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MÉSZÖLY DEZSŐ

Jago genezise

A középkori misztériumjátékok nézői-
nek egyetlen szereplő sem szerzett annyi
jó percet, mint az ördög. Nagyszerű
dolog, mérhetetlen boldogság megalázva,
letiporva, csúffá téve látni azt, akitől
rettegünk. Mert hát ez a vége a históriá-
nak, akármerre kanyarog - még akkor is
ez, ha nem egy ördögről van szó, hanem
egész légióról.

A húsvéti feltámadási játékokban is
akkor hágott csúcsára az izgalom, mikor
a megváltó „szálla alá poklokra" - ahogy
a Hiszekegy mondja -, s megzörgette a
purgatórium ajtaját. Ótt szorongott,
szenvedett, reménykedett a pokol torná-
cában a sok hozzánk hasonló, gyarló,
üdvösségre vágyó embertestvér az ör-
dögök karmai közt. Hadd idézzek egy
középkori lengyel misztériumdrámából,
melyet - Elbert János segítségével -
magam próbáltam magyarra költeni. (Nem
az a lényeg, hogy lengyel, hanem az, hogy
középkori; hiszen-az ilyen játékok Euró-
pa-szerte hasonlítottak egymáshoz.)

JÉZUS
Pokolbéli Fejedelmek,
Kapu-nyitni ide jertek!
Tetszik vagy sem: ezt kivánja
Dicsőségnek Szent Királya!

Odalentről szól Lucifer

LUCIFER
Dicsőségnek Szent Királya
Kicsoda, hogy ezt kivánja?
Nincs halandó oly nagymerész,
Ki ellenünk szólani kész. Nem
rendelé senki azt még, Hogy e
porta megnyittassék.

JÉZUS
Az Úr Jézus, a hatalmas,
Minden népen diadalmas,
Minden harcon győzedelmes,
Krisztus szólít, légy figyelmes!

LUCIFER
Hé, Cerberus, nézd meg, szolgám:
Ki fecseg ott kinn a portán?

Cerberus egy szempillantatra megnyitja a
Pokolnak Portáját, ahonnan kénkő bűze
felleng, és tüzes nyelvek lángadoznak elé. S
ekkor Cerberus a gyülekezetnek jó mulat-
ságára békapathatja farka végét a kapu
csuklójába, s ríhat, mint a fába szorult
féreg

CERBERUS
Lucifer is rajtam nevet?

LUCIFER
No, Cerberus, tán baj esett?

CERBERUS
Mely vendég jött váratlanul!
Hozza Jézus, ama Nagy Úr,
Önvérében megferesztett
Zászlaját s a szent keresztet!

LUCIFER
Jaj, ha itt van, bajra van itt:
Most mindenkit megszabadít!
Az Atyákat kivált féltem, Mert
feléjük hajlik régen: Próféták és
Pátriárkák
Ezt a napot mindig várták.

És ekkor a pokolbéli szenvedőkre mutat,
kik fejér köntösben lócán kuporognak.
Kezökben cseréptál vagyon, s abban meg-
gyújtott pálinka, melynek lángja személyök
előtt csapong

KÁRHÓZÓTTAK
Jaj, minékünk, jaj, hol élünk! Ki
szánja meg szenvedésünk?

CERBERUS
Ihol vagynak egytől egyig!
Kedvünk rajtok jól tölthetjük.
Ne eresszük innen őket!
Nem vigadnánk akkor többet!
Lám, orcátlan bizakodnak:
Érzik jöttét Nagy Uroknak, De
kiváltképp Ádám érzi, Az
elbukott első férfi!
No, Ádám, ha szárad torkod,
Kaphatsz inni forró szurkot!

ÉVA
Magad idd meg tüzes mérged,
Pokolfia, bides féreg!
Nem sokáig csúfolkodol:
Megnyílik ez undok pokol,
Megszabadul számos foglya,
Kinyúl értök Krisztus jobbja,
Ki a zászlót fennen hordja,
Portátokat porrá rontja!'

CERBERUS
Ki tanított, asszony-állat,
Hogy oly bölcsen jár a szájad?
Fejemre nőlsz itt maholnap!
Abban hagyd, vagy megkontyollak!

ÉVA
Bolond, ki most abban hagyja,
Ebellette, Sátán fattya!
- Csak te, Ádám, maradj veszteg,
Semmi haszna berzenkedned! -
Megtöretik minden lakat:
Jézus Krisztus hatalmasabb!

Jézus újon megzörgeti a Pokloknak Por-
táját

JÉZUS
Örök kapuk táruljatok,
Láncok, zárak lehulljatok!
Színem előtt, zászlóm alatt
Megtöretik minden lakat. Jő
Dicsőség Szent Királya:
Senki útját el ne állja!

ÖRDÖGÖK
Jaj, hogy eljött s reánk zörgött!

JÉZUS
Félre innen minden ördög!

Jézus bémegyen a Poklok Tornácába. Kez-
detik a tusakodás. Ekkor Jézus megmar-
kolja Lucifernek láncát

JÉZUS
Pokol fia, gonosz pára,
Láncot vetnél a portára?

Lásd, e zászló fennen repes:
Szent véremtől olyan veres!
Zászlórúddal beléd döfök:
Nem kémélem az Ördögöt!

Lábával és zászlaja rúdjával bétoszítja
Lucifert a Pokolba

Micsoda fölszabadult nevetés, tapsolás,
lábdobogás viharzott a nézőtéren ennél a
jelenetnél! - Hogy honnan tudom, mikor
nem voltam ott? - Ótt voltam valamikor,
iskola után, a szegedi Corso moziban: ott
szorongtam a galérián dzsungelfilmek
utolsó jelenetein, mikor a szerencsétlen
expedíciósok már cölöphöz kötözve,
vérszomjas, doboló bennszülöttek
gyűrűjében várták sorsuk beteljesülését -
mígnem egyszer csak



belezúgott a kísérteties tam-tam-zenébe a
közeledő felmentő csapat lovainak pata-
dübörgése...

Igen, a dzsungelfilmek félelmes benn-
szülöttei egyenes ágon származnak a kö-
zépkori misztériumok emberkínzó ördö-
geitől.

De a moziról szólva jócskán előresza-
ladtunk. Igaz, a középkor populáris szín-
házától kanyargás nélkül vezet az út a
moziig, de közben sok állomás van. Min-
ket most - Jago genezisén tűnődve - az
első állomás érdekel: a népszerű egyházi
dramaturgiát fölváltó - s nem kevésbé
népszerű - világi dráma születése. A
reneszánsz színháza.

Ördög nélkül persze ez sem lehet meg,
csak az ördögöt itt már intrikusnak hív-
ják, s pata helyett csizma vagy cipő van a
lábán. „Ámbár ehhez is fér egy-két
vajon"; mert például az Othello legvégén,
mikor elővezetik a leleplezett Jagót, a
nemes mór első szava ez az elvetemült
zászlóshoz: „Hadd látom patád!" - majd
észbe kap: „De az csak mese..."

Úgy tetszik, az ördögmeséről Shakes-
peare közönsége is csak nehezen mondott
le. Elvárta, hogy a cselszövő ne egészen
közülünk való, hétköznapi jelenség
legyen. Félni akart az intrikustól, hogy
annál nagyobb lehessen megkönnyebbü-
lése, mikor majd - