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A színházteremtő
Téri Arpád

Abban a szerencsében volt részem, hogy
életének három, egymástól teljesen elütő
szakaszában is közvetlen közelében
élhettem; évekig főrendezője voltam az
általa igazgatott debreceni Csokonai
Színháznak, mikor első komoly agyműtéte
után felgyógyult, két évig Szolnokon
dolgoztunk együtt, később tizen-két évig
működtünk egy színházban.

Olcsó és az 1982-ben elhunyt Téri
Árpádhoz méltatlan volna, ha úgy foly-
tatnám ezt a mondatot: ismét egy jelentős,
nagy művészünk, akit nem tudtunk
életében eléggé megbecsülni és elismerni.
Nem teszem, mert úgy érzem, hogy sokkal
bonyolultabb és összetettebb dologról van
szó. Arról, hogy azt a tevékenységet,
amelyben Téri Árpád nagyot és
maradandót alkotott, azt a fontos, teljes
embert kívánó, a magyar színművészet
jelenét és jövőjét döntően meghatározó
tevékenységet nálunk nem a súlyának
meg-felelően jegyzik. A „színházcsinálás-
nak", színházvezetésnek, az együttes-
teremtésnek, a fiatal tehetségek felfede-
zésének, kibontásának önmagában soha
nem volt meg a kellő becsülete, pedig a
színigazgatás bonyolult és izgalmas
művészi tevékenység, amelyet magas
színvonalon ellátni csak tehetséges,
érzékeny, a színészeket szerető megszál-
lott színházi emberek képesek; hogy az
igazgatónak nem az íróasztalnál, de a né-
zőtéren kell ülnie, nem sokatmondóan és
elegánsan hallgatnia, de beszélget-nie kell
színháza alkotóművészeivel, az öltözőben,
folyosón és társalgóban, mert azok
fontosabbak, mint ő; hogy egy színházat
nem csak üzemeltetni kell, de művészi
légkört kell teremteni, inspirálni az
alkotást, megválogatni a legmegfelelőbb
és legtehetségesebb munka-társakat, a
művészeket a legelőnyösebb helyzetbe
hozni, hogy képességeiket maximálisan
kifejthessék, elhárítani minden eléjük
tornyosuló akadályt, erősíteni az
önbizalmukat, lenyesegetni a
vadhajtásokat, de emberi módon, sze-
retettel közelíteni mindenkihez, akiben
tehetség lakozik, és mindezzel megte-
remteni az együttes játék örömét. En-

nek a nagyon nehezen körülhatárolható
szakmának, igenis szakmának, volt utá-
nozhatatlan mestere Téri Arpád.

Téri Árpád színész volt. Sok alakítását
láttam, még a beteg Tímár József helyett
eljátszott, igaz, emberi melegséggel
megformált Otto Frankját is. Jó
megjelenésű, szépen beszélő, okos, vonzó
színész volt, de az általa vezetett
színházakban mindig volt hat-nyolc nála
izgalmasabb, érdekesebb, nagyobb szí-
nészegyéniség. Ő tudta ezt a legjobban.
Soha nem volt rájuk féltékeny, futtatta,
sztárolta, nevelte „gyerekeit", büszke volt
rájuk.

