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Méltán elfeledett dráma a
Tháliában

Fényes Samu: Kassai asszonyok

„Sok haza-pufogatás, ok semmi, deszörnyű
magyarság,

Bundás indulatok: oh be tatári művez

„A mi Bábelünket, elromlott Budapes-
tünket frissítgető vidéki litterátus emberek
legelejéből való Fényes Samu. Igazán hivő
ember. Lelkes és százkezű. Ügyvéd,
radikális szociológus, politikus, publicista.
Egyszerre csak előáll, mint drámaíró" - írja
Ady Endre a Pesti Naplóban 1905. okt.
15-én, Fényes Samu A csöppség című
vígjátékának bemutatója után. Es egy
évvel később a Csebi tatár színre kerülése
után: „Kár, kár, kár Fényes Samuért. Nem
utolsó ember ez a Fényes Samu. Magunk
mellett érezzük őt mi mind, kik Árpád
földjén elégedetlenek vagyunk. Valami
hiányzik ebből az emberből. Valami: a jó
isten tud-ja, mi. Nem egész ember, és még
Fényes Samunak sem egész." (Budapesti
Napló, 19o6. márc. 25.) Nem telik el egy
egész hónap: „Fényes Samunak kevés
szerencséje van az idén a darabjaival. A
Nemzeti Színházban csak az imént aratott

bukást a Csehi tatár, amelyben eddig még
valamennyire határt szabott az íz-lésnek,
ma este meg a Magyar Színház-ban
csalódott Fényes Samu. A pereszlényi
jussban (mely »énekes játék« a kö-
zönséggel) korlátlanul átengedte írói tol-
lát az aktuális nemzeti áramlatoknak.
Fényes Samu, az író, úgy látszik, nemigen
bízott A pereszlényi juss sikerében, se-
gítségül vette hát maga mellé Fényes
Samut, a koalíciós hazaüt. Annyi tulipán
nincs a korzón, amennyit az első felvo-
násban dobálnak és szavalnak a nyakunk
közé. És - hajh, hiszen változnak az idők -
- e sok tulipánt diszkrét derültség kísérte.
Nem hatott a tulipán, egyébről pedig a
szerző elfelejtett gondoskodni.
Mindenesetre sajnáljuk Fényes Samut,
amiért a Kuruc Feja Dávidban megmu-
tatott oroszlánkörmeit kényelmi szem-
pontokból visszahúzta. A pereszlényi juss a
Rákóczi-korból veszi tárgyát, amelyért
tulipántalan kézzel, tiszta poézisért is le-
hetett volna nyúlni." (Budapesti Napló,
19o6. ápr. 8.)

Ez a három kiragadott Ady-cikk is arról
tudósít, hogy Fényes Samu színpadi sikere
a saját korában, amikor az is előfordult,
hogy alig több mint egy hónap alatt
különböző darabjait mutatták be, enyhén
szólva nem volt egyértelmű. A mostani
felújítás indoklásaképp - egyebek közt -
azt állítják az átdolgozók (Hegedüs Géza
és Kazimir

Károly), hogy 1945 óta Fényes Samu
nevét méltatlanul elfeledtük, amely állítás
többszörösen nem állja meg a helyét. Ami
a „méltatlanságot" illeti, erről a
továbbiakban még bőven lesz szó; ami
pedig a teljes elfeledettséget, erre nézve
legyen elég Fényes Samu Mátyás című
történelmi drámájának 1963-as, szolnoki
(Téri Árpád rendezte) bemutatójára utal-
nunk. Mindenesetre Hegedüs Géza és
Kazimir Károly jól érezte, hogy a Kuruc
Feja Dávidra ráfér a leporolás, még akkor
is, ha ez a mű Fényes Samu munkásságán
belül a legjobb darabnak számít.

