulunk, mint a galaktikák, méltóságteljesen, s egy-egy pillanatunk
egybecseng nagyságukkal.

A polcról kiválik egy járőrcsapat. összeverődik az íróasztalon. Az
ember eléjük könyököl. lámpát gyújt, s megmustrálja a könyvoszlo
pot. Legalul egy halina kötésű vastag, üres füzet. Bele kell lapozni.
Mintha életünk legjobb filmjére ülnénk be, melynek egyelőre csak a
fehér kockái peregnek. A nagy film ezután jön.

A halina fedélen Josef Klepesta világoskék vászonborítású könyve,
mélyen nyomott, kátrányfekete címbetűkkel: Csillagképek Atlasza. Vél
hetnénk az evangélium grafikai segédkönyvének, tengerkék, mértani
szeletekre szabdalt égboltozaton a csillagászat paramétereivel (Isten
titkait kiszámíthatnánk, ha ismernénk matematikáját. A mi matema
tikánk egyenesvonalú, és halmozódik. Istené gömbalakú), sárga nóvák
és negatív fényrendű csillagfürtök fehér pöttyeivel A vezérvonalak fi
gurákat revelálnak: Paradicsommadár, Légszivattyú, Sas, Oltár, Sze
keres, Véső, Ökörhajcsár, Vadászebek. Hajógerinc, Kassziopéia,Galamb,
Kemence, Éridánusz, Ingaóra, Hiúz, Hajófara, Szűz, Tukán, Pajzs; csil
lagászati verskötet.

Rajta fekszik J ózsef Attila összes verse. Zöld bőrkötése lassan
öregszik, finomari barnul. Pórusai kiütköznek, mint a gyíkbőrnek. A
könyvlapok érett sárgák. Hátán meg egy bakfis-kötet, a hússzínű,

aranykorsós Két Párbeszéde Paul Valérynak, s legfölül a keskeny,
alig nyolcvan oldalas, lilásbarna zsebkönyv, Arisztotelész Poétikája.
Alulról fölfelé fogy s keskenyedik a kis könyvpiramis. Nemhogy meg
férnek, átszólnak egymásnak. Az íratlan könyvbe csillagképek matricái
préselődnek. Az Atlasz csillagképei meg Attila aranykeretes költésze
tét tartják. Attila meg Eupalinoszra vagy az építészre figyel, nagy hall
ga tagon. Valéry Arisztotelésszel néz farkasszemet, haragos némaságát
első mondatára . szegezi: "A költészetről magáról, és annak műfajairól

kívánunk beszélni ..." Valéry: Ördögöt kívánunk, hiszen az egész ar
ról beszél, jobban mondva azt beszéli! A nagy görög csodálatos met
szésű arca meg se rebben, s elkezdi, elkezdené, ha Attila sikoltása sza
vát nem venné: "Irgalom, édesanyám, mama, nézd, jaj kész ez a vers
is." Valéry korsója szikrázík a figye1emtől.

A mondat vállán ott van a - Nemes Nagy Ágnes megpillantotta
- némi hó, jeléűl annak, hogy megküzdött az idegen csillag [egén sza
lagnyi létéért. Viszi Attila, fut vele, mutatja tenyerében.

Egy kupac könyv. Emberőltőre elegendő. Kevés és arányos. Szó és
ég. Törvény és szabadság. Költészet és kozmosz, Az ember vizsgáló te
kintete mégis tovább vándorol, s megáll egy vörösszélű. magányos,
vaskos könyvön. Ez a könyv valahogy mindig külön fekszik, odébb
tolva vagy várakozva, elhanyagolva vagy agyonlapozva. Kézikönyv,
méhkas, aszúhordó? Evangélium. Nem rivalizál, elmélyít. Elsőbbségért
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nem tusakodik, hanem mivel első, visszahúzódik és jóváhagy. Szolgáló
könyv, míndenben, mindenhez, míndenkinek nélkülözhetetlen. Súlya
tekintélyes. Az 1182. oldalon van kinyitva. Jelenések könyve, 3,3: "Em
lékezzél vissza, hogyan kaptad és hallottad; tarts kí mellette és tarts
bünbánatot."

Emlékezzetek vissza, hogyan kaptátok Visszaemlékezem. Irgalom,
Edesanyénk.

DOKUMENTUM
HEVESI SÁNDOR ISMERETLEN LEVELE

Közli DÉVÉNYI IvAN

Hevesi Sándor (1873-1939), a nagy - katolikus szellemű - rendező, dra
maturg, krítikus és drámaíró, Moliere, Ibsen, G, B. Shaw és Wilde fordítója, a
modern magyar színjátszás alapjait lerakó Thália Társaság egyik irányitója, Mo
zart és Verdi operátnak rendezője, a Nemzeti Színház 1923 és 1932 közöttí igazga
tója. tartalmas tanulmánykötetek ("Dráma és színpad" 1896, "Az igazi Shakespeare"
1919 stb.) szerzője 1920/21-ben - 1514 címmel - drámát írt. A művet - amely
nek Bakócz Tamás esztergomi érsek, Dózsa György, Mészáros Lőrinc ceglédi pap
és Telegdy István kincstárnok a főszereplői - 1921 októberében mutatta be II

Nemzeti Színház. (Ugyanebben 'az évben a dráma - a szerző előszavával 
könyvalakban is megjelent az Athenaeurn kiadónál.)

A mai magyar irodalomtörténetírás az 1514 című Hevesi színrnű megítélé
sében nem egységes. "A Császár és komédiásnál eszmeileg is, megírásában 's
gyöngébb a Bakócz Tamás személyét tragikussá növelő 1514" - olvassuk a Magyar
Irodalmi Lexikon L kötetében (Akadémiai kiadó, 1963), László Anna - akinek
alapos Hevesí-monográfiáíát 1960-ban adta közre a Gondolat Kiadó - már sokkal
árnyaltabban (és elismerőbben ...) ír."a vitathatatlanul kimagasló színvonalú"
műről, László Anna is szóvá teszi a dráma eszmevilágának "súlyos hibáit", mégis:
"lenyűgöző alkotás"-ként, "monumentális körkép"-ként, "bátor tettv-ként jellemzi
"a nép ügyével való szolidaritást hirdető" színművet, amelynek bemutatását
rosszakaratú huza-vona, a konzervatfv-ellenforradalmi körök gáncsoskodása előzte

meg. (Az ún...Színművészeti Tanács" nem akarta beleegyezését adni az 1514-es
parasztrnozgalmat rokonszenvvel ábrázoló dráma bemutalójához; végül is Ambrus
Zoltán közbelépésére került SQl' a prernierre.)

Az esztergomi Prímási Levéltár Hevesi Sándornak egy érdekes, rnindrnáta
publíkátatlan - e drámával kapcsolatos - levelét őrzi (CA 1573/1920). A levélnek
- amelynek hiányzik a borítéka - minden bizonnyal Lépold Antal prelátus
kanonok, a nagy tudású történész és művészetí író volt a címzett je.

A kézzel írott, keltezetlen levelet, ezt a figyelemreméltó irodalom- és szín
háztörténeti dokumentumot - amely bepillantást nyújt Hevesi Sándor alkotói
műhelyébe és megvilágítja az író (Dőzsa Györgv szerepének megítélésében nyil
vánvalóan vitatható ... ) történetszemléletét - rövidítés nélkül, betűhíven köztörn

Mélyen tisztelt Uram,

a Nemzeti Színház jövő évadja számál'a egy ,,1514" című drámán do/
gozom, amelynek hőse Bakócz Tamás, egykori esztergomi iierceqérsek.
Minden szükséges művet megszel'ezhettem a Papnöüelde prefektusától,
dr. Saly Lászlótól, aki ..Császár és komécliás" c. dl'ámámhoz ís a leg
nagyobb előzékenységgel bocsátott rendelkezésemre mindent. Van azon
ban egy dolog, amelyet nem sikerűlt mcgszereznem, s ez X. Lr;ó pápa
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