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Sors és tehetség

Hommage à Kassai Vidor

„Nagy érdemeinek elismeréséül"

1840-ben született a hajdani Torontál
megyében, Gyálán, s épp fél évszázada,
Vácott halt meg 1928. július 29-én Kassai
Vidor epizodista, énekes-táncos, komikus
színész. Ezúttal mellőzzük a hozzáragadt
„Jászai Mari férje" jelzős szerkezetet;
magában is megvetette ő a lábát a magyar
színi világban. A nagy művész-nő
kivételes személyiségének kétes ajándéka
pedig csak tehertétele volt mind az
életben, mind pedig a pályán.

Egész életében a halállal viaskodott,
mint mondja, „farkasszemet" nézett vele.
Tán az elmúlás félelme fordította utolsó
éveiben a spiritizmus felé, melyben
kételkedő, fürkésző, okoskodó elméjének
törvényei szerint hitt is ugyan, meg nem
is. Mert nem a hit, hanem a biztos tudás
vágya sarkallta őt az élet dolgaiban
csakúgy, mint művészetének kaptatóin.
„Hinni könnyű, de tudni nehéz - írja. -
Hinni hazugságot is lehet, de tudni csak
az igazságot."

Akkor már harminc éve élt önkéntes
száműzetésben a Duna-parti kisvárosban.
Sikere delelőjén, fiatalon vonult vissza a
színpadtól. De miért? Valóban csak azért,
mert, mint írja, nem akarta át-vinni magát
az új századba, és unta a
„primadonnawirtschaftot"? Vagy a szín-
házak mindenkori packázásait? „Színé-
szeinknek ma nem annyira tehetségre,
mint inkább j ó gyomorra van szükségük . .
. Színigazgatóink színészeinkkel bánni

nem tudnak, de elbánni igen szeretnek."

Ezek az örökzöld szavak Hul lámok című
kötetének más hasonlóan szellemes,
fanyar aforizmái közt hangzanak el.

Kárpáti Aurél szerint „a bölcsek nyu-
godt, szemlélődő életét élte" Vácott, ahol
a leányfalusi, verőcei, gödi keresgélés után
végre letelepedett. Nyilván a kis, belterjes
társasági élet vonzotta Kassait, aki
semmiképpen sem volt az a csak „ma-
gának való ember", ahogy Emlék ir at a iban
az egykori hitves állítja. Jászai Mari
memóriájában az idő folyása, úgy látszik,
elmosta a valaha rajongásig szeretett
Kassai Vidor valósághű képét.

A kisváros tisztelettel vette körül töré-
keny, kulturált alakját, s történetein, szel-

lemes mondásain, talpraesett tréfáin ki-ki
jól elszórakozott. „Aztán ha meghaltam,
boncoljatok fel. Mégis, szeretném tudni,
milyen betegségben haltam meg." Csak
kevesen figyeltek fel arra, hogy az efféle
morbid, fekete humor mögött mekkora
keserűség, félelem és kétségbeesés lap-
pang. „Sokat mesélt művészi pályájának
gáncsvetéseiről", „az emberekben való
csalódásairól", „sok ellentétes elemből
tevődött össze lelki alkata és emberi
alakja", s „fanyar filozófiájának keserű
megállapításait nem lehet elfelejteni"

mondja róla Tragor Ignác dr. helytör-
téneti író, aki mindvégig jó barátja, jó-
akarója és sebesült lelkének jó ismerője
volt.

A köztisztelet persze nem óvta meg a
nyomortól. Negyvenezer korona megta-
karított pénzzel ment nyugdíjba, de ezt az
összeget utolsó fillérig elvitte a hadi-
kölcsön és az infláció, úgyhogy Kassai a
háború óta a szó szoros értelmében
könyöradományokból élt. Előbb a váci
fegyház igazgatójának jóvoltából eszi az
ingyen rabkosztot, később a siketnémák
intézetében vetik oda neki az ingyen ebé-
det. Leírni is szégyen, de egyszer Vass
István népjóléti miniszter „nagy érde-
meinek elismeréséül egy öltözet zakkó
ruhát" utaltat ki számára, s - amire nagyon
is rászorul - uraságoktól levetett
fehérneműhöz is csak különböző jóté-
konysági akciók juttatják. Így élt évtize-
deken keresztül Kassai Vidor, aki „lelki-
ségének és természetének kettősségében
is nagy ember volt" (Tragor Ignác).
„Szervusz, kis Kassai!"

