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o SZÍNHÁZTÖRTÉNET o

Téri Árpád szobrának avatása

isztelt Ünneplő Közönség!
zoboravatásra gyűltünk össze. Olyan korban,
mikor régebben emelt szobrok értékének reví-
iója folyik, amikor letűnt bálványokat szám-
zünk szobortemetőkbe.
Egy színész-színigazgató szobrát avatjuk.
agyon ritka, éppenséggel alig ismert pillanat
zínészetünk történetében. A magyar színészet
anteonjából a legkiválóbbaknak, népszerűb-
eknek sem jutott még utcanév sem. Mivel érde-
elte ki Téri Árpád ezt a rendhagyó megtisztelte-

ést?
Ma - amikor a történelem fordulása immár
egengedi - a látványos hőstettek, a bandázs

élküli kiállások korát éljük. De voltak idők- még
közelmúltban is -, amikor nem forradalmárok-

a, hanem okosan egyensúlyozó bölcsekre és
ompromisszumokra volt szükség egy-egy kö-
össég létének biztosításához, gerinchajlítás
élküli fennmaradásához.
Ilyen okosan egyensúlyozó bölcs volt Téri Ár-

ád. Mikor formálódott bölccsé? Vagy bölcsnek
zületett?
Harminckét éves 1948-ban, amikor hadifog-

ág után a Nemzeti Színház szerződteti. Bizo-
yára megbízható embere a rendszernek, mert
ét év múlva, 1950-ben, a színházak államosítá-
a után egy évvel - a Csokonai Színház igazga-
ójává nevezik ki, arisztokratikus hangzású ke-
esztnevét, az Arvédot Árpádra alakíttatva. Ke-
esztapja maga Révai József, a Rákosi-korszak
őideológusa. E névcsere első kompromisszuma
olt. Kérdezhetjük: miért vállalt el ilyen áldozatok
rán színházvezetést?
Szeretném emlékeztetni a feledékeny kortár-

akat és a történelmet meg nem élt utódokat:
em lehetett nem elvállalni. A döntés valójában
arancsteljesítés volt. És még egy kiábrándító,
eheroizáló tény: a kiválasztottak legtöbbször
oldogan és megtisztelve vállalták feladatukat.
ezető mindig akad, hol kiszemelt, hol önként

elentkező, a kérdés nem az: ki küldi, honnan
ön, milyen igazolványokkal, biztosítékokkal,
eferenciákkal a zsebében, hanem hogy az
dott körülmények között mit cselekszik;
oldoggá, elviselhetővé avagy pokollá teszi-e a
ábízott intézmény életét?

Nézzünk szembe a történelmi tényekkel: az
lmúlt negyven-egynéhány év minden szörnyű

sége, szépsége, tehetsége és tehetségtelensé-
ge, hűsége és árulása egyazon köpönyeg alól
bújt elő. Mert csak egy köpönyegünk volt, nem is
álmodhattuk, hogy valaha lesz másik.

Aki állami színházban igazgatói posztot vállal,
annak mindenkoron számolnia kell a kormány-
zati elvárásokkal. A Nemzeti Színházban Heve-
sinek, Németh Antalnak éppúgy, mint Debrecen-
ben Horváth Árpádnak.

Téritől is sok, direkten politizáló, antiimperia-
lista, üzemi, termelési tárgyú - lehetőleg szovjet
- darabot vártak. Ennek eleget is tett, különösen
az első években, bár a nyitóelőadás, a névjegy-
letétel Szigligeti Liliomfija volt; és a műsor karak-
terét igazgatásának hét éve alatt a magyar világi-
rodalmi klasszikusok, valamint operák és ope-
rettek adták. Utolsó debreceni éveinek műsorán
már egyetlen olyan színdarabot sem találunk,
amelyet ma nem vállalhatnánk.

Igazgatása alatt a Csokonai Színházban mű-
ködött a magyar vidék legjobb együttese. Az
„erőskezű" Térihez küldték „le" a politikailag
megbízhatatlanokat, a volt szilenciumosokat, ki-
telepítetteket, nagy- és kispolgári származásúa-
kat vagy éppen a paraszti sorból jött „elbizako-
dottakat" - javító-nevelő célzattal. Hála Isten-

Téri Árpád

nek, ez az ország mindig kitermel egy-két erős
társulatra való, ütőképes megbízhatatlant, hol
foltost, hol pettyest, de tehetségest.

Így találkozott itt össze az ötvenes években
vagy kéttucatnyi nehéz ember, akikből néhá-
nyan már előbb országos hírű színészek lettek,
és még többen, akiket a Téri-korszak érlelt jelen-
tős művésszé. Ha az élőket nem említem, akkor
is kiemelkedő mellékalakként áll e szobor körül
Simor Erzsi, Békés Rita, Dósa Mária, Andaházy
Margit, Hottai Éva, Hegedűs Ágnes, Lászlóffy
Kata, Thúróczy Gyula, Solti Bertalan, Márkus
László, Soós Imre, Latinovits Zoltán, Szentessy
János, Hámory Imre, Basilides Zoltán, Lothár
Miklós, Selmeczy Mihály, Szedő Lajos, Erdődy
Kálmán, Hortobágyi Artúr vagy a maszkmester-
ként művész Zakar István.

