
A Nemzeti Színház előadása a Király pincében 

Odüsszeusz szerelmei 
Ritka a magyar színház-

történetben, hogy egy 
mű tizenkét esztendő alatt 
háromszor kerüljön szín-
padra. Igaz, Devecseri Gá-
bor Odüsszeusz szerelmei 
című verses d rámá jának 
1961-es bemutatója és a 
második: a felúj í tás az 
Egyetemi és az Irodalmi 
Színpad műsorán szerepelt, 
s ott felolvasták a művet, 
most azonban eljátszották 
a verses játékot a Nemzeti 
Színház művészei, immár 
hagyományként a Király-
pincében, hogy aztán 
Odüsszeusz és — tud juk — 
egyben a szerző szerelmei 
néhány előadás után a Ka-
tona József Színház szín-
padán is megelevenedje-
nek. 

Fővárosi színházaink éva-
da tehát az ókori görög 
eposz parafrázisával nyílt 
meg, s ha a parafrázis szót 
bárki is par excellence ér-
ti, már tud is valamit és 
nem is a szerző verses já-
tékáról. Az Odisszeából 
nem lebecsülendő dolog 
ihletet meríteni (Aiszkhü-
losz is Homérosz asztaláról 
való morzsáknak nevezte a 
drámáit) és kivált érthető 
ez Devecserinél, kinek an-
tikvitás-élménye egész élet-
művét meghatározta. S ha 
valaki történetesen élete 
paralleljét Alastor példájá-
ban véli felismerni, akkor 
nem feltétlenül Shelley 
rangjával akar ja mérni ma-
gát, hiszen Alastor példá-
ja jelkép, ugyanúgy, ahogy 
az Odisszea is az. Devecse-
ri Odüsszeusz bolyongá-
saiban saját kalandozásaira 
ismert; kiben Kalüpszót és 
Kirkét, kiben Nauszikaát 

vagy Pénelopét látta meg 
az írás ihletett óráiban. 

Így születhetett meg a 
költői játék, mely hűségesen 
követi ugyan a trójai hős 
talányos út ját , de szíve-
sebben időzik például He-
lenénél, akit bizony más 
oldaláról muta t be. A 
szemléletében mai, előadás-
módjában antik színezetű, 
mondanivalójában pedig ál-
talános érvényűre törekvő 
mű tehát ékes csillaga a 
szerző elszomorítóan korán 
lezárult életművének. 

A mű költői szövege két-
ségtelenül szépen mondha-
tó, a dráma azonban — 
több okból is — nehezen 
bontakozik benne. Ezúttal 
talán némi ballasztot jelent 
Odüsszeusz kalandozásai-
nak akár körvonalas köve-
tése is; a rendező, Huszár 
Klára — aki a költő felesé-
ge és munkatársa — ezt rö-
vidítette meg elsősorban. A 
kicsinél is kisebb színpad 
szintén gátolója lehetett a 
pergő előadás megteremté-
sének, emellett az alapve-
tően oratorikus hangvétel 
óhatat lanul statikusságot 
eredményez. A rendező ér-
deme, hogy ahol lehetett, 
ott játékos ötletekkel igye-
kezett feloldani a „beállí-
tásos" szövegmondás érze-
tét. 

Persze tud juk — és itt 
aligha kell bizonygatni — 
a mű varázsa a szépen szö-
vött versekben rejlik, s va-
lamennyi színésztől intel-
lektuális megközelítést igé-
nyel a szerepe. Okos, lele-
ményes interpretálást, mert 
így tárulnak fel a verses 
játék olyan rétegei is, me-
lyek talán olvasva (vagy 

felolvasva) nem kerülnének 
felszínre. Ebben a vonatko-
zásban valamennyi művész 
képességei legjavából adott 
ízelítőt. Sinkó László 
(Odüsszeusz) szép orgánu-
ma valamennyi árnyalatát 
megvillantja, s a humorral 
sem takarékoskodik, ahol 
erre a szerepe módot ad. 
Az előadás összetartója és 
katalizátora Csernus Ma-
riann, Athéné szerepében. 
Sokszínű játékkal, szerepé-
hez méltó okossággal és 
ugyanakkor játékosan bo-
nyolítja az eseményeket, 
Zolnay Zsuzsával együtt, 
aki valóban méltóságtelje-
sen szép Aphrodité. 

Váradi Hédi hármas sze-
repében (Kalüpszó, Helené 
és Kirké) elbájoló, érett 
nőiessége minden árnyala-
tát megmutatta, átváltozá-
si képességét is bizonyítva. 
Nauszikaá szerepében Sze-
rencsi Éva mutatkozott be, 
a naiva szerepkörében sze-
rencsés indulással. Kohut 
Magda pedig kiegyensúlyo-
zott megbocsátó, okos Pé-
nelopét személyesített meg. 
Kisebb szerepekben tiszta 
szövegmondásukkal is jól 
segítették az előadást Szer-
sén Gyula, Sivó Mária, 
Pathó István, Ungvári 
László, Rajz János, Velen-
czei István és Izsóf Vilmos. 

A fiatalon, pályája delén 
elhunyt zeneszerző, Vincze 
Imre hangulatteremtő mu-
zsikáját jólesett ismét hal-
lani. Csányi Árpád mérték-
tartóan egyszerű és stílu-
sos díszlete és Schäffer Ju-
dit szép jelmezei is hozzá-
segítették a színházi estét 
bensőséges hangulatához. 

Bulla Károly 

(MTI, Keleti Éva felv. ) Odüsszeusz és Athéné (Sinkó László és Csernus Mariann) 


