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Horváth Terivel a Tisza-parton
Előbb szabadkozott, miről is beszélgethetnénk, s mikor kötélnek állt, még
mindig volt egy kikötése: csak a Tisza-parton, valahol a szabadban, közel
a vízhez.

Szeretem a vizet, megnyugtatja az embert. Ha nézem, képzeletem elindul
a folyásával, s messzi kalandozik. Próbálom Petőfivel, Adyval keresni a helyet,
ahol például a kis Túr siet beléje... Nézem a folyót, s szeretnék belegázolni,
hogy még jobban erezzem.

Reggelente, de szabad idejében máskor is gyakran látni magát amint lent
sétál a parton. Egészen közel a vízhez.

Szeretem a folyót, mert maga ásta ki a medrét, akárcsak én az életem folyó-
ját. Én is magam ástam ki magamnak, hogy olyan ösvényen járjak, ahol még
senki sem járt. Mindenki önmagában is külön-külön érték, de az emberek félnek
vállalni önmagukat. Én merem! Ilyen vagyok, aki szeret, így szeressen.

Van, aki nem szereti, úgy érzi?
Van... d e . . . engem minden ember érdekel. Ha nem szeret, hát azért.

Ugyan miért nem szeret? Mert meglehet, valahol neki is igaza van, s nekem
kellene változtatnom valamit önmagámon.

Harminc évvel ezelőtt, falusi szegénylányként gondolta volna, hogy a maga
patakja egyre közelebb kerül majd a nagy óceánhoz?

Hogy az én patakom az óceánhoz siet? Hát ez nagy szó... Talán egy kis
Túr . . . amelyik keresi a Tiszát. De a Tisza előbb a Dunába ömlik, hogy a ten-
gerbe érjen, s a tengertől hol van még az óceán. Gyötrelmeim, gyönyöreim
közepette csörgedezik az én patakom. A festők csöndjeit szeretem, ahogyan ők
tudják látni a világot, intenzíven, azt irigylem. A színész inkább a külső dol-
gokat hajlamos észrevenni, pedig az a dolga neki is, hogy a lélek rezdülésével
foglalkozzék. Énnálam van egy szeretetfolyó, egy szeretetföld, a művészetek
földje. Szeretném, ha beleáramlana a színészet is, kapcsolódnának egymáshoz.
Hogyan lehet ott időtlen időkig Mona Lisa mosolya? Mennyi belső dolog kell
ahhoz, hogy ha csak egy pillanatra is, megfoghatóvá váljék az örökkévalóság?
Ezt szeretném én is. Valami olyasmit, amire a zene is képes. Megmagyarázha-
tatlan, megfoghatatlan hangulatokat old fel az emberben a muzsika. Bach orgo-
nája, vagy Bartók csodálatos díszharmóniája. És a szobrászat? Gyönyörű szép
formátumokat ad. Egy alak testet ölt, körüljárhatod a térben és időben. Oda
lehet menni a háta mögé. A mi mesterségünkben úgy érzem minden együtt van.
Nem csodálatos?

A művész, a színész is persze a valóságból, elsősorban az életből merít,
amikor alkot...

A valóságban annyi minden van, jó és rossz is. Az én dolgom, hogy meg-
szűrjem a valóságot a saját szűrömön. Édesanyám úgy hívta azt az anyagot,
amivel a tejet szűrte, hogy cinnadó. A szűrőre rátették még ezt az anyagot,
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majdnem gézszerűt, s még tisztább lett a tej. Született emberi tulajdonság,
ki mit szűr ki a világból. Együtt látjuk ugyanazt az eseményt, én egészen más
dolgokat veszek észre, mint maga. De ami művészember értékében még fonto-
sabb, nem az a művészet, hogy mit érzett meg a valóságból, hanem az, hogy
mit képes másokkal, a közönséggel megértetni, visszaadni a valóságból. A szí-
nész érzékeny műszer. Én hátulról is megérzem, ha valaki néz. Érzem, hogy
néznek, sőt megérzem, hogy ellenséges vagy jó indulatú tekintet szegeződik
rám. Ha jóindulatú, akkor visszanézek.

