
TERÉZ 
Pikáns  ötlet,  francia  

bohózat  témája  is  lehet-
ne:  egy  asszony  saját  
férjétől  teherbe  esett,  de  
titkolniuk  kell,  mert  a  
világnak  azt  kell  hinnie,  
hogy  nincs  közük  egy-
máshoz.  S  ha  már  tit-
kelni  nem  lehet,  az  asz-
szony  a  bába  szolgála-
tai  s  a  cédaság  vádja  
közt  kell,  hogy  válasz-
szon.  Csakhogy  ez  a  já-
ték  most  nem  Francia-
országban  játszódik,  ha-
nem  nálunk,  s  nem  
akármikor:  1853-ban.  
Hősei  sem  a  képzelet  
szülöttei.  Táncsics  Mi-
hály,  s  felesége,  Teréz,  
ábban  az  évben  csak-
ugyan  ilyen  helyzetbe  
kerültek. 

Táncsicsot  egy  ország  
ünnepelte,  mikor  1848  
márciusának  idusán  az  ő  
kiszabadítása  jelezte  a  
szabadság  napjának  fel-
keltét.  Annál  nagyobb  
gyűlölettel  üldözte  az  
önkényuralom  Világos  
után.  Végül  azok  közé  
került,  akiket  távollé-
tükben  halálra  ítéltek,  s  
„in  eff igie",  képletesen  
fel  is  akasztottak.  Biz-
tonságban  csak  azok  
voltak,  akik  külföldre  
szöktek  (vagy  még  azok  
sem  mindig).  Ö  azonban  
itthon  bujkált  —  nem  is  
idegenben,  'hanem  saját  
házuk  fedele  alatt  egy  
titkos  üregben.  A  világ-
gal  egyetlen  kapcsolata  
felesége  volt:  ő  hordta  
haza  az  ételt,  italt,  a  hí-
reket,  az  újságokat,  s  
könyveket.  Mert  Tán-
csics  a  pinceüregbe  búj-
va  is  dolgozott.  Irta  nép-
felvilágosító  pamfletje-
it,  kevésbe  véve,  hogv  
terjesztésükre  akkor  ép-
pen  nem  sok  lehetőség  
v o l t . . . 

Ez-e  az  igazi  munka?  
Vagy  Teréz  egyszerű,  
„földszinti"  tevékenysé-
ge,  amely  azonban  a  
nap  minden  percét  be-
töltötte :  a  kenyérkere-
set.  a  gyermeknevelés,  a  
ház  s  a  bujkáló  fér j  el-
látása?  Vagy  egyformán  
mind  a  kettő?  E  konf-
liktus  is  elegendő  lenne  
Örsi  F,erenc  tévéjátéka,  
a  Teréz  drámai  feszült-
ségének  létrehozására.  
A  terhesség  jelentkezése  
tovább  élezi  a  szituáci-
ót.  A  születendő  gyerek  
halálos  veszélybe  sodor-
ja  apját,  s  e  veszély  elöl  
Teréz  a  bába  tudomá-
nyához  menekülne.  Fér-
je  heroikusan  (de  hősi  
pózába  naivitás  is  ve-
gyül)  ellenzi  ezt.  S  a  lel-
ki  konfliktusba  mindun-
talan  beleszól  a  külvilág  
is:  a  házat  átkutató  
zsandárok,  a  jó.  de  elvei  
miatt  segíteni  képtelen  
orvos,  a  távolról  jött,  
Táncsicsot  tisztelő  pa-
rasztember,  kivégzett  
férjét  sirató  özvegy,  s  a  
megesett  cselédlány,  a  
sorstárs.  A  végsőkig  
azonban  a  provokátor  
élezi  a  helyzetet,  ez  
a  Jókai-regényhőshöz  
méltó  figura,  aki  csak-
hamar  leveti  a  baráti  
álarcot,  s  ördögi  tájéko-
zottságában,  rosszaságá-
ban  rájön  még  Teréz  
nagv  titkára  is.  S  aki  
előtt  még  a  hűtlen  asz-
szony  szerepét  is  hiába  
vállalja  Teréz,  mert  ke-
resztüllát  ezen  is.  

Az  utolsó  nagy  jele-
netben  aztán  még  egy-
szer  drámai  módon  
szembesül  Táncsics  ko-
nok.  de  fellegekben  járó  
hősiessége  asszonyának  
tudatos.  naponkénti-
percenkénti  áldozatával.  

Megmutatkoznak  u  tu-
dat  horizontja  alatti  
gondolatok  is:  Teréznek  
továbbra  is,  születendő  
gyermekét  is  most  már  
beleértve,  vállalnia  kell  
az  áldozatot,  mert  csak  
így  maradhat  önmaga,  
ós  nagy  ügyért  küzdő  
fér je  is  csak  így  marad-
hat  hű  magához  

Zsurzs  Éva  rendező.  
Örsi  Ferenc  írói  sikere,  
hogy  a  feszültség  másfél  
órán  át  fogva  tartja  a  
nézőt.  A  hely,  idő.  sze  
replők  szinte  kissé  má:  
erőltetett  klasszicizáló  
egysége  persze  segít  eb-
ben.  Az  elnyomó  erő-
szak  s  a  szabadságért  
küzdő  ellenállás  viszo-
nyáról  e  játék  némileg  
egyszerűsítettebb.  kevés  
bé  motivált  képet  ad,  
mint  amivel  újabb  iro-
dalmunk.  s  filmművé-
szetünk  birkózott  —  ám  
e  tévé-drámának  nem  is  
ez  a  célja  Bevallottan  
arra  törekszik,  hogy  tör-
ténelmünk  szereplőive  
legye  azokat,  akik  né) -
kül  egyetlen  nagy  ember  
sem  vívhatja  meg  a  ma-
ga  harcait  a  nyilvános-
ság  előtt,  akik  társaik  a  
sikerért  való  faradoza-
sokban.  az  üldözés  ellem  
védekezésben  —  mégis  
oly  ritkán  kerülnek  a  
történelem  színpadának  
reflektorfényébe.  E  já-
ték  révén  —  biztos  va-
gyok  benne  —  Táncsics  
feleségének  emléke  is  
része  lesz  történeim:  
köztudatunknak 

Csomós  Mari.  Koltai  
János  és  társaik  játéká-
ban  hitelesen  elevened-
nek  meg  a  dráma  alak-
jai,  mindelött  a  kedves,  
okos.  akaraterős  Teréz  
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