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Megváltozott Angyalföld

Kassák-bemutató
a József Attila Színházban

Századunk első néhány évtizede csodála-
tos gazdagságú művészetet, irodalmat
hagyott ránk örökül. Fájdalmas, hogy
birtokunkká mégis milyen lassú, csetlő-
botló léptekkel válik. A még nem eléggé
ismert alkotók, művek mindössze tü-
relmetlenségünket, kíváncsiságunkat
táplálják. Á m a nemegyszer sommás
(pillanatnyi és vélt érdekeket szolgáló)
ítéletek áldozatául esettek sorsa felett már
kesereghetünk is. Nagyon nehéz a
megcsontosodott, nem érdemi ismere-
tekre támaszkodó előítéleteket megvál-
toztatni. Szerencsésebb - viszont ritkább is
jóval -, ha igazi találkozásaink műal-
kotásokkal azokból az évekből legalább
szemlesütő zavartságot, elhalkuló, de
visszavonhatatlan kérdések megfogal-
mazását eredményezik. Mindehhez hoz-
zátehetjük - okként, vagy ironikusan
fogalmazva mentségképpen -: századunk
ugyanazon éveinek történelméről való
tudásunk is hagy még kívánnivalót maga
után. Jókora feladatra vállalkozik hát, aki
történelmi, irodalmi ismereteinket
nemcsak bővíteni, de önmagunk megis-
merése végett is pontosítani igyekszik. Aki
arra tesz kísérletet, hogy már rögzült,
magunkénak tudott, de hibás véle-
ményünkkel szembesítsen; hogy a szín-
padon látott „hétköznapi ballada" bennünk
és miattunk váljon drámává. A kockázat
nagy. Ha célt téveszt, mert mondanivalója
nem válik minden ízében világossá, vagy
mert nem annyit és fő-ként nem úgy közöl,
amennyi és ahogyan már bennünk is
érlelődik: biztos az elutasítás, a
kényelmes, önigazoló ragaszkodás
beváltnak tetsző véleményünkhöz.

Nagyjából az eddig mondottakban
kereshetjük a József Attila Színház Kassák
Lajos Angyalföld című regényéből készült
bemutatójának célját és értékét. Hiszen
ahhoz, hogy ma is, holnap is - jóllehet
sosem végérvényesen - felelhessünk a
regényben meglehet kicsit általánosan

megfogalmazott kérdésre:
„ ... merrefelé kellene fordulnunk, hogy
háttal legyünk a rossznak, s úgy merítsük
be tenyerünket a forrásba, hogy halat
emeljünk ki belőle, ha éhesek vagyunk, s
tiszta legyen a víz, ha inni aka-

runk belőle", nélkülözhetetlen múltunk
meg-megújuló faggatása, magunkhoz
mind méltóbb tudása. Hogy hamisítás
nélkül tudjuk, miként élt a századforduló
ipari munkássága, volt-e hétköznapjai-nak,
jól-rosszul megvívott küzdelmei-nek ma is
megszívlelendő tapasztalata, tanulsága?
(Félrevezető, hamis pátoszú lenne túlzott
jelentőséget tulajdonítani a szimbolikus
megfelelésnek: Angyalföld Angyalföldön.
De a bizonyosság szomorú: Kassák és
műve történetének kora itt, sokáig szűkebb
hazájában is jószerével csak kivonatosan
ismert. Félő, hogy Kassákból nem is „élve
eltemettetése" évei alatt és miatt, inkább
félreismer[te-tett]sége okán vesztettünk
sokat.)

Indokolja még e mű adaptációját a szinte
hihetetlen tény is: nincs valamire-való
drámánk, regényünk, mely a szá-
zadforduló ipari munkásságának életét
írná le. Az 1929-ben írt regény ritka és
értékes kivétel. Nem túlzás : műalkotás és
szociográfia is egyben. Maradéktalanul
illik rá Németh László megjegyzése: „...
hogy esztétikum és szociologikum a nagy
művekben mennyire összenőtt". Kassákot
idézve e regény: „A legnagyobb magyar
gyárnegyed dolgozó és kiinduló népéről
szól. Hétköznapi szokásaikról,
szerelmeikről, verekedéseikről,
gondjaikról és örömeikről szinte törté-
nelmi hitelességgel ... A könyv 300 ol-
dalán a 40 (ma már 70-80) év előtti An-
gyalföld elevenedik meg." Mindez tíz-
egynéhány évet átölelve, középpontjában
két fiatalemberrel, kiknek nem egy-formán
„érdeme" és „osztályrésze" öröm és bánat,
küzdelem és bukás, munka és
munkátlanság, felelősség közösségért és
egyéni tragédia.

A színpadra alkalmazást (Morcsányi
Géza és Iglódi István munkáját) jelentős
mértékben nehezítette a mű szerkezete és
a kassáki stílus. Az, hogy Kassák műve
„szociográfia" is, megmutatkozik a mű
szerkezetében. A két szálon futó, egy-mást
kiegészítő és néhány ponton metsző
történet szigorú logikai, időrendi
sorrendben, apró epizódok egymásra
épülésével fejlődik. Ezek az epizódok
drámai súlyukban alig különböznek egy-
mástól. Dacára annak, hogy Kassák is jól
tudta az általa ábrázolt kor munkásságának
- szinte megoldhatatlan - számtalan
sorsmeghatározó problémáját, nála
szigorúbban, de az „érted haragszom"

etikus magatartásával kevesen írtak ezek-
ről az emberekről. Tudta: életük alakulá-
sáért olykor maguk is felelősek. Mindez
persze már akkor is - és a mű írása idején

is - összetett probléma volt. Így a regény
drámaisága nemcsak az epikára, de mon-
dandójára is jellemző. Nem egy-egy sors
meghatározott pontján sűrűsödik robba-
násig. E dráma lényegét maga Kassák fo-
galmazza meg az Angyalföldben: „Az ön-
tudatlan erő és a föl nem ébredt akarat
vergődik itt mintegy láncra kötve. Ember a
vasban, ember a pénzeszsák alatt, ember a
termelésben." Mindez szigorúan
„színházi" szempontból nem „drámai"
módon jelenik meg. (Ezért érthető és el-
fogadható az előadás műfajmegjelölése:
hétköznapi ballada.) A regény harminc-
kilenc, megközelítőleg egyenlő erejű,
szervesen összefüggő epizódból áll. E
képek számának szükségszerű csökkentése
a történet súlyának, a mű drámaiságának
gyengüléséhez vezetett. A nélkü-
lözhetetlen „színházi, drámai" élmény
kiváltásához pedig szükség volt e képek
alakítására, sorrendjük módosítására. Meg
kellett bontani a szerepek egymás-hoz való
arányának, a szereplők kapcsolatának
regényben volt egyensúlyát.
Hangsúlyosabbá kellett tenni azokat a
szerepeket - mert ezek legalább „dráma-
szerűek" -, melyekben a figura sorsának
változása távolabbi pólusok között megy
végbe. Erre elsődlegesen azok voltak al-
kalmasak, melyekben az egyéni tragédiát
jellembeli hiányosságok is eredményezik,
mely szerepekben az angyalföldi
proletariátus nem éppen példamutató
képviselőit ismerhetjük meg. Kiegészí-
tették ezt olyan korhű és „pozitív" jel-
lemzők (pl. a jelmez), melyekről - mivel
munkásábrázolásunk korábbi sémáiba nem
illettek - szintén csak hézagos is-
meretekkel rendelkez(t)ünk. Mindezek
egyenes következménye (lehetett volna
hibátlan megvalósulás esetén) egy drámai
hatású szembesülés a színen látottak és a
proletariátusról bennünk élő, helyen-ként
jócskán elnagyolt kép között. Ezek a
színreállítás lényegi kérdései. Csak ezen
az úton teremthető meg ennek a „tör-
ténelmi hitelességgel" megírt Kassák-
műnek mai hatása, érvényessége.

A dramatizálás másik, egyértelműen
nehezebb, szinte megvalósíthatatlan fel-
adata a kassáki stílus és líra színpadi meg-
jelenítése (lett volna). Ez a stílus, Kassák
költői nyelvezete oly tiszta és erős, hogy
szinte függetlenül e végső soron egyszerű
történet bonyolódásától, fokozni tudja a
mű drámaiságát. Színpadjainkról viszont
szinte csak a csökönyös és érthetetlen
elzárkózással magyarázhatóan hiányzik az
az avantgarde stílus, mely többek között a
kassáki hangulat megszó-



laltatására is képes lenne. (Persze be kell
látnunk, ennek kísérletét, megteremtését -
hagyományai, közönsége miatt - egy-
szerűen nem várhatjuk a József Attila
Színháztól.) Ebben az előadásban már az
is eredmény lett volna, ha nem is a kassá-
ki stílust, de egy vele azonos erejűt sikerül
a színpadképben, a színészi játékban
kialakítani.

Immár elodázhatatlan az obligát kérdés:
mi és hogyan valósult meg a szín-padon?
Kevesebb és nem olyan tisztán, mint
amennyi s amilyen lehetőséggel
„papírforma" szerint rendelkezett az
előadás. Fentebb a színreállításról szólva
egy olyan, nagyjából „optimális megol-
dást" írtunk le, mely az előadásban is
felfedezhető dramaturgi munkából
következtethető ki. Mely maga által
választott optimális megoldásnak azonban
éppen a dramatizálás nem tudott minden
tekintetben megfelelni. E meg nem felelést
egyfajta aránytévesztés jellemzi. Tetten
érhető ez a szerepek megváltozott ará-
nyaiban, a szereplők egymáshoz való
kapcsolatának módosulásában. Egy-egy
szerep pedig már-már önmaga hitelességét
megkérdőjelező módon lett "pozitív"
előjelű. Ennek az aránytévesztés-nek,
melynek eredményeként szerepek,
szerepek csoportja vált hiteltelenné, két
alapvető oka van. A döntő - bármily furcsa
is -- épp a sematizmus, a megszokott
kerülése. A másik ok részben következ-
ménye az előbbinek: színvonalában erősen
különböző színészi alakítások. Egy-
szerűsítve két csoportra oszthatjuk a
szerepeket: az életteli, hiteles „elbukók-ra"
és a kissé vérszegény „mozgalmiak-ra".

Az elbukók : Károly, Ilonka és Hosszú.
Károly (Józsa Imre) a két fiatalember
egyike. Karja egy késszúrás miatt meg-
bénul, ennek következtében munkát már
nem kap, szállása, megélhetése nincs.
Hányódása, fokozatos erkölcsi leépülése,
csavargóvá züllése szinte törvényszerű.
Annak, hogy ez a folyamat visszafordít-
hatatlan, vannak meghatározó társadalmi
okai. De Károly gyengesége is nagyban
hozzájárul helyzete menthetetlenségéhez.
Hiszen többször is kínálkozott alkalom
fordítani életén. Szerelem, munka, egy
szoba, egy ágy. Ő pedig rendre kísérletet
tett jobbítani sorsán, élni a „lehetőséggel".
Ám egyre elkeseredettebben, csa-
lódottabban, mind többször a könnyebb és
becstelenebb úton. Igazán cinikussá
mégsem válik. Látja saját magát és tetteit.
Ilonka (Fehér Anna) Károly kedve-se.
Őszinte, tiszta szerelmével mindent

vállal a nyomorék Kárelvért, Károly-
mellett. Nyomasztó és fájdalmas, aho-
gyan gyermeket szeretne a nincstelen-
ségben, ahogyan vállalja az olcsó és meg-
alázó ligeti magamutogatást, ahogyan
lélekben megtörve elkurvul. Lépésről
lépésre süllyed a hozzá emberi magatar-
tásban mind kevésbé méltó Károlyhoz.
Ilonka tehetetlen: élete tönkremegy.
Hosszú (Mihály Pál) fantasztikus test-
magassága miatt szorul a társadalom pe-
rifériájára. Kikopva a cirkusz, a liget vi-
lágából, már számára sincs, s ő sem keres
(talál) más utat élete változtatására, mint
ami az erkölcsi zülléshez vezet. Szobát
bérel, hogy Ilonka „áruba bocsátásával"

biztosíthassák megélhetésüket. Börtönbe
kerül, s onnan szabadulva már csak a halál
jelent megváltást számára.