Szerepeiből úgy ismerjük, hogy mindig az életért pöröl, s most Szolno-
kon egy zsarnok nagyasszonyt formál meg a színpadon. Milyen élményekből
építi fel?

A színész az élményeket úgy sűríti valahogy, mint József Attila mondja:
„sok kedves nőből próbállak összeállítani". A zsarnoknak is sok fajtája van,
hogy összerakjam a magam Bernardáját, amelyik a Lorcaé ugyan, de az enyém
is lesz, jól kell ismernem az erőszakot. Nekem bármennyire is spanyol Bernarda,
magyar ismereteimből kell megformálnom őt, és azt is jól kell tudnom, hogy
törékeny fizikumom van, így nem külső robusztus erővel kell hatnom, hanem
belső erőimmel.

Bernarda lányainak gyilkosa, az élet pusztítója.
A jövendőnek a megsemmisítője. Ez az én emberi hitemmel ellentétben

van. Bizony szörnyű, hogy Bernarda nem engedi lányait legények közelébe.
Nem engedi, hogy utódaik legyenek. Ez vétek! Nem természetes. Mert a mag,
ha lehull, fa lesz belőle, a fán alma, körte terem, amibe bele kell harapni. A lá-
nyok megnőnek, harapni kell beléjük, mert „szívük megrothad", lényük értel-
metlenné válik. Ismereteim róla? Nálunk is megvolt régen a szokás faluhelyen,
hogy a családban előbb, ha több lány van, a legidősebbet kell férjhez adni, ha
aztán a legidősebb rosszul sikerült, kehes, keskeny csipejű, nehezen veszik el.
Pedig ezt kell először férjhez adni, ettől a kelletlen árútól kell megszabadulni,
s csak aztán jöhetnek a többiek sorban. így azután szép éveiket mind ellopják
tőlük az anyjuk, bezárja őket a sötét szobába. Hát ez természet ellen való vétek.

Személyes érzelmei ellenére kell tehát meggyőzően, hitélesen ábrázolnia
Bernardát.

Mondták sokan, azt megnézzük, hogy leszel te ilyen gonosz. Én azt mondom,
— pontosan azért — mert az ellentéte vagyok, ez ad erőt, ez bátorít föl az emberi
gonoszság kifejezésére. Merem vállalni a figyelmeztetést — nekem megvan
a szándékom, ez vezérel az életben —, hogy mondjak valamit az embereknek.
Hogy előadás után az emberek másképpen fogják meg egymás kezét, hogy
jobbak legyenek. A zsarnokság ma is jelenvaló. Családon belül, szakmában,
az élet minden területén, tehát nem halt meg! Én úgy állok az élethez, hogy
megrögzött életpárti vagyok, pontosan tudom, ismerem az ellenkezőjét is. Kü-
lönben az ember nem önmagától lesz gonosz. Belekényszerítik a körülmények,
erkölcsi és társadalmi körülmények.

A körülmények megváltoztatásával tehát az emberi gonoszság is megszün-
tethető?

Ha nem hinném, nem lennék Bernarda a színpadon. Honnan merítem a hi-
temet? Látom reggel a kölyköket, vidámak, frissek. Itt játszanak körülöttem.
Látom a muskátlit, amely rám néz mosolyogva. Fenn madár énekel, nekem szól.
S ha köd van, alig várom, hogy felszívódjon, kisüssön a nap, s ettől én már
újratermelődöm.

Maga a Thália Színház tagja, a fővárosban él. Most vidéken vállalt szerepet.
Nem gondolja, hogy vannak, akik ezt rangon aluli „lépésnek" tartják?
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Latinovits Zoltánról is ezt tartották? Gábor Miklósról is így vélekednek?
A színészi pályán sem a legszerencsésebb a röghözkötöttség. Hogyha igazi szí-
nész az ember, csak egy dolog érdekli, a művészi feladat. A jó szerepért egy vér-
beli színész elmegy a világ végére is. És mért baj az, ha több ember látja, nem-
csak a törzsközönsége. A szerepeken túl pedig még az is vonzza, hogy minél
többen érzékeljék őt emberközelségben. Nekem nagy öröm, hogy Szolnokra jöt-
tem, s nagy öröm, hogy úton útfélen jó ismerősként köszöntének. Én önszán-
tamból mindig is eljártam vidékre, önálló esteket adni különböző városokba.
Bár nehéz otthagyni a fészket, a kialakult életritmust, de annyi mondanivalóm
van az embereknek. Megragadom a lehetőséget, bárhol adassék.