Téri Arpád rendező is volt. Okos, a
színész lelkét érző és értő, jó pedagógus.
Az ő rendezésében született meg az utóbbi
harminc esztendő egyik legki-emelkedőbb
Shakespeare-alakítása: Mensáros László
szenzációs Hamletje, de ugyanúgy
bölcsen tudta azt is, hogy színházának
legrangosabb rendezői produkciói nem az
ő nevéhez fűződtek. Ő nem
féltékenykedett, ellenkezőleg, újabb
kiugrási lehetőséget biztosított fiatalabb
pályatársainak, sőt ha vendégrendezőt
hívott, gondosan ügyelt arra, hogy azok
izgalmas, felkészült művészek legyenek,
akiktől színészei tanul-hatnak,
gazdagodhatnak. Soós Imre és Andaházy
Margit Romeo és Júliája, az Othello vagy a
Falstaff szenzációszámba menő
operarendezése Vámos László sikere volt,
Mensáros László Színésze, Márkus László
Bárója, Solti Bertalan Szatyinja mellett
Téri csak egy epizód-szerepet játszott az
Éjjeli menedékhelyben, de ezek az
előadások abban a művészi közegben
születtek, melyet ő teremtett meg.
Napjaink cinikus pesti észjárásával nehéz
elképzelni egy olyan színházat, ahol - a
szintén Téri által létrehozott -
operatársulat énekesei végigülték a prózai
próbákat, a „ráérő" prózai színészek, ha
csak tehették, fellógtak a karmesteri
szobába, ahol Blum Tamás karmester
mellett ingyen segédkorrepetítorként
működött mai zeneszerzésünk büszkesége,
a Zeneakadémia ma már
Kossuth-díjas professzora, Kurtág
György. Ne higgyék, hogy elfogult va-
gyok - engedjék meg, hogy Latinovits
Zoltán írását idézzem: „...Az akkori
debreceni színház nagy hírű, kitűnő tár-
sulat volt. Téri tanított, segített, hízott
bennem. Köztünk élt, dolgozott, igaz-
gatott, segített, rendezett, játszott; figyelt
és felügyelt mindenre és minden-kire,
tisztánlátón, bölcsen és derűsen. Évenként
újabb és újabb fiatalokat szer-

ződtetett, lehetőleg olyanokat, akikről a
fővárosban már lemondtak ... mindnyá-
jukat ő hozta Debrecenbe. Zenészek,
énekesek, rendezők, színészek, tervezők:
csupa kitűnő, ambiciózus tehetség. -
Társulat volt ez a javából, céhtörvénye-
ken alapuló, igazi együttes. Kiváló szak-
emberek vezettek, játszottak, álmodtak itt
színházat akkoriban... Összetartoztunk.
Ismertük, becsültük és szerettük egymást.
Aki elesett, felemeltük. Ha el-estem,
felemeltek. Aki elbízta magát,
helyretoltuk. I la elbíztam magam, hely-
rehúztak... Itt mindent tudás, szeretet és
humor irányított, önbizalmunkat az
együvé tartozás emelte ... A debreceni
Csokonai Színház volt az utolsó hely,
ahol színházi közösségben éltünk ..."

Ma, amikor annyit beszélünk „kapos-
vári és szolnoki csodáról", a hetvenes,
nyolcvanas években végre megszületett
színházi alkotóműhelyekről - annak el-
lenére, hogy szeretem ezeket a színhá-
zakat -, erről a helyről ismételten el kell
mondanom, léteztek már korábban is a
korszerű, magyar színházi forma-nyelvet
kimunkáló, igazi közösséget megteremtő
színházi műhelyek: Szendrő József pécsi,
Bozóky István miskolci - és talán
mindenekelőtt Téri Árpád debreceni
színháza.

Téri egy szezonon keresztül a Madách
Színház igazgatója is volt. Ebben az
évadban született meg az Anna Frank
naplója és a Kurázsi mama. Aztán még két
életveszélyes agyműtét (közben a két
értelmes-szép szolnoki esztendő), Téri
szívós akarattal újra meg újra láb-ra állt,
fizikailag és szellemileg már nem volt a
régi, de emberileg egy pillanatra sem
épült le. Tartása, sugárzása, emberi
méltósága volt, és töretlenül hitt a színház
emberformáló szerepében. Már csak
egyre kisebb feladatokat mert elvállalni,
de arra is épp olyan felelősségtelje-sen
készült - a mesterség mélységes tisztelete
áradt belőle. Mindenki szerette és
tisztelte. Azt is mondhatnám: tragikusan
szomorú életút volt az övé, de ha azt
mondom, boldog ember volt, akkor sem
állítok valótlant.

Téri Arpád életműve beleépült azokba,
akiket a pályán elindított, akiket művész-
szé nevelt; nem kevesen vannak (szám-
talan Kossuth-díjas, kiváló és érdemes
művész is), akik azóta újabb művészeket
neveltek és nevelnek. Élő magyar szín-
művészetünk így hordozza tovább ma-
gában azt, amit tőle kapott, és tovább-adja
azoknak, akik majd utánunk jön-nek.