Mindössze 158 centire nőtt meg. De ne-
vetséges, cingár figurájába mérhetetlen
ambíció szorult, és ez arra ösztönözte,
hogy „eszmélése kezdeti pillanataitól
kezdve" művész akarjon lenni, „éspedig a
művészetnek bármely ágában" írja
Emlékezéseinek lapjain. S valóban, a sze-
génysorsú gyermek (eredetileg Kossitz-
kynek hívják), aki kezdetleges iskolázás
után előbb boltosinas, majd szoba- és
templomfestő, a piktorságban különböző
mestereknél továbbképzi magát, és nem is
mutatkozik tehetségtelennek. (A kor- és
pályatársakról készült negyven-két jól
sikerült portrét hagyott hátra, köztük jó
néhány önarcképet.) De kezdettől fogva
írogat is: verseket és aforizmákat

(Hullámok), a Bánk bánról A bankban

címen egy szellemes paródiát, a 70-es
években Don Bolero álnév alatt színházi
lapot ír és szerkeszt Aradon (Színházi
Hírnök), és végül megírja fő művét,

nagyszerű Emlékezéseit, azzal az indoko-
lással, hogy „talán ez iratoknak hasznát
veheti valaki". Kassai nem is sejthette,
hogy milyen nagy hasznát vesszük. Friss,
okos ez az önéletrajz, mely szinte encik-
lopédikus teljességgel mutatja be a 60-as
és 70-es évek fővárosi és vidéki színi vi-
lágát, s pazar bőségben ontja a kortárs
magyar színészek plasztikus ábrázolását.
Molnár György, Szigeti, Feleki, Egressy,
Prielle és a megszámlálhatatlanul sok
többi portré színészettörténetünknek
mindmáig leghasználhatóbb forrásmun-
kái közé tartozik. Később Furcsaságok
címen megírja az Emlékezései folytatását
is. Írásai ontják magukból az okos észre-
vételeket, a hatalmas, maga szerezte mű-
veltség sziporkáit, s nem egy ma is nyu-
godtan megszívlelhető megállapítást tar-
talmaz a színművészet esztétikájának
kérdéseiről. Kassai tehát írt, festett, mes-
terségéből következően kitűnően éne-
kelt és táncolt, s végül még muzsikálni is
megtanult- önerejéből, egy maga készí-
tette harmóniumon.

Rangsorban az első helyen persze a
színészet állt. Kassai sikeresen szerepelt,
és őszinte elismerésben is része volt.
Mégis, derékba tört pályája csalódásai és
kiábrándulásai fanyar vigyorrá torzították
arcán a vele született mosolyt.
( E m lékezései szerint anyja azért
keresztelte Vidornak, mert mosolyogva
született.) Először is: nem lehetett az, ami
szeretett volna lenni; nagy komikusaink,
a Jancsó Pálok, Kántor Gerzsonok
tragikus örökségeképpen - drámai
színész. Tulajdonképpen bántotta a
nevetés, melyet „személy szerint
sebzőnek, bántónak, fájónak érzett",
mert tulajdonképpen a Molière-ek
gyógyíthatatlan szomorúsága gyötörte, s
„mégis e különös lelki diszpozíciónak
ellenére egyike volt a legjobb magyar
komikusoknak" ezeket írja róla Kárpáti
Aurél; Rédey Mária úgy fogalmazza meg
ugyanezt, hogy a forma és a tartalom
törése volt benne, nevetséges figurájához
egy heroikus lélek fájdalma társult, s „a
derű, amelyet váratlanul kicsal, éppoly
váratlanul ráfagy az ínyre, s hideg szalad
végig a kacagásra görbített hátakon". A
kínos kinevettetésért csak azzal nyugtatja
magát, hogy pályafutása alatt derült
órákat szerzett „egy szegény - halálra
kárhoztatott embertömegnek".