E három szereplő lett az előadásban a
leghangsúlyosabb. Ők azok, akik egyéni
tragédiájukat feldolgozni nem képesek,
jellembeli hiányosságokkal is megvertek.
Nem a „proletariátus" legjobbjaihoz
tartozók. Már sorsuk érdekessége, a sze-
rep adta lehetőség emberi mélység, tra-
gédia láttatására is segítette megteremteni
c figurák hitelességét. E „züllöttek" eré-
nyeikkel és hibáikkal együtt kerültek
színre, és ez új, nem feltétlenül megszo-
kott. Teljes értékű emberek. Az a színre-
állítói szándék, melynek nyomán ezek-
ben az emberekben nemcsak a lumpent
látjuk, de nem is kizárólag egy bűnös
társadalom áldozatait, elősegítette a beve-
zetőben már említett szembesülést. A
„munkásosztályról" kialakult képünk
formálását, pontosítását. E képünk for-
málódása, a szembesülés azonban csak fe-
lemás módon sikerült. Hiányzik a „po-
zitív" hősök, a „vérszegény" mozgalmiak
hitelessége. Félreértés ne essék: nem az a
probléma, hogy itt és most ismét a
nagyszerű, hibátlan munkást szeretnénk
látni. Nem. Csak a hiteleset. Embert, aki
alakul. Éppen hogy azt, aki bizony
hibákkal, esetleg gyarló emberi bot

lásokkal halad tudatosulása felé. Sejthető,
hogy ezek életének vargabetűi is szolgál-
nának meglepő tanulságokkal, mely ta-
nulságoktól, hibáktól nem kevesebbek -
emberibbek lennének. A dramatizálás
ugyan gondosan igyekezett elkerülni a
„pozitív" hősök sematikus heroizálását,
cserébe viszont hitelesítésükről is le-
mondott. Igaz persze, hogy az ő sorsukat
nehezebb is volt színpadra „sűríteni",
drámaivá alakítani. Mindenesetre e sajná-
latos hiány még egy veszélyt is magában
hordozott. Tudniillik, hogy visszahat a
jobban kidolgozott, élettelibb szerepek-
re, s egyfajta rosszemlékezetű ábrázolási
módszerre gondolva röviden azzal in-
tézzük el a látottakat, hogy íme: ezek a
jók, amazok pedig a rosszak. Mégsem
így történt, és ez köszönhető néhány iga-
zán kiváló, megrázó erejű színészi ala-
kításnak. Elsősorban Fehér Anna és Józsa
Imre' játékának.

Fehér Anna alakításának az egész elő-
adáson nyomon követhető ívét utolsó,
rövid, pár szavas - a darab szempontjából
szinte lényegtelen - jelenete bizonyít-ja a
legszebben. Ezt megelőzően Ilonkától
mint emberileg tönkrement, részeges,
feslett, szakadt cédától búcsúztunk. A
regényben ezt követően Kassák (minden
felesleges pátosz nélkül) annyit közöl
még Ilonkáról, hogy újra dolgozik.
Megszabadulva, elszakadva Károlytól,
lassan visszatalál korábbi „tisztességes"

életének legalább formái közé. Minderről
az előadásban semmit sem tudunk. Ilona
az utolsó jelenetben keresztülsiet a
színen, váratlanul szembe találja magát a
börtönből szabadult Hosszúval. Annak
néhány szavára torokszorító sikolyban tör
fel kiáltása: gyilkos, és sietve menekül ki
a színpadról. Ezenkívül csupán jelmeze,
„ártatlan lánykori" ruhája az, ami - talán -
megváltozott életéről árulkodik. Ez nem
sok ahhoz, hogy Fehér Anna a pár
másodperc alatt s pár szóval érzékeltesse:
Ilonka már nem az, aki nem

