
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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