„Termetemnél fogva csak komikai
szakmára vélem magam alkalmasnak." E
szavakkal mutatkozik be Molnár
Györgynek, aki az 1861-ben nyitó Budai
Népszínházhoz azonnal leszerződteti. Az



inasévek inasszerepeire úgy emlékszik
vissza Kassai, mint reguláris iskola helyett
a gyakorlat remek iskolájára, ahol alkalom
nyílik arra, hogy megtanuljon mozogni a
színpadon, s hogy kivételes
megfigyelőképességével ellesett életteljes
vonásokkal emberszabásúvá formálja
röpke szerepeit. A színház bukása után
vidéki szereplések változatos korszaka,
majd megint a Budai Népszínház követ-
kezik, amikor 1867-ben újra nyit. 1869-
ben aztán - akkor már feleségével, Jászai
Marival együtt - a kolozsvári színházhoz
szerződik, ahol a kritika és a közönség
kegyeltje lesz. 1880-tól a pesti Népszín-
ház tagja. Innét megy nyugdíjba 1899-ben.

De nem az a legnagyobb baj ezen az
életpályán, hogy Kassait belső hajlamaival
ellentétben külső adottságai csak a
komikusi pályára szorítják, hanem az,
hogy e szerepkörön belül csak ócska
népszínművek és operettek gügye figu-
ráiból építkezhetik. Holott „Kassai Vidor
éppúgy megállta volna a helyét az ország
első műintézetében, a Szigeti József,
Újházi Ede... légkörében, mint amennyire
kiemelkedett istenáldotta tehetségével az
énekes játékok terén, ahová ...a sors
állította... Mert Shakespeare volt ő a
leggroteszkebb szerepében is" - mondja
róla búcsúbeszédében Szirmai Imre
színész. Groteszk. Valóban: a
legmegfelelőbb szót használta a pályatárs.
Mert ahogy a kortársak nevezték, Kassai,
a „lélektani komikus" minden
bohóckodása mögött ott fintorgott valami
keserű vonás. A virtuozitásig merész
torzítással élt, ami tragikomikus árnyalatot
adott játékának. „A groteszk, a furcsa" az ő
eleme, írja Verő György, „iskolát teremt,
mert ő a Népszínház legeredetibb, tehát
legmodernebb művésze".

Ám Kassai Vidor nem került be a
Nemzeti Színház színpadára, ahol alkata
és tehetsége szerint Molière-szerepeket és
shakespeare-i bolondokat játszhatott
volna. Egy rosszul sikerült pesti vendég-
játék után Vízvári Gyulára esett a válasz-
tás. A félelmetes alakmás diabolikussá
torzuló alakja árnyékként vetül rá ezután
egész életére. Sohase tud szabadulni annak
az embernek emlékétől, akinek kezében
minden arannyá vált, míg ő, Schlemilként
még az árnyékát is elvesz-tette.

Kassai minden bizonnyal nem objektív,
amikor virtuóznak, mindig csak ön-magát
játszó színésznek tartja Vízvárit, aki
szerinte embernek s művésznek egy-ként
az „aki bírja, marja" elvét vallja, s

inkább okos és jól helyezkedő, mintsem
tehetséges ember. De nem csoda, hogy -
bár mindig finom modorban teszi - csak
éles-ironikus megjegyzéseket tartogat
Emlékezéseiben annak az embernek, aki
elvette tőle az életteret, s aki ezt a tényt
magatartásával nem enyhíteni akarta, ha-
nem inkább kiélesíteni. „Szervusz, kis
Kassai!" - így köszönt rá gúnyosan, va-
lahányszor csak találkoztak, az a Vízvári,
aki pontosan egy centiméterrel nőtt ma-
gasabbra, mint ő. „Végül belenyugodtam,
hogy ő a nagyobb törpe" - mondja róla
Kassai, nem csekély malíciával.

Hogy igazságos volt-e vagy téves a
döntés, vagy ahogy Kozocsa Sándor is
céloz rá, intrika következtében szorult ki
Kassai Vidor a Nemzetiből - megfelelő
adatok híján egyelőre eldönthetetlen kér-.

dés. De tény az, hogy ily módon művé-
szete zsákutcába került, nem tudott to-
vábbfejlődni a gyatra szerepekben, s ala-
kításai majdhogynem disszonáns módon
feszítették szét a fércművek kereteit; vé-
gül közönség és kritika egyaránt fejcsó-
válva fogadta túlságosan kifinomult,
összetett, életszerűvé varázsolt groteszk
figuráit.

„Drága szívem, Busám!"