Az író, miként Ady is utal rá, furcsa
szerzet volt. Ez a kassai ügyvéd negy-
vennégy éves korában, 19o7-ben költözik
Budapestre, ahol 1908-kan már lapot ala-
pít (Úttörő) mint a szabadgondolkodás és
a tudománynépszerűsítés egyik élharcosa;
német filozófusokkal foglalkozik, fordítja
például a Zarathustrát - és köz-ben
színdarabokat ír, vígjátékokat és
tragédiákat egyaránt. Ady Endre pontosan
érzi, hogy derék ember, haladó ember
Fényes Samu, mégis hiányzik belőle
valami. Annyi év távlatából talán ki lehet
mondani, mi hiányzott Fényes Samuból: a
drámaírói tehetség.

A Kuruc Feja Dávid a beteg lóra hasonlít,
amelyen egyszerre lehet tanulmányoz-ni
az összes létező kórt, amely egy lovat
megtámadhat.

A cselekmény időpontja 1685. Amit ez a
dátum jelent, meglehetősen bonyolult, és
csak körülményesen mondható el. Az
egykori Magyarország területén egy-más
mellett működik a török hódoltság, az
„elméletileg független" Erdélyi
Fejedelemség s a Felvidékre s az ország
nyugati területeire összezsugorodott,
Habsburgok által ellenőrzött úgynevezett
Magyar Királyság. Kassa ez utóbbihoz
tartozik. Thököly a kurucaival hol a
Habsburgokkal, hol a törökkel szövet-
kezik, aszerint, hogy pillanatnyi politikai
helyzete mit tesz számára lehetővé. A
költő és politikus Zrínyi Miklós által
megfogalmazott gondolat - mind a törö-
köt, mint az osztrákot a másik segítsége
nélkül kell kiverni - még mindig aktuális.

Thököly 168z-ben foglalja el Kassát, s
még ez évben Felső-Magyarország fe-
jedelme lesz. 1685 már Kassa feladásának
éve. Fényes Samu írhatna erről történelmi
drámát, írhatna szerelmi drámát. Feja
Dávid a város főbírája, protestáns, hű
alattvalója a fejedelemnek. Harcban áll a
Habsburgok zsoldosaival (vezető-
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jük Caraffa), akik a várost ostromolják, az
ő oldalán pedig ott küzdenek Petneházy
Dávid és Esze Tamás kurucai is. Kassa
város polgárai ahogy ezt már megszoktuk
– maguk is többfelé húznak, de főleg
vallási ellentétek osztják meg őket. A
katolikusok például azért is hajlanak a
Habsburgokkal való megbékélésre, mert a
protestánsok elvették a templomukat. A
többség Feja Dávidhoz húz, mert hűséges
a fejedelemhez, ragaszkodik protestáns
hitéhez, ragaszkodik holmiféle magyar
függetlenségi gondolathoz, amely Thököly
szövetségeit tekintve a törökkel, kétes
értékű politikai elgondolásra enged
következtetni. A két kuruc csapat között is
ellen-tét lappang. Esze Tamás talpasai
rossz szemmel nézik a nemes Petneházy
cifra tarsolyosait, mindenben árulást
gyanítanak. Feja Dávid előtt nem titok,
hogy Caraffa, az „eperjesi hóhér”, régóta
vár-ja azt a pillanatot, amikor végre a
kassai főbíró halálos ítéletét írhatja alá.
Amint halad előre a cselekmény, a
szereplők, de a néző számára is mind
világosabbá válik, hogy Kassa feladását a
leghősiesebb erőfeszítéssel is csak
késleltetni lehet az adott történelmi s ezen
belül: hadi helyzetben – megakadályozni
nem. Feja Dávidnak harcolva kell bevárnia
a véget. Politikai választása nincs.

De van szerelmi - mondja Fényes
Samu.

Az általa felvázolt szerelmi tusakodás-
ban a következő személyek vesznek részt:
érintettekként maga Feja Dávid, Judit, a
felesége, továbbá Ráskayné, alias Tábori
Örzse, kém és kurtizán egy személyben,
illetve kívülállóként özvegy Fejáné, Dávid
édesanyja. Feja Dávid erős gerjedelemmel
(ami egészen Tábori Örzse vállának
csókolgatásáig fajul) lángra lobban a
vérszomjas szépasszony iránt. Nem elég
azonban, hogy ezt a szenvedélyt tiltja a
becsület, a vallás, a főbírói rang, valamint
a házastársi hűség; nem elég, hogy
Ráskayné szökésre, a máik táborba történő
dezertálásra bujtogatja Feját, az is kiderül,
hogy Ráskayné, vagyis Tábori Örzse
mind-eme gonoszságát megtetézve még
Caraffa szeretője is! Az elvetemült
nőszemély eleinte csak mímeli a
szenvedélyt, mely-nek lángjával Feja
Dávidot sütögeti, ám amikor a főbíró
szégyenbélyeget süttet az általa is csókolt
vállra, ezzel végképp leveszi a lábáról
Örzsét, aki olt-hatatlan szerelemre lobban
iránta. Örzse züllöttsége odáig terjed, hogy
a Caraffa tömlöcében sínylődő Feja
Dávidot nem

átallja szökésre biztatni, sőt fondorlatos
módon kegyelmet eszközölne ki a szá-
mára, ám egy kuruc Feja magát meg nem
adja, inkább választja a halált, mintsem
az életet Örzse kezéből.

Kassa tehát elesik, de az is világosan
kiderül, hogy nem Tábori Örzse go-
noszsága vagy Feja Dávid gyengesége
miatt, hanem azért, mert az erőviszonyok
közben megváltoznak a politika
színterén. Thökölyt addigi támogatói, a
törökök ejtik foglyul, s ennek a híre
jóformán megbénítja a kurucok harci
kedvét. Petneházy csapataival elvonul, és
magára hagyja Kassát, csakhogy előbb
kifejti egy hosszas értekezés keretében,
miszerint tettének szimbolikus jelentősé-
ge van, tudniillik ha ők nem sietnének
Buda alá, a magyarok egyáltalán nem is
volnának képviselve saját fővárosuk
visszafoglalásában. Az érvelés legalábbis

meggondolkodtató, de azt feltétlenül
jelzi, hogy a Fényes Samu kiötlötte
szerelmi civódmánynak dramaturgiai er-
jesztő szerepe nincs a darabban.

A szerző minden jel szerint romantikus,
nemzeti, történelmi drámát szeretett volna
létrehozni, olyasfélét, amilyen a
megelőző évszázad első felében volt
népszerű. Ehhez azonban olyan konflik-
tust kellett volna találnia, ahol a hősök
számára valóságos tétek és valóságos
választási lehetőségek vannak adva. Leg-
főképpen pedig rendelkezésre áll egy jó
kiadós tragikai vétség. (Azt ugyanis nem
tételezhetjük fel egy Fényes Samu-kali-
berű, romantikus alkatú és hajlamú
íróról, miszerint drámájából tudatosan
mellőzött minden effélét, mert olyan,
modern dramaturgiájú drámát akart vol-
na írni, amely éppen arról szól, hogy
nincsenek valóságos választási lehetősé-
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gek.) Fényes Samu minden igyekezete
arra irányul, hogy olyan jellegű konfliktust
csiholjon történetéből, amelyben az „Itten
hazám, ottan Melindám" analógiájára,
hazaszeretet és egyéni boldogság mint
egyenlő erők törnek egy-másra. Ehelyett
mit sikerül elénk állítania? Feja Dávid
flörtöl ugyan Örzsével a város ostroma
közepette, de ennek nincs más
következménye, mint az, hogy a falakon
kívül rekedt Gábor diák (Thököly kémje s
egyúttal Tábori Örzse hajdani szeretője)
majdnem meghal. Annak azonban, hogy
„majdnem", súlyos dramaturgiai
következményei van-nak, lévén így
komolytalanná a drámai vétség. Hiába
Örzse minden mesterkedése, túlságosan
kicsire sikeredett a bal-lépés, túlságosan
idealizált a főhős. Kassa Fejával vagy Feja
nélkül, így is, úgy is elesik, labanc kézre
kerül, Feja Dávidra akkor is Caraffa
vérbíróságának ítélete vár, ha soha nem
találkozik Tábori Örzsével, tragikai vétség
és tragikai következmény tehát valójában
nincs a darabban. Nem alkalmaztunk
ennek számonkérésével más esztétikai
mértéket Fényes Samu művére, mint
amilyent ő maga állított saját drámája elé -
sajnálatos módon ennek sem tud
megfelelni.

Az általa követett drámai minta, ahogy
már utaltunk rá, a romantikus, nemzeti,
történelmi dráma. A nemzeti múltból
merített megtörtént eset, amelyben szere-
lem és politika szétválaszthatatlanul
fonódik egybe, mégpedig a magyar prog-
resszió ügye, a nemzeti függetlenség
jegyében. Csakhogy ami Kassa 1685-ös
eleste körül történik, többszörösen is
alkalmatlan arra, hogy ilyen dráma hon-
tassék kí belőle. Maga a történelmi
szituáció túlságosan bonyolult és zavaros,
elmélyült szaktudományi tájékozódás nél-
kül jóformán áttekinthetetlen. Ami pedig
Feja Dávid és Tábori Örzse szerel-mi
kapcsolatát illeti, ennek rajza túlságosan
vértelen, cselekményként sovány, emberi
mélységek feltárására nem is törekszik, az
pedig, hogy -- akár csupán Kassa
történelmében is - bármit eldönthetne, még
drámai fikcióként is nevetséges.

Valószínűleg a reformkor volt a magyar
történelemnek az utolsó olyan idő-szaka,
amikor a romantikus történelmi dráma még
időszerű lehetett. Fényes Samu század eleji
magyarkodása azonban nem más, mint tét
nélküli hódolás a felületes és bombasztikus
kuruckodás ekkortájt széles körben hódító
divatjának. Nem véletlen, hogy századunk
első

éveiben egyre-másra keletkeztek a legkü-
lönfélébb kuruc tárgyú darabok (köztük
operettek is), melyek legtöbbjének, sze-
rencsére, ma már a címét is csak kora-beli
műsorfüzetekből, színháztörténeti
kiadványokból lehet előbúvárkodni. A
nacionalizmus a századfordulón koránt-
sem egyértelműen kapcsolódott a magyar
progresszióhoz, hogy egyébre ne is
utaljunk, volt ennek például konzervatív,
retrográd, parlamenti destrukciókban
kimerülő, a tényleges haladással
szembeforduló változata is. Ez utóbbi
persze nem Fényes Samu nevéhez kap-
csolható elsősorban, az viszont mégsem
véletlen, hogy szerzőnket ezek a kuruc-
kodó felbuzdulások az első világháború
kitörésekor, de még egy-két év múltán is
arra ragadtatták, hogy - mint Horváth
Zoltán írja a Magyar századfordulóban -
„szabadgondolkodó újságíróból
gyűlölködő sovinisztává lett". (Amely
kisiklást aztán Fényes Samu 1919 után, az
emigrációbeli pozitív működésével
jóvátett, pályaképének megrajzolása
azonban nem ennek a cikknek a feladata.)

A Kuruc Feja Dávidról azt állítják Fényes
Samu méltatói, hogy a legsikerültebb
drámai munkája. Ha ez így van, talán nem
is akkora veszteség, hogy színműírói
működéséről megfeledkeztek színházaink.
Önmagában az a tény, hogy egy drámát
régen írtak s régóta nem játszottak, nem
elégséges ok az újbóli bemutatásra -
hacsak nem szól-nak mellette nyomós
esztétikai érvek.