A színigazgatói poszt minden időben egyen-
súlyozó, balanszírozó képességet követelt. Még
politikailag csendes időkben is, amikor Mozart
primadonnái, Vogelgesang és Silberklang
kisasszonyok, ugyanazzal a mondattal őrjítették
a színigazgatót: „A primadonna én vagyok, a
primadonna én vagyok"; hát még a diktatúrában,
ahol a kíméletlen elvárások igencsak próbára
teszik egy humanista meggyőződésű ember
saját belső parancsait.

Igazgatása alatt meghiúsított, elkent színhá-
zában nem egy készülő koncepciós pert. Töb-
ben kerültünk volna lapátra ezekben a vészter-
hes időkben, ha nem ilyen okos, nyugodt bölcs-
höz küldenek minket javítóintézetbe. Legna-
gyobb érdeme, hogy igazán nem is észleltük, mi
történik a fejünk felett. Dolgoztunk, boldogok vol-
tunk, hogy géniuszokat tolmácsolhatunk, akiket
itt Debrecenben nem kellett átpolitizálni, aktuali-
zálni, mert Téri ízlése, művészi érzéke biztosíték
volt céljaink megvalósításához.

A paternalizmusnak ma pejoratív csengése
van, mert olyan kort idéz, amikor a Pater, az Atya
ráerőszakolta gyermekeire akaratát. Téri atyai
gondoskodással tette lehetővé gyermekeinek,
hogy szabadon cselekedhessenek. Majd - ha
kellett - atyai védelmet, biztonságot nyújtott.

Létezik hát a színházban - és minden bi-
zonnyal minden alkotó közösségben - egyfajta
pozitív paternalizmus is, nevezzük „Apukaság-
nak", amire Téri Árpádnak veleszületett adottsá-
ga volt. Ezt az Árpádot mindenki Öcsinek szólí-
totta. Gyermekkori beceneve rajt' ragadt Apuka-
sága idején is, és Öcsiként halt meg súlyos be-
tegségben, és még súlyosabb méltatlan mellő-
zöttségben. Az érdemes művész címet éveken
keresztül képtelenek voltunk kiharcolni számá-
ra. De talán ezzel a szoborral, amely Mensáros
László gondolatából, alapítványtevő kezdemé-
nyezéséből, továbbá közadakozásból és Debre-
cen Város Önkormányzata áldozatkészségéből
született, most jóvátesszük az életében elmu-
lasztottakat.

VÁMOS LÁSZLÓ

ARCOK A MÚLTBÓL
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A portré Török Richárd alkotása. Amikor a há-
rom pályamunka közül kiválasztottuk, nem a fo-
tografikus hűség, hanem a belső azonosság fo-
gott meg mindannyiunkat: a kicsit kérdezve, ké-
telkedve félrebillenő fej, a száj körüli szomorkás-
bölcs lágy mosoly, az együtt mégis erőt sugárzó
markáns vonások...

A jó szobor nemcsak tárgyát, hanem korát, a
kor magatartáseszményét is kifejezi. Ez a szobor
egy csendes hőst ábrázol. Azt sugallja: türelem.
Csak okosan, nyugodtan. Az idő mindent helyére
tesz.

Neki lett igaza... Eljött az idő, amikor képmá-
sa ércbe öntve, példává nemesedve áll a száz-
huszonöt esztendős debreceni Csokonai Szín-
ház előtt.

Elhangzott: Debrecen, 1990. szeptember 14

Emlékezés Földes Gáborra

Tragikus generációnk egyik legdrámaibb élet-
utat bejárt alakjának, Földes Gábornak adjuk
meg ma - harminchárom év után - a végtisz-
tességet. Talán nem túlzás azt mondani: élete és
halála nemzedékünk - különböző indíttatású -
kollektív csalódásának, becsapottságának, tu-
dathasadásának szimbólumává vált.
Mindannyiunkénak, akik 1945-ben hozzá
hasonló tiszta hittel kezdtünk el újra élni, és
kerestük helyünket a művészeti életben.

Az angyalföldi korcsmáros fiának az a tavasz
többszörösen hozta meg a felszabadulást, a fo-

galom legigazibb értelmében. Földes Gábor útja
- többünkével együtt - magától értetődően ve-
zetett a munkásmozgalomhoz. De néhány év
után sokan elbizonytalanodtunk, és szembeke-
rültünk az egyedül üdvözítőnek hitt eszme gya-
korlatával. Így kerültem szembe Gáborral 1948
tavaszán. Mint polgári gondolkodású elemet ki-
zártak a Színművészeti Főiskola építőbrigádjá-
ból. Többeket magáról a főiskoláról távolítottak el
hasonló okokból azokban az időkben. Földes
Gábor e kis házi koncepciós perekben az advo-
catus diaboli szerepét játszotta.