Filmen, moziban mostanában kevesebbet látjuk.
Az utóbbi időben nem vállaltam filmszerepet. Magánügy, sajnos.. .fájdal-

mas. „Sem anyám, sem apám nincs többé, nem is lesz . . . " Az utóbbi két évben
éreztem édesapám, édesanyám utolsó nyarát, nem tehettem meg, hogy ne legyek
mellettük végső óráikban. Két nap alatt elmentek, nagypénteken.

A művész számára létezik egy másik szeretet is, a társadalomé. Ügy érzi,
hogy most is olyan szeretet veszi körül, ebben az értelemben, mint mondjuk ti-
zenöt évvel ezelőtt?

Ha arra gondol, hogy nem szól körülöttem olyan csinnadratta, jobb is, sze-
retem a csöndet. Talán más lett a kor ízlése. De én hosszú távfutásra rendeztem
be az életemet, s belátom bölcsen azt is, hogy ahol hegyek vannak, ott völgyek-
nek is kell lenniök. Biblikusán fogalmazva, hét bő esztendőt, hét szűk esztendő
követ. Én tartalékolok magamnak annyi energiát, hogy a szűk esztendőkben is
kivárjam a bővebbeket.

Most szűk esztendőket él?
Nem panaszkodom. De nagyon jókor jött Bernarda. Lorcat mióta csak is-

merem, szeretem. A szívemen pengeti a húrt, akár a szerelemről, életről, ha-
lálról beszél. És úgy pengeti Nagy László is, akinek a fordításában Lorca még
közelebb került hozzám.

Művészi pályáján egy időben indult Nagy Lászlóékkál.
így van. öt is a „fényes szellők" hozták.
A NÉKOSZ-ra gondol?
Életem legszebb darabja. Sokat faggattak erről az időszakról, el is mondtam

a véleményemet, jót is, rosszat is. Röviden csak annyit, olyan történelmi kor
volt az, hogy mi akkor is kacagtunk, amikor tízen—húszan szoroskodtunk egyet-
len szobában, és zabpelyhet ettünk, hideg vízben zuhanyoztunk, de nem az volt
a lényeges a mi életünkben, hogy mit eszünk, hol alszunk, szalmazsákon vagy
pamlagon, hanem az, hogy mit akarunk. Olyan erős volt a célunk, amit nem
lehetett megváltoztatni csak a halállal. Nyitott szemmel járok az életben most
is, és nem felejtem, amit Nyilas Misinek mond az apa Móricz regényében: úgy
viselkedj, mintha mindig látnának. Csodálatos mondat, amit én megőrzők egy
életre. Én most is úgy viselkedem, mintha édesapám még mindig látna. Fi-
gyelne rám, a munkámra. Nagy az én felelősségem irántuk, mert általuk lettem
a világra.

Néhány hét Szolnokon. Ez is egy kicsi darabja lesz életének.
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Lehet, hogy örökre szóló darabja lesz ez a kicsi. Mert sokszor átsuhantam
én Szolnokon, de így megállni, leülni a Tiszánál, nem volt soha időm. Pedig
milyen jó. Itt hallom a madarak szavát, magamba zárom a víz csendjét. Pesten
is kihallom a kövek közül is a pacsirtát, a villamos robaján át is eljut hozzám
a hangja, de oly ritkán. Október közepén, Terézia napján, pacsirta szól, nekem
énekel a Tisza partján. Hát nem gyönyörű?
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U t l

A beszélgetés abból az alkalomból született, hogy a Kossuth-díjas érdemes művész a Bernarda
Álba háza főszerepét játszotta a Szigligeti Színházban; beszélgetőtársa Valkó Mihály volt.
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