Kassák Lajos: Angyalföld (József Attila Színház), Szemes Mari (Anya) és Horváth Sándor (Mitrovác)



is oly rég volt még, hogy valami soha
nem feledhető, belőle ki nem törölhető
van mögötte. Mégis sikerült. E jelenet-
ben Fehér Annának „elég", hogy lehajtott
fejjel, nyugodtnak látszó, de apró,
kapkodó léptekkel siet. Önmaga és min-
denki elől. Elég, hogy a váratlan talál-
kozás után futása, menekülése csak gyor-
sabb, de nem másabb, mint korábbi „féld"
léptei. Mindez elegendő, hogy érzékeljük
mostani állapotát, mert Fehér jeleneteinek
mindegyikében Ilonka sorsának mind
nyomorultabb kilátástalansága, életre
szóló űzöttsége épült.

Józsa Imre alakításának jellemzésére is
az utolsó jelenete használható fel. Nála is
„csak" azért, mert ő is egy egész elő-adás
során következetesen alakított embert
tudott ebben a jelenetben lezárni. Úgy,
hogy az is sejthető: Károly már nem fog
változni. Ő is a börtönből szabadult
Hosszúval találkozik, és cinikus, ötletén
jót mulató hangon azt tanácsolja volt
barátjának, adja el már most, életé-ben,
ritka méretű csontvázát egy múzeumnak.
Majd Józsa egyedül marad a színen, s
egyre keserűbb vigyorral még hozzáteszi:
az emberek pedig, ha elsétál-nak
csontjaid előtt, kiköpnek a padlóra.
Józsának sem kell több, mint egy éles
ránc az arcán, a vigyor, a cinizmus meg-
szűnése és keserűséggé válása, hogy azt
már ne kelljen hangosan mondania: s
előttem is köphetnek, akár már ma.

Illusztrálva az arányeltolódást, beszél-
nünk kell még a „másik oldal" néhány
képviselőjéről is. Elsősorban Miklósról
(Kovács Titusz), a másik, a kiegyensúlyo-
zottabb életű fiatalemberről. Szerepe sze-
rint ő az egyike a legegyértelműbben tu-
datosodóknak. E fejlődő folyamat elfo-
gadtatásához azonban jelenetek hiányoz-
nak a szerepből. Kimaradtak nemcsak a
nehezen színre vihető gyerek- és kamasz-
kori jelenetek, hanem sok olyan is, mely a

fiatal férfiú lassú, ám biztos formálódását
mutatja. Autószerelő múltja, néhány
munkásegyleti jelenet. Így az előadásban
olyan benyomást tesz, mint Pallasz Athé-
né, aki teljes fegyverzetben pattant ki Ze-
usz fejéből. Miklós „hitelesítésére" kizáró-
lag a fiatalságával együtt járó óvatos fogal-
mazása, szemérmes magatartása szolgált.
Ez pedig nagyon kevés egy kamaszból
férfivá érő, tudatosuló ember bemuta-
tására. Kovács Titusz helyenként szinte
infantilizálja Miklóst. Alakításában egy
napot sem öregszik, semmit sem komo-
lyodik ez a „gyerek". (Sajnos, Kovács
Titusz néhány jelenete derültséget is
váltott ki a nézőtéren.) Miklós és Károly
szerepe, a figurák emberi értékei közti
egyensúly a kevés közös jelenetek közül
már az elsőben Károly javára billen. Ká-
roly kijön a kórházból, és Miklósék
szomszédjánál régi ágybérletét újítaná
meg, de a szőrösszívű szállásadónő nem
fogadja be. Miklós és anyja látják a
jelenetet. Érzik az erkölcsi kényszert:
tenni kellene valamit, de nem mernek,
nem akarnak ilyen nagy terhet vállalni.
Be-mennek a lakásba. Miklós néhány
pillanat múltán visszanyúl a kint felejtett
sámliért. Lopva mer csak Károlyra néz-
ni, majd lassan behúzza a széket. Kovács
Titusz mozdulatában egy éretlen, gyáva
kamasz végérvényes erkölcsi vereségét
láthatjuk. Ez pedig azért baj, mert nincs
több jelenet, ahol saját kényelmét, biz-
tonságát is kockáztatva kellene állást
foglalnia. Sem lakása, sem állása, sem
későbbi házassága nem kerül veszélybe.
Nincs egyéni oka még a mozgalomban
való részvételre sem. E szerepe drama-
tizálási, és abból is eredeztethető színészi
hibái az előadás egészére kihatnak.