Hegedüs Géza és Kazimir Károly va-
lószínűleg úgy gondolták, hogy vannak
ilyen érveik. Lehetőségük volt rá, hogy
ezeket az érveket színpadról mutassák
meg a kétkedőknek. Tény, hogy az eredeti
darabot feszesebbre húzták, de az is tény,
hogy a hazafias deklarációk, a kuruckodó
tirádák kongó ürességét így sem tudták
eltüntetni. Ez utóbbiak, sajnos, nemcsak
az írott szövegben, de az előadásban is
arra volnának hivatottak, hogy elfedjék a
tátongó esztétikai, dramaturgiai
ürességeket. Mikó István zenei betétei
sem oldották meg a meg-oldhatatlant:
maradt a darab, amilyen volt. A szép
operai színpadképet Szinte Gábor tervezte.
A rendezés a darab címét Kassai
asszonyokra változtatta, előtér-be tolva a
női szerepeket, miközben a dráma
felépítésében, értelmezésében még
hangsúlyeltolódás sem történt. Talán a
címváltozás lehet az oka, a magyarázata a
festői kassai asszonycsoportok operai
vonulásainak, boszorkányátkozó-üldöző

ceremóniájának. A darab végét erősen
megváltoztatták az átdolgozók; ettől
freudisztikusan zavarossá vált. Nagy vér-
fürdőt rendeznek Caraffa tömlöcében.
Tábori Örzse a szerelem, a gyűlölet, az
életösztön hullámaitól elborítva kardpár-
bajt vív Gábor diákkal. A kérnek via-
dalában alattomos szerepet játszik Caraffa,
Gábor diák kezébe csúsztatva a fegyvert,
amellyel az egykori szerelmes le-döfi
Örzsét. Nagy felindulásában Gábor diák a
Caraffát őrző lándzsákba rohan, és Caraffa
ismét „segítőkésznek" bizonyul. Feja
Dávid ítélethirdetése után kicsit fojtogatja
a bilincseivel Caraffát, majd kellő idő után
egy katona váratlanul leteríti őt,
megfosztva az eperjesi hóhért kedvenc
játékától, a kivégzősditől. A rendezésnek
így sikerül viszonylag rövid idő alatt sok
főszereplőtől megszabadulnia.

Egyértelműen és menthetetlenül rossz
színházi este a Kassai asszonyok előadása.
Méltánytalanság lenne bármelyik színészt
akár pozitív, akár negatív vonatkozásban
megemlíteni. Semmiről nem tehetnek.
Eljátszhatatlan szerepekben ágálnak,
deklamálnak, énekelnek, téblábolnak. A
bombasztikus kijelentések, a fellengzős-
költőieskedő tirádák egy ántivilágbeli,
koturnusos színházi stílust diktálnak a
színészeknek, noha bízvást föltehető
bármelyikükről, hogy ösztönük, ízlésük -
legalább kezdetben - tiltakozott ellene.
Fényes Samu drámája ebben a tekintetben
tagadhatatlanul erőteljes kisugárzású:
megszabja, hogyan lehet előadni, nem tűr
semmiféle egyszerűséget, puritán játék
modort, gesztussal és hangerővel való
takarékoskodást. Játszani ma is csak úgy
lehet, ahogy 1902-ben játszhatták.

Nézni azonban mégsem lehet így.

Fényes Samu: Kassai asszonyok (Thália
Színház)

Színpadra alkalmazta: Hegedüs Géza és
Kazimir Károly. Díszlet: Szinte Gábor m. v.
Jelmez: Székely Piroska. Mozgás: Pintér
Tamás. Rendező: Kazimir Károly,

Szereplők: Kozák András, Sütű Irén,
Zsurzs Katalin, Jani Ildikó, Drahota
Andrea, Benkő Péter, Nagy Attila, Kovács
István, Szirtes Ádám, Konrád Antal,
Gyimesi Tivadar, Tándor Lajos, S. Tóth
József, Juhász Tóth Frigyes, Kollár Béla,
Pethes Csaba, Orosz István, Lukácsy
Katalin, Neszmélyi Magda, Ajtai Adrienn.


