
Szersén Gyula, Váradi Hédi és Zolnay Zsuzsa a próbán 

Devecseri Gábor verses játéka 

Egy dráma odisszeája 
Odüsszeusz szerelmei ele-

venednek meg ősszel a 
Katona József Színház szín-
padán. Devecseri Gábor 
verses játékát készíti elő 
Huszár Klára a Nemzeti 
Színház művészeivel, hogy 
augusztus 28-án a Király-
pincében, majd a Katona 
József Színházban bemu-
tassák. A mitológiai Odüsz-
szeusz húsz évig bolyon-
gott; s különös, de éppen 
két évtizede tart Devecseri 
művének különböző meta-
morfózisa, ú j j á - és újjászü-
letése. És Devecseri alkotó-
műhelyét felidézendő be-
szélgetünk Huszár Klárá-
val, a dráma odisszeájáról. 

— Két évtizede — emlék-
szik vissza —, hogy a rá-
dió megbízást adott Homé-
rosz Odüsszeájának drama-
tizálására, férjem elfogad-
ta, hozzákezdett a munká-
hoz, közben mindazt el-
mondta, ami számára az 
életben fontos. Az Odüsz-
szea tehát elkezdett „to-

vábbíródni", önálló drámá-
vá. Athéné mellett váratla-
nul felbukkant Aphrodité 
alakja, aki Homérosz hu-
szonnégy énekének csak 
egyikében szerepel, s ott is 
Odüsszeusztól függetlenül. 
Meg személyesült Heléné, 
akiről az eposzban éppen 
csak szó van, de a darab-
ban két jelenetet „követelt 
ki" magának. 

— S hogyan fogadta De-
vecseri ezt a különös inspi-
rációt? 

— A harmadik jelenetnél 
lemondott a dramatizálás-
ról, hallatlan lelkesedéssel 
dolgozott, és két-három hó-
nap alatt készült el az 
Odüsszeusz szerelmeivel. 
Délelőtt, éjjel írt, este fel-
olvasta. De néha, nem bírt 
várni, s kora reggel elol-
vasta az éjjel született ré-
szeket. Az íróasztala telve 
könyvekkel, egy kerti asz-
talt nyitott ki, az ablakhoz 
tolta, ahol írt, tiszta időben 
még a Dunát is elérte a 

szeme. S ahogy elkészült a 
dráma, kiderült, hogy 
Odüsszeusz egy az egyben 
ő maga. 

— És mi történt a rádió-
megbízatással ? 

— Lerövidítette az ere-
deti eposzt. Sinkovits volt 
Odüsszeusz. 

— Hol talált a dráma el-
ső „kikötőre"? 

— Az Egyetemi Színpa-
don, felolvasó formában, 
1961-ben. Itt Odüsszeusz 
Gábor Miklós volt, Ruttkai 
Éva több szerepet is játszott, 
Csernus Mariann volt 
Athéné — ő lesz most 
is. — Pénelopé kérői között 
két érettségiző gimnazista 
szerepelt, Bálint András és 
Kertész Péter. 

— Hogyan formálta át az 
előadás Devecseri művét? 

— Az oratórium műfaja, 
Vincze Imre muzsikája ins-
pirálóan hatott. A legsze-
mélyesebb részeket válasz-
tottuk ki. így a homéroszi 
eposztól még messzebbre 



huszadik századbeli férfi 
önarcképe, akinek élete ha-
jóját a lét tengerén az ér-
zelmek sodorják, de az ér-
telem kormányozza, és oda-
viszi, ahová ő akarja. Nem 
gyáva belebocsátkozni min-
den kalandba, leszáll az Al-
világba, és megmártózik 
mindenben, hogy teljesebb 
és gazdagabb lehessen az 
élete. Olyan ember portré-
ja, aki mindent mer vállal-
ni, még a boldogságot is, 
mert gyönyörűséges gyötre-
lemmel szereti a létet. Nem-
csak azért áll közel hoz-
zám, mert minden rezdü-
letét ismerem, de, mert a 
versnek néha olyan funk-
ciója van, mint a zenének, 
szárnyra kap és megállítja 
a pillanatot. Ezt érzik a szí-
nészek Sinkó Lászlóval az 
élen. Én nem idegenkedem 
a széptől, a pátosztól, ha 
szenvedély és indulat szüli. 
S rögtön említem a többi 
szereplő nevét is: Váradi 
Hédi, Kohut Magda, Sze-
rencsi Éva, Sivó Mária, 
Rajz János, Szersén Gyula, 
Pathó István, Izsóf Vilmos. 