A „pozitív" figurák közül jelentősebb-
re, jobbra sikerült Varga, az örökmozgó
szervező munkás, s ez Vogt Károly jó
alakítását is dicséri. Az ő vállán viszont

sok van. A darab egyetlen igazán jelentős
munkásfigurája, aki ha munka nélkül ma-
rad, akkor is „munkás". E szerep való-
szerűségéhez az is hozzájárult, hogy Varga
sorsa is küzdelmek, „bukások" közt alakul.
De csodát egyedül Vogt alakításától várni
nem lehet. Pedig történtek jó kísérletek
gazdagítani, emberibbé tenni a figurák
ezen csoportját. Ilyen például Fóris (Budai
István). Jó dramaturgiai fogás, hogy -
ellentétben a könyvvel - egyénített alak.
Több szerep összegyúrásából állt
színpadra. Ő az, akiről egy Vargával közös
jelenetében kiderül, hogy fél. Félti
munkáját, kevés és bizonytalan
egzisztenciáját, családját. Csak míg
titokban maradhat tevékenysége, addig
hajlandó részt venni a bérsztrájkban. Pedig
tudható, sejthető: gondolkodása, hite, sorsa
egyértelműen osztályához köti. Kár, hogy
jelenete alig van, hogy hozzá hasonló
szerep nincs több a darabban.

A suszter és családja jó példa arra, hogy
a mozgalom néhány (máig sem egészen
tisztázott) kérdését a színreállítói
szándéknak megfelelően - ebben az
aránytévesztéses előadásban: szerencsére -
milyen óvatosan kezelték. A suszter
szervezett munkás, egyletbe jár. Jót akar.
Gyermeke korai halála után azonban fo-
kozatosan - és Kránitz Lajos alakításában
szépen felépítve - a keresztényi érzés és
mentalitás erősödik benne. Így termé-
szetesen csökken tevőleges részvétele a
szervezkedésben. A színreállítók ezzel
semmivel sem akartak többet mondani,
mint hogy volt ilyen is. És ez igaz. Saj-
nálatos azonban, hogy Miklós alig meg-
oldott szerepe csökkenti a suszter figu-
rájának és az általa hordozott tények
valódiságának megfelelő igazságát. Rész-
ben erősebb hatású volt, vagy nagyobb
zavart tudott okozni.

Még egy szerep (két alakítás), amiről
szólnunk kell. Miklós anyját Szemes Mari
és Szabó Éva játssza felváltva. Magának a
szerepnek a darab szempontjából végül is
nincs komoly súlya. (Nem utolsósorban
Miklós figurájának hibái,
kidolgozatlansága miatt). Ez az anya in-
kább csak szemlélője mindannak, ami
fiával történik. Akarva sem tehet többet,
mint aggódva, homlokráncolva figyel.
Nem proletáranya, és nem is kell hogy
azzá legyen, nem volna igaz. Pedig jobb
híján Szemes is, Szabó Éva is - más-más
módon és eredménnyel - erre tettek
kísérletet. Az akkor jellemző valósághoz, a
kevésbé proletáranya magatartásához
Szabó Éva áll közelebb, azzal, hogy nai-
vabb, „vidékiesebb," de ebből adódóan
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természetesebb, esetenként őszinte gya-
nútlansága miatt bátrabb is: közelebb jár
az akkor még nem gyári munkától
megnyomorodó anyához. Szemes alakí-
tásában a már jóval későbbi évekre jel-
lemző (gyorsan célt, hatást elérő, már épp
eléggé ismert eszközökkel megjeleníthető)
„anyát" láthatjuk. Nemcsak ő tehet ezen
igen kevés „színházi" lehetőséggel
rendelkező figura minden újdonság nélküli
ábrázolásáról.

Jól példázza az előadás erényeit és hi-
báit a jó jelmez és egy jelenet, melyben e
történelmi hűségű jelmez hitelességét
vesztve zavart okoz, visszájára fordul. Az
előadásból kiderül: ezek a munkások ün-
nepi alkalmakkor jólöltözöttek voltak.
„lsmereteinkhez" képest talán túlságosan
is. Pedig amit a színen látunk, igaz volt.
Egy rend ünnepi (drága) ruhája annak, aki
többé-kevésbé rendszeresen dolgozott,
„feltétlenül" volt. (Persze ennek a ruhának
évtizedekig ki kellett tartania.) Az ünnepi
öltözethez hozzá-tartozott a keménykalap,
a mellény, a csokornyakkendő is.
Egyszóval a munkás magát külsőségekben
is jobban meg-becsülte, mint azt róla
kialakult képünk talán sejteti. Ha első
hallásra jelentéktelennek tűnik is a jelmez
létrehozta történelmi hűség kérdése az
előadásban döntő jelentőséggel bír. E
hűség kedvéért ott ragaszkodtak igazán a
jelmezekhez, ahol azok tulajdonképpen a
valóság-nak már nem feltétlenül feleltek
meg, s ott mindjárt zavart is okoztak. A
házbér-sztrájk lelkes elhatározásának
jeleneté-ről van szó. E jelenetben tíz-
tizenkét férfi jön a színpadra, és elszánt,
érces hangon ünnepli a sztrájkot. Kivétel
nél-kül mindegyik a már említett sötét, ki-
fejezetten elegáns öltönyben, fehér ing-
ben, mellényben, keménykalapban feszít.
A „történelmi hűség" e jelenetet
hihetetlenné tette. Józan ésszel alig lehet
feltételezni, hogy házbérsztrájkot indítsa-
nak jól öltözött keménykalapos „urak". De
van más is, ami e jelenetben zavaró. E jól
öltözött férfiak kibontanak egy nagy vörös
lobogót. Ezt ebben a jelenet-ben így
elhinni nagyon nehéz. Kemény-kalap és
vörös zászló? Utalva bevezetőnkre: ha így
lett volna is - és valószínű -, ezzel a darab
mégis többet és más-ként mond, mint
amennyi már hihető számunkra. Erősebb a
bennünk rögzült, esetleg hamis kép. Iglódi
szándéka érthető, őszinte és igaz. Ilyenek
is voltak akkor a munkások: jobban
öltözöttek, öntudatosabbak. Nemcsak
testben és lélekben megnyomorítottakból
állt a

munkásosztály. Ahhoz azonban, hogy ezt
ebből a jelenetből is elhiggyük, kel-lett
volna még néhány, a történelmi hűségnek
ugyanilyen precízen megfelelő és új
ismereteket nyújtó jelenet. Az eredeti
műben is több olyan epizód van, mely
például a munkásegyletben játszódik, vagy

amelynek egyéb politizáló töltése van.
Egy-két ponton a díszlet is csak fele-más

módon segíti az előadást. A színpad két
szélén, egymással szemben, több méter
magas, a színpad hátsó faláig nyúló
hatalmas vasszerkezetek húzódnak. E
majd egy méter széles - bútorokat is ma-
gába foglaló - szerkezeteket felső síkjaik
közepénél egy tengely köti össze. E ten-
gelyre olyan forgatható „térelválasztó
elem" -- egy fal van szerelve, mely ha
lapjával merőleges a padlózatra, akkor a
színpadot mélységében felezi, osztja meg.
1 Ha párhuzamos a padlózattal, akkor

mivel a két szélső szerkezet két és fél,
három méter magas - magasságában felezi
a színpadteret, egy alacsony, „szűk" terem,
szoba benyomását keltve. Ez a díszlet,
ezek a rozsdás szerkezetek, a szűk tér
segít a darab történése helyszínének
hangulatát, a szereplők „vasba öl-
tözöttségét", munkába zártságát meg-
teremteni. Elsősorban a néhány szereplős
jelenetekben, ahol (esetleg csak átvitt
értelemben) valamilyen szűk tér megje-
lenítése a fontos. Onnan kezdve viszont,
ahol már a mozgás a szereplők adott je-
leneten is túl mutató erejét kell hogy sej-
tesse (például a házbérsztrájk), már gátolja
az előadást. Nem csoda, hogy a sok-
szereplős tömegjelenetek nem igazán si-
kerültek, hatástalanok.