Évekig hordoztam magamban ezt a részéről
ért sérelmet. Néhány éve tudom már, hogy - az
akkori fanatikus hitével - csak így cselekedhe-
tett. Napjaink vétkes tévedése, hogy mai tuda-
tunk, tapasztalataink alapján ítélünk meg - és
ítélünk el - régebbi cselekedeteket, amelyeket
csak abban a történelmi helyzetben lenne sza-
bad megítélni. Ha ő akkor nem azokat a
lépéseket teszi meg, amelyeket megtett, nem
következett volna be életében az a katartikus
folyamat, amely mártíromságához vezetett.
Mert ő hívő volt, számára a kommunizmus
eszméje nem a kis karrieristák ugródeszkája
volt, hanem az egyetlen lehetőség.

Földes Gábor szélsőségesen hitt abban a vi-
lágmegváltó eszmében, amellyel élete tragédiá-
ba fordulásakor szembekerült. Bár az ő tudata
szerint ekkor sem az eszmével, hanem az eszme
eltorzítóival került tragikus konfliktusba; azokkal,
akik ennek a hitnek nevében vádolták eretnek-
séggel - s ítélték halálra -, amelyre ő az életét
tette fel. Pedig utolsó - elítélését kiváltó - cse-
lekedetével sem akart mást, mint megpróbálni
vérontás nélkül megmenteni egy menthetet-len
helyzetet. Egy igazi humanista naiv hitével. De
a felkorbácsolt jogos indulatok akkor és

ott elsöpörték ezt a kiegyezni akaró naiv hitet.
Ezért volt bukása, az élet, a forradalmak
könyörtelen dramaturgiája szerint, elkerülhetet-
len.

Micsoda pokoli komédia szereplői voltunk, mi-
csoda pokoli színjáték főszereplője volt ő, aki a
bitó alatt azt a pártot, azt a nemzetközi munkás-
mozgalmat éltette, amely a hóhér kezére adta.
Hite az „ügyben" erősebb volt, mint helyzetfelis-
merése.

Életével fizetett, hogy minket, túlélőket figyel-
meztessen, ráébresszen egy szentnek hitt esz-
me torz valóságára, véres embertelenségére;
hogy megértsük végre: nem vált valóra a József
Attila-i álom „a hozzáértő dolgozó nép okos gyü-
lekezetéről"; hogy ehelyett kérészéletű despoták
fordították lefelé hüvelykujjukat, és jaj volt a
legyőzötteknek; hogy felismerjük végre: a párt
ugyanolyan véres volt, mint a máglyát rakó egy-
ház az eretneküldözések idején; hogy a zsar-
nokság mindig saját fiai ellen fordul a legkérlel-
hetetlenebbül, ha azok egyjottányival is másként
gondolkoznak; és ugyanúgy máglyára küldi hí-
veit, akik „a Szentháromság rejtélyes tanában a
homoiusiont hirdetik", mint tette az egyház, ha
aznap éppen a „homousiont alapítá meg a hit
cikkeül".

Amikor olyasvalaki veszít, aki egész életében
szemben állt későbbi hóhéraival, annak bukása,
halála lehet megrendítő - de a bukás lehetősége
eleve benne volt a játszmában; ám Földes
Gábor, mint Madách bizánci Agg eretneke, a
máglya alatt is konokul hirdette: „Az eszme él, s a
láng, mely fellobog, világot késő századokra
vet!"

Halála e végsőkig kitartó hite nélkül nem lett
volna mártírhalál. Az ő tragédiáját - nemzedé-
künk tragédiáját - nem elsősorban a kényszerű
fizikai halál jelenti, hanem mindnyájunk ifjonti hi-
tének megcsúfolása, megsemmisülése. Itt ma -
Földes Gáborral - egy nemzedék hitét temetjük.
Utolsó - befejezetlen - szavaival még Nagy Im-
rét, a független Magyarországot éltette. A meg-
feszülő hurok a Magyarország szót már nem
hagyta elkiáltani...

Kísért a gondolat: mi történt volna, ha - mint a
mesében - megérkezik a kegyelmet hozó „királyi
hírnök", és néhány év múlva amnesztiát kap?
Vajon nyugtalan szelleme, kérlelhetetlensége
együtt konszolidálódott volna a konszolidálódó
országgal, vagy pokoljárása után - zseniális
szónoki képességével - világgá kiáltotta volna:
„Ne áltassátok magatokat, a szekér a szakadék
felé tart!" Mit tenne, hogyan gondolkozna ma?

Ezekre a kérdésekre nem tudunk válaszolni.
De akkor és ott úgy gondolkozott, úgy cseleke-
dett, mint történelmünk legnagyobb hősei.

Földi maradványaid nyugodjanak - most már
háboríthatatlanul.

Gyászbeszéd 1991. május 29-én

öldes Gábor