— Hogyan hat most a 
mű a rendezőre? 

— Gyönyörűen és fájóan. 
Elevenen emlékszem a 
hangsúlyokra, mikor felol-
vasta. Én most életemben, 
először olvastam fel dara-
bot. Féltem. Nem vagyok 
színész-rendező. Át is akar-
tam adni, de valahogy úgy 
éreztem, énbennem élnek 
az eredeti tempók, hangsú-
lyok, értelmezések. Így év 
olvastam fel. Csernus, Zol-
nai jöttek kisírt szemmel. 
„Olyan megrázó volt", 
mondták. Felismerték az ő 
hangsúlyait... Ezért val-
lom, nincs halál. Folyama-
tosság van, míg bennünk él, 
másokban megszülethet. És 
érzem, hogy Odüsszeusz 
még új utakra indulhat. 

N. J. 

kerültünk, sőt, a próbán 
újabb és újabb részek szü-
lettek. A kihagyott jelene-
tek helyett Gábor négyso-
ros kórusokat írt, hogy a 
történést tudtul adja. 

— És az Irodalmi Szín-
pad 1967-es b e m u t a t ó j a ? . . . 

— Itt a rendezésben ke-
restem új utat. „Szakadjunk 
el a kottaálványtól" — 
mondtam, „mindenki tart-
sa kezében a könyvet". így 
vált a példány díszletté és 
kelléké, Ruttkai Éva kezé-
ben. Bokorrá, ha a leske-
lődő Nausikaát játszotta, 
tükörré, ha Kirkét alakí-
totta, guzsallyá, ha Pene-
lopé szövegét mondotta. S 
ugyanígy az Odüsszeuszt 
játszó Latinovits Zoltánnál 
is. Gábor rendszeresen be-
járt a próbákra, de itt a 
szöveg javítása már mini-
mális volt. 

— Volt-e hasonló eset a 
Devecseri oeuvre-ben, hogy 
fordítás- vagy előadásél-
mény új személyes alkotást 
inspirált? 

— Euripidész Baccháns-
nők című drámájának for-
dításakor mitológiai össze-
függésekre bukkant az ál-
dozat-istenek, áldozat-hő-
sök közt. Izsák-Iphigeneia, 
Dyonysos Krisztus alakjai 
annyira foglalkoztatták, 
hogy ez, s egy spanyolor-
szági út élménye kipattan-
totta belőle a Bikasiratót, 
melybe a Bacchánsnők né-
hány eredeti sora is beke-
rült. A kaposvári Elektra 
hatására írta Szélzúgás cí-
mű versét, és Zolnai Zsuzsa 
miskolci alakítása Anti-
goné-versre ihlette. 

— Milyen változtatásokat 
igényel a Királypince? 

— Még intimebb hangvé-
telt. A filozófiai utazás ke-
rül előtérbe. A kórusokat 
elhagyom, az átkötő jelene-
tek kerülnek a darabba rö-
vidítve. S így a darab egy 

"Vendég föl kell már keresned apámat, ha újra látni vá-
gyod a hazádat" Szerencsi Éva fh. (Nausikaa) szolgálóival, 
háttérben Sinkó László 

(Laczkovich László felvételei) 

Vidám pillanat a Katona József Színház próbaszünetében 
Sinkó László (Odüsszeusz) Csernus Mariann (Athéné) és 
Pathó István (Hermész) 