Tragikomikus volt a kis Kassai és a nagy
Jászai találkozása is. Rövid együttlét után
különélés, majd törvényes válás kö-
vetkezett. De míg Kassai később gyengéd
megértéssel ír a saját bevallása szerint is
hűtlen hitvesről, s házasságuk kudarcát
egyszerűen abban látja, hogy „ki-derült ...,
hogy nemcsak egymásnak nem vagyunk
teremtve, hogy a házas-életre egyáltalában
nem", addig Jászai naplója alaposan
leszedi róla a kereszt-vizet. Oldalakon
keresztül ír ilyesféleképpen: „Ó, milyen
nevetséges figura ez a kis Kassai.
Kifacsarodott észjárású, tépelődő,
fösvény, nevetséges, kegyetlen, hideg
figura." Bátran megkockáztathatjuk azt az
állítást, hogy az ilyen sorok nem annyira
Kassaira, mint inkább Jászai örökké
háborgó lelkére jellemzők, mely csak
rajongani vagy gyűlölni tudott. Mivel a
két véglet között semmi se volt: a kihűlt
szerelem helyét betöltötte a gyűlölet.
Nagy tragikánk írásai másokat illetően
különben sem tekinthetők
forrásmunkának, mert ha nem így volna,
akkor Paulay Edét kiiktathatnók
színháztörténetünk nagyjai közül, Horthy
Miklósnak viszont, az „igaz ember"-nek
szobrot állíthatnánk.

De ha érzelmi vonatkozásban van
szavainak hitele, akkor is inkább az egy-

kori leveleknek hihetünk, amelyek lángoló
szerelemről és megbecsülésről vallanak.
„Drága szívem, Busám - írja -, úgy tele
vagyok - úgy szeretnélek átölelve tartani,
és azt mondani neked: édes, drága férjem,
végtelenül szeretlek ..." „Vidorom, édes
egyetlen szerelmem .. . egymáséi vagyunk
. . . és egymáséi is maradunk . . . nekem
csak te kellesz ..." Évek hosszú során át
efféle áradozásoktól hemzsegnek
Kassaihoz írt levelei.

Bár természetesnek és jogosnak ítélte,
nem kétséges, hogy Kassait érzékenyen
érintette volt felesége káprázatos sikere.
Hisz ő volt az, aki az asszonyt első lépé-
seinél kézenfogva vezette a színpadon, aki
tanította, akinek könyveiből és szavaiból
szívta magába hatalmas műveltsége jó
részét. Kassai Vidor nem tudhatta ép
lélekkel elviselni Jászai Mari menny-
bemenetelét. Valószínű, hogy a többi közt
ezért sem volt maradása tovább a
színpadon.

A Pantheon mostohagyermekei

Általában csak a legnagyobbakról szól a
fáma: hősökről, hősnőkről, primadon-
nákról. Egy-egy epizodista csak akkor
kerül be a magyar Pantheonba, ha karak-
terszerepekig vitte fel isten a dolgát. Nem
kétséges: színháztörténetünk a nagyok
közt tartja számon Kassai Vidort, de
szÍnházi közgondolkodásunk már ko-
rántsem, a nagyközönség meg éppenség-
gel hírét sem hallotta. És nem ő az egyet-
len. Vég nélkül sorolhatnánk a neveket.
Kapásból mondok egyet: Gárdonyi Lajos,
a Vígszínház hajdan volt nagyszerű
művésze. Még ma is lúdbőrzik a háta az
embernek, ha egy-egy tragikomikus fin-
torára vagy hangjának groteszk modulá-
cióira gondol!

Weöres Sándor gyűjtésének jóvoltából
most költészeti múltunk eddig majd-
hogynem teljesen ismeretlen vidékeire
látunk, egy olyan második vonulatra, mely
önmagában is gyönyörű tájat mutat, de
ugyanakkor élesebb kontúrt is ad az első
vonulat csúcsainak, és az eleven fejlődés
folyamatát áttekinthetőbbé teszi.

De a magyar színészettörténet múltjában
a nagyok rangsorolása és besorolása maga
is revideálásra szorul. Nem mindenki azért
reked kívül a kapukon, mert tehetség híján
szűkölködik. Vagy pedig szentesítjük azt
az elvet, hogy a színész művészetének
egyetlen kritériuma a mindenkori,
pillanatnyi elismerés, ami annak a
tudomásul vételét jelentené, hogy ennek a
művészetnek nincs és nem is lehet
esztétikai mércéje.