E díszlet értéke az utolsó jelenetben
látszik a legjobban. Az egyetlen jelenet-
ben, ahol a hiányolt kassáki vagy azzal
egyenlő hatású stílus felfedezhető. Ki-tört
az első világháború, és egyik napról a
másikra tízezreket soroznak be katonának.
Sokan őszinte lelkesedéssel, ajkukon
vidám dallal masíroztak a lövész-árokba.
Ez a jelenet, ha történelemszemléletével
nem is mond feltétlen újat, mégis lényeges
dolgot nyomatékosít: igen, akkor még az
angyalföldi proletárok közül is sokan egy
jobb ügy hitében, lelkesen vonultak hadba.
A kísérőzene, a vidám, pattogó ritmusú
katonanóta is érzékelteti ezt az ostoba
vakságot. A színpad hátsó részéből, az
eleinte csak egyenként megjelenő katonák
arckifejezése is inkább bárgyú, semmint
rémült. Majd mind többen és többen
jönnek, s az a hatalmas forgatható fal
forogni kezd.

Mint egy őrjítő méretű húsdaráló. Már nem
a gondtalan vidámság, de a növekvő
méretű rettenet látható a több sorban ér-
kező apák, fiúk, katonák arcán. Kár, hogy
nem volt e jelenetnek előzménye a
darabban.

Végezetül a rendezés. Hiába, hogy az
előadás műfaja „hétköznapi ballada", az
egyszerű történet felszínes elmesélésénél
mindenképpen többet kell egy színház-ban
produkálni. Lehetőség szerint drámát kell
teremteni. Annyi bizonyos, hogy ezúttal a
dramatizálás hibái is nehezítették Iglódi
István munkáját. Rendezésé-nek ezért is
egyik érdeme, hogy - bár nem túl magas
fokon - egyenletes feszültséget hozott
létre. Igaz, hogy a jelenetek során főként a
történet kibontása történt meg, mégis egy-
egy csomóponton (például a házbérsztrájk,
Károly és Ilonka mutatványos jelenete, az
1. világháború) többet kaptunk. Legalább
sejtetést arról, hogy múltunk árnyaltabb,
mint sokszor gondoljuk. Elég járatlan az
ösvény, melyen ezzel a darabbal a József
Attila Színház elindult. Ezért is volt fontos
Iglódi biztos, szakmai szempontból majd-
nem hibátlan - a dramatizálás egyenet-
lenségeit is eltüntetni igyekvő - rendezése.
Végül tudomásul kell venni: talán mi
magunk sem vagyunk még elég
felkészültek egy ilyen szándékú darab
teljesen nyitott befogadására. A nézők
korábbi csalódásai és hibás előítéletei is
útját állhatják e darab sikerének.

Kassák Lajos: Angyalföld (József Attila
Színház)

Színpadra alkalmazta: Morcsányi Géza és
Iglódi István. Szcenika: Schandl Gábor. Já-
téktér: Hajdu László. Jelmez: Kemenes Fan-
ni. Zene: Orbán György. Rendező: Iglódi
István.

Szereplők: Szemes Mari, Szabó Éva,
Horváth Sándor, Kovács Ti tusz, Józsa
Imre, Fehér Anna, Mihály Pál, Kránitz
Lajos, Borbás Gabi, Vogt Károly, Láng
József, Málnai Zsuzsa, Turgonyi Pál, Bakó
Márta, Tóth Máté, Budai István, Köves
Ernő, Dávid Ági, Szilágyi Eta, Vész
Ferenc.


