
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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búcsúlevele (a szó szerinti szöveg), amelyet Bakócz Tamás magával hozott
Rómából. s amelyet a templomokban kihirdettek.

Minthogy a dráma prológjában ebullát - amely az 1514-iki ese
ményelc elinditója volt - lehetőleg teljes szövegében akarom elmon
datni. azzal a nagy kéréssel fordulok Fótisztelendőségedhez, hogy ke
gyeskedjék számomra az esztergomi könyvtárból - ahol bizonyosan meg
van - e bullát (akár latin, akár magyar nyelven) a saját költségemen
lemásoltatni és cimemre elküldeni (Budapest, X. Szapáry u. 3.).

Főtisztelendőséged igazán nagy hálúra kötelez, és kegyes dolgot is
művel. mert bár eddig sokan inak d'rámát az 1514-iki parasztlázadás
ról, Bakócz egyikben sem szerepelt, s a történetírók nagy része nem
festett méltó képet arról a magyar prímásról.. aki a pápai trónra ís as
pirált s a ,ki a korszak legnagyobb szabású alakja. Nálam ö a tragikus
hős, aki mellett Dózsa György csak epizód; az eszköz, mely a gazda
ellen fordul.

Szíves jóságát előre is köszönve vagyok kiváló tisztelettel

Hevesi Sándor

JTála,s$

Juhász Ferencnek, az Új 1rás 1976 au
gusztusi számaban megjelent Latlnlnrits
Zoltán koporsója ldv81-bellll teleirva
mint az egyiptomi múmJa-bábok című

versére.

\

Hazánk koszorús költője.

ne keseredjenek önkínzó ostorozássá
szavaid, az átokszijból font szókötegek.
Ostorozó! Jaj röstelld inkább
önéleteinkben az apró kis gyilok
szó-tőrök halálra szurkáló pengetövét.
Miért nem tettétek Öket védett területté?
Ti Örzök vigyázón [elútkerekedne
'l strázsán!
Fordítani volt nagy erőtök a Sors
kerekén. de hol van a visszatartó
fennen hirdetett é r t e l e m
tőletek felszállt ősereje?

Megtanulandó lám a fékek fogaskereTdl
nyüszítése a lengő körhintán.
Sirásotokból iszonyúan nyög ki,
a jóvátehetetlen féltő szeretés
béna akaratja. Mért nem véditek
lángcsóvásüstökű új isteneiteket?
Bújnátok persze az odvas föld
nyálkás-sós üregébe velük enyészni.
De Titeket ótzőn az élet élére
állított jó sorotok.
Legyen erőtök vállalni az ú; bűn

rátok tekeTÜlt szövevényét.
1I10ndj inkább áment
l'ádolt Kedvesidért.

HALASSY ADRlEN
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