
multilaterálissá fejleszthető. Hágában nyilván-
tartják majd mindazokat a komoly színházakat,
amelyek vendégszereplésre jelentkeztek és azokat
is, amelyek szívesen vendégül látnának másokat.

Lehetőségeihez képest a magyar ITI központ is
segítséget nyújt a színházi világszervezetnek.
Jean Darcante, az ITI főtitkára, a tagországok
színházi kutatói és gyakorlati szakemberei fi-
gyelmébe ajánlotta a Magyar Színházi Intézet
nemzetközi dokumentációját. Alkalomszerűen
már eddig is sok külföldi vette igénybe ezt a
gazdag anyagot. Remélhető, hogy ezután még
gyakrabban lesz a külföldi érdeklődők hasznára.

A z ú j vezetőség

Az ITI új végrehajtó bizottságának megválasz-
tásában 30 küldöttség vett részt. A bizottság 12

tagját a következő országok küldik ki: Argentína,
Csehszlovákia, Egyesült Arab Köztársaság,
Egyesült Államok, Franciaország, India, Kana-
da, Magyarország, Nagy-Britannia, Románia,
Svédország, Szovjetunió.

Mivel a szavazás első fordulójában Izrael,
Kanada és az NSZK egyformán 20-20 szavazatot
kapott, még egy fordulót rendeztek. Ennek
eredményeként került Kanada tizenkettediknek a
színházi világszervezet vezetőségébe.

Hazánkat a budapesti kongresszus harmadízben
választotta be újabb két évre a végrehajtó
bizottságba. A plenáris ülés felhatalmazta a vég-
rehajtó bizottságot, hogy ha szükségét látja, ki-
emelkedő személyiségeket kooptáljon soraiba.

A Nemzetközi Színházi Intézet 14.

kongresszusát Londonban tartják 1971.
júniusában. A 15. kongresszus megtartására a
szovjet, a 16.-ra pedig a kubai ITI szervezet
vállalkozott.

A tanácskozás hivatalos részét kétnapos nyil-
vános kerekasztal vita követte „A színház az
ember társa" címmel. A kongresszus ideje alatt
többször is találkoztak a magyar színházi szak-
emberek és a külföldi vendégek. A találkozókról, a
vitákról és beszélgetésekről később számolunk
be.

DERSI TAMÁS

Szilénusz feltámadása

A drámaíró Tersánszky

A kegyelmes asszony portréjáról és a drámaíró
Tersánszkyról sokat elárul a Katona József
Színházban bemutatott darab története. Régi
kéziratok böngészése, afféle irodalmi meddő-
hányó rendezgetése közben talált rá a szerző ifjú
költőbarátja. Maga Tersánszky alig emlékezett
erre a művére, amely tíz-valahány be nem
mutatott, hírből sem ismert színdarabbal, töre-
dékkel, egyfelvonásossal együtt porosodott a
kézirathalomban. A Thália Színház Kakuk Marci
felújítása óta tudjuk, hogy Tersánszky a húszas
években drámát is írt, az viszont meglepetés,
hogy meg-megújuló próbálkozásai alapján rutinos
színpadi szerzőnek tarthatnánk. Persze, ha írásai -
bármilyen műfajban - összeférnének a
szokványos-átlagos gyakorlattal. Hiszen ha azt
írta volna, amire az igazgatóknak akkor szük-
ségük volt, nem kellene most felfedezni, illetve
újra felfedezni színműveit. De vajon jogosan
használjuk-e ezt a kifejezést, amely kallódó ér-
tékek be- vagy visszakapcsolását jelenti az is-
meretek áramkörébe. Óvatosság nélkül szólva:
érdemesek-e ezek a művek az ismerkedésre,
méltóak-e szerzőjükhöz, vagy pedig sikertelen
kirándulás emlékét őrzik a prózaíró számára
idegen és meghódíthatatlan színpadi világban. Az
ismert darabok, tehát a létező színművek kisebb
része alapján úgy tűnik: Tersánszky nél-kül nem
lehet a huszadik századi magyar dráma teljes
színképét reprodukálni. Nem adott a színháznak
remekműveket, drámaírói rangja meg sem
közelíti a regény és a novella klasszikusáét.
Mégis érdemes kibányászni mostoha sorsú
darabjait, amelyek a kor társadalmi és kulturális
viszonyainak teljesebb megismeréséhez segíte-
nek, s a magyar dráma egyik - jórészt kiakná-
zatlan - lehetőségével szembesítenek.

Miért nem hoztak sikert annak idején? Mert ha
el is jutottak bemutatóig, sértették a közönség
önelégültségét és ásatag ízlését. Jellemző törté-
netet mond erről Tersánszky. Paulini Bélával
közös vállalkozásban mutatott be kabaréműsort a
Vasúti Hajózási Klubban. Nem mindenben



értettek egyet, de azonos céljuk volt, hogy a sab-
lonra járó kabaréhumor közhelyei nélkül mulat-
tassanak, és ne eltereljék, hanem rávezessék
nézőiket a meggondolkoztató igazságra. Ter-
sánszky groteszk és bizarr hatású, erősen stilizált
egyfelvonásossal szerepelt. Címe: Ásít az igazság!
Magyar mese volt ez, amelynek hőse, „a
szegények gyámolítója", a hatalmaskodók,
gazdagok réme: a Garabonciás diák, nem akar
megelégedni tisztes, régi veretű halhatatlansá-
gával. Újra akar születni a modern világban. A
Halál csatlósául szegődik, aki az elhunytakat
fölébreszti túlvilági életükre. A mentőkórház
termében feküsznek az öngyilkosok. A cseléd, aki
mérget ivott, a paraszt, aki adóvégrehajtás miatt
elvágta a nyakát, a költő, aki éhen halt, a kártyás
és a sikkasztó kishivatalnok. A Halál orvosi
köpenyben és a Garabonciás mint újságíró
lopóznak a színre. A Garabonciás a fölébresztett
lelkekből megszervezi az éjféli kísértetjárást,
hogy azok ellen vonuljanak, akik okai voltak
erőszakos haláluknak .. .

A kísérlet csúfosan megbukott, s ennek talán
mégsem az a fő oka, amit a kudarcot önmaga el-
len fordító szerző feltételez. Az egyfelvonásos
szokatlansága, kísérletszerűsége legalább olyan
riasztó lehetett, mint amilyen kiérleletlenek vol-
tak a húszas évek elején Tersánszky eszközei.
Érdes szókimondása, tekintet nélküli igazság-
keresése Kakuk Marci útját is elvágta. A medál
című Kakuk-történet színpadi változata a nye-
részkedő képmutatás, a vásárolt szerelem és az
önzetlen becsület szembeállításából csinált ízes
komédiát. Nem is kaphatott igazi színpadot.
Kispesten mutatták be, csiszolatlanul, egyetlen
próba után, 1926-ban. Komlós Aladár beszá-
molója szerint a méltatlan tolmácsolásban Ter-
sánszky zamatos mondatai úgy hatottak, mintha
„nehezen kibetűzhető, rossz írású kéziratot ol-
vastak volna".

Magunk is meggyőződhettünk róla néhány
évvel ezelőtt, hogy a Kakuk Marci könnyű, szép
játék. Tersányszky megismétli, amit a regény-
sorozatban csodának tartottak. Naiv üdeségével,
vásári komédiák zabolátlan jókedvével küldi a
szív kalandjaiba Marcit, a kiszolgáltatottságban
virtusos „piaci polgárt". Kakuk Marci vidámsága,
életkedve, lebírhatatlan ereje lázadás volt a világ
ellen, amely megtörte és szomorúvá tette a
törvényei szerint élő szegény embereket. A
színpadi változatban ez a költői példabeszéd
hangján szól, mint az igazság a mesében. A lé-
nyeg: a tréfa, amelynek Tersánszky a legnagyobb
magyar mestere. S milyen színészlelkesítő sze-
repeket csinál! Pedig nincsenek bemondásai.

Humora nem igényli a kiszámított csattanókat.
Nem vicctechnikus, hanem a színházban is költő.
Ezért oly szeretetre méltó Marci, ezért színes
Csuri Linka, Pattanó Rozi és Bajnik Ignác. Az
egész történet semmiség, mégis felfrissít. Per-
düléseiben szív és lélek tisztasága mutatkozik.

Hasonló is, de különbözik is ettől a színműtől
Tersánszky egyetlen bemutatott - jeles előadás-
ban, igazi színházban játszott - darabja: a Szidike.
Beöthy László adatta elő 1923-ban a Magyar
Színházban. Fogadtatása ellentmondásos. A
napilap- és folyóirat-kritika üdvözli, a közönség
azonban nem viszi sikerre. Pedig ebben is Kakuk
Marci világának írójaként jelentkezik.
Társadalom alatti félemberek közé visz, muzsi-
kus cigányokat ábrázol: „Néhány elsőrendű írói
látással felvázolt alak - írta Schöpflin Aladár a
Nyugatban -, mindnek portrészerűen éles a
kontúrja, pontosan megkülönböztethetőek az
arcvonásai, s mindnek megvan az életében gyö-
kerező szavajárása. Mint az élet egy kis darab-
kájának ábrázolása, ez az igénytelen, szokatlan
írói ökonómiával, sőt csaknem fukar takarékos-
sággal megírt darab a legjobbak közé tartozik,
amiket tíz év óta magyar színpadon láttunk.
Nincs egy henye szava, minden gesztusának van
oka, célja és értelme. Ez mind eredeti leleménye
az írónak, nincs egy alakja, egy jelenete sem,
amely irodalmi vagy színpadi konvencióból szü-
letett - Tersánszky minden egyéni tulajdonságán
kívül felfedező is." A Nyugat első színi-kritikusa
által jelentősnek minősített Szidikét - Cigányok
címmel - néhány évvel később a Nemzeti Színház
újította fel. Siker most sem volt, Schöpflin pedig
elismerését ismételve, azt is megírta, hogy a
groteszk humorú színpadi játék cselekménye igen
vékony. Ennek ellenére: ritkaságánál fogva
vonzó színpadi tünemény.

Fenti jelzések némi fényt vetnek a drámaíró
Tersánszky úttalan útjára. Közelebb vihetnek egy
kiérleletlenségében is izgalmas írói vállalkozás
felismeréséhez. Egyelőre még ezt a minimális
programot lehet csak kitűzni, mert Tersánszky
lassan félévszázados kísérlete nálunk szokatlan -
ha nem ismeretlen - vígjáték-típust szeretett
volna meghonosítani. Ez nem sikerült, sőt úgy áll
a dolog, hogy a szándék lényegének felmutatása
máig időszerű feladata maradt a kritikának. A
kegyelmes asszony portréja körül tapasztalható
értetlenség, sőt fanyalgás erről győz meg.
Tersánszky prózájának hívei közül is sokan
mondják: kár ezt erőltetni, mire való a novellista
és regényíró hírét-rangját soványka színművekkel
gyengíteni. A magyar dráma körüli félreértések
köteleznek, hogy az ilyen néze-



tekkel megpróbáljunk vitába szállni. Eltekintve
attól, hogy Tersánszky művészi tekintélyének egy
gyengébben sikerült darab semmiképpen nem
árthatna, határozottak lehetünk az állításban,
hogy a Katona József Színházban látható színmű
is megérdemelné Schöpflin méltató szavait.
Tersánszky nagyon szerette a színpadot. Móricz
Zsigmondéhoz hasonló vonzalom sodorta újra
meg újra a színházakhoz, igazgatók-hoz és
rendezőkhöz. Nem a pénzszerzés könnyűnek és
dúsnak sejlő ígérete izgathatta első-sorban. Nem
vetette meg a tisztes írói keresetet, de soha
életében nem írt kedve ellenére. Márpedig az
egyfelvonásosokat is számítva, több mint
harminc színpadi munka került ki a kezéből. A
színház és a magyar dráma sorsa érdekelte. Nem
szeretett nyilatkozni, ankétokon részt venni, de
amikor a Nyugat 1928-ban véleményeket kért a
magyar dráma válságos helyzetéről, el-mondta a
magáét. „Nem jutnak tehetséges emberek szóhoz,
így egyre rosszabb a termés a drámában, mert a
levegő olyan, hogy még a bevált és valóban
tehetséges drámaírók is kénytelenek bizonyos
áldatlan kényszerek alatt megalkuvásokba
bocsátkozni és így gyönge, unott, kedvetlen, vagy
számító óráknak eredményei a drámák, nem
pedig az istenadott önmagát közölhetnéké."
Vagyis a dráma a két háború közötti zömében
nem művészi önkifejezés egyik műfaja, hanem a
mesterségesen leszállított igényű üzlet-színház
trambulinja volt. Tersánszky pedig élet-művének
törvényteremtő tenyészetébe illő, a kordivatot
pökhendi nyíltsággal semmibe vevő vígjátékokat
kíván és ígér. Meggyőződése, hogy a közönség,
ha nem vezetik félre, igényli a művészetet, amely
erősebb az olcsó izgalmaknál, a garázdálkodó
kontármunka tucatárujánál. Az a kérdés, hogyan
próbálja az író megértetni ma-gát. Ha nem tudja
száműzni az unalmat, a fontoskodó
nagyképűséget, hiába ad tiszteletre-méltó
nyilatkozatokat, hiába közölne megváltó - vagy
annak tartott - gondolatokat. A színpad a
meglepetések, a színes csodák birodalma, me-
sevilág, amelynek meghódításában az író a leg-
nemesebb eszközöket is csak úgy vetheti be
eredményesen, ha alkalmazkodik a műfajhoz, a
közeghez, a közönség jogos kívánságaihoz. Azt is
érti Tersánszky, hogy nincs és nem is lesz
engedmények nélküli színház. Az a kérdés, ho-
gyan alakul a verseny jó és silány között. Ebben ő
már optimista. Hiszi, hogy jön idő, amikor fordul
az arány - az 1928-as -, és a nemes kerül a talmi
fölibe. De ehhez az kell - írja -,hogy a csatát
Apollo és Szilénusz együtt vívja. Ő maga
valamennyi színpadi munkáját az öreg szatír

biztatására írta. Szilénusz - Dionüszosz mámor-
isten nevelője - a tiszteletlen tréfák, a gond nél-

küli játék, a kristálytiszta derű szellemét kép-
viseli. Tersánszky múzsájául választotta.

A mitológiai párhuzam értelmezéséhez, az író
vígjátékterveinek lényegéhez adalék egy régi
vita, amely Tersánszky és Kiss Ferenc között
folyt. Kiss újságnyilatkozatban marasztalta el
Somlay Artúrt, aki nem restellt a cirkusz po-
rondjára lépni, bohóctréfában mulattatni, fejét
marhahólyaggal csapkodtatni. A támadásra Ter-
sánszky válaszolt. A jóbarát melletti kardrántás
gesztusa mögött saját magáról is vall. Figyel-
meztet: vigyázni kell a bohóckodás csepülésével.
Hiszen a bohócnak sokat kell tudnia. Hatásának
titka csak a senki máséhoz nem hasonlít-ható
egyéniség lehet. S arra is ügyelni érdemes, hogy
az együgyű mulattatónak tartott bohóc esetlen
tréfái nem mutatnak-e maguk mögé. Nem
rejtvények-e csupán, amelyeket megfejtve, a
lényeges dolgok közelében vagy közepében
találjuk magunkat. A színpadnak erre szüksége
van, a bohóc a közönség kedvence, mert „az
emberi ügyesség mutatványai vannak olyan
léleküdítőek, mint a szövegnek remeklései .. . az
artisták művészete szintén szövegtelen, és a
látóidegeken át emel nagyon is értékes lelkiálla-
potba" - írta Tersánszky a színház kihasználatlan
lehetőségeiről elmélkedve. S vajon nem ilyen
léleküdítő mutatvány, kedvpezsdítő bohóctréfa,
szellemi artistaparádé A kegyelmes asszony port-
réja? Nem érezzük-e mögötte Szilénusz kímé-
letlen játékkedvét és Grock ügyességét, a szatír
féktelenségét és a csörgősipkás mulattató igaz-
mondását? Van benne mese és karikatúra, zamat
és anekdota, tréfa és társadalomkritika
szétválaszthatatlan egységben. Nem pillanatnyi
ötlet szülötte. Látszólagos hevenyészettsége mö-
gött azokra a motívumokra ismerünk, amelyek
Tersánszky regényeiben is fontos szerepet kap-
tak. Palyák Lola és Tsitseri Borchó Lenke baro-
nesz kettősében A céda és a szűz ellentéte tér
vissza, leleplezni a tisztaságnak hazudott rom-
lottságot, s felmentés helyett legalább megérteni a
rossz asszony kényszerűségeit. A Dulden-Tűrő
Ákosról a nagybányai memoárregény, A félbolond
jut eszünkbe. Thorhafái államtitkár úr gátlás-
talansága pedig a dzsentritörténetek, a Szerenád, a

Vadregény írójára utal. S Hautfresser? Hány
filiszterfigura mutat vissza rá Tersánszky regé-
nyeiből, novelláiból. Persze a témabeli rokon-
ságok ellenére más anyagból gyúródtak ezek az
alakok. Színpadra születtek, szituációkban él-nek,
szerepigényes színészek gesztusait és mimikáját
hívják. Nem is törődnek önjellemzésükkel,



cselekvésük indokaival. Egyetlen síkban mutat-
koznak, hogy a mulattatás és a szókimondás fé-
nyei minél élesebbé tehessék körvonalaikat. Aki
kedves, megszépül, aki ellenszenves, hosszú
árnyékot ereszt. Érvényesül a mese igazsága és
túlzása, a bábjáték fölénye és kérlelhetetlensége.
Mindez nagyon ősi, és nagyon modern. Érdemes
ráhangolódnunk, törvényei - vagy inkább játék-
szabályai - szerint látni-hallani tanulunk. Ha
belekóstolunk, megszeretjük és érteni kezdjük
üde naivitását, vásári harsányságát, a mulatta-
tásnak piaci eseményszámba menő apparátusát,
amely évezredes tündöklés után a cirkuszba
menekült. Onnan hozta vissza Tersánszky a
színpadra, miután megtisztította és hozzáigazí-
totta szándékaihoz, gyermekmosolyú költészeté-
hez. Haragvásait is beléoltotta, amit mi ma alig
értünk és érzünk. Hiszen negyven év múltán
csipkedésnek hat, ami a húszas évek Budapest-
jén eperohamokat indíthatott volna. Játsszunk
képzeletünkkel, próbáljuk meg ott és akkor hall-
hatóvá fantáziálni A kegyelmes asszony portréja
párbeszédeit. Nyomban elháríthatjuk a játék teljes
ártatlanságának látszatát. A művészi beolvasás
súlya igazodott a műfaj teherbírásához, nem volt
mély és nem is volt indulatos. Mégis, így is,
soknak találtatott. Ezért nem kapott szín-padot,
ezért kellett várakoznia színre bukkanásával
csaknem egy félévszázadot.

AZ ALDWYCH THEATRE-BEN

a Világszínház Fesztiválon fellépő Görög
Művész Színház elsőnek Arisztophanész
Lüszisztratéját mutatta be. A mai előadások
általában a mű szexuális realizmusát és ero-
tikus erejét hangsúlyozzák; Karolosz Koun
rendező azonban a jelen görög helyzetből
kiindulva a mű politikai-agitatív erejét emeli
ki. A címszereplő Nelly Angelidou sokkal
inkább politikai aktivistát alakít, semmint
turbékoló csábítónőt, és a nézőnek önkéntele-
nül is eszébe jut: lehetséges, hogy Lüszisztra-
tét valójában soha nem is fűtötte erotika? A
befejezés is az előadás aktuális élét hang-
súlyozza: a mulatság végén a színpad hirtelen
elsötétül és légvédelmi szirénák sivítása tölti
be a házat.

Plays and Players, 1969 július

magyar
játékszín

FÁY GÁBOR

Ki győzött
a waterlooi csatában ?

A kritika olykor feltalálja a közönség nélküli
színházat. Az igényesség jegyében süket a ne-
vetés hallatán, s vak az összeverődő tenyerek
láttán. Mintha a darab, az előadás és a publikum
szentháromságából valamelyik is nélkülözhető
lenne, ez utóbbit ízlésben elmaradottnak tartja, a
sikert gyanúsnak, s gyakran az igénytelenség
bizonyítékának.

Képzeljük el, ha Lengyel Menyhért csaknem
két tucat darabját soha nem mutatták volna be se
Budapesten, se Bécsben, Berlinben, Rómában,
New Yorkban, Párizsban, ha valamennyi
kéziratban maradt volna csupán, mígnem egy
élelmes színházi dramaturg előássa A nagy
fejedelmet, a Tájfunt, esetleg A hálás utókort! A
kritika ma talán színházi szenzációról cikkez-ne.
Ám - mint Kosztolányi szellemesen meg-jegyezte
- a „kritika természetes gyarlóságában tehertételül
számítja fel az író diadalmas sikereit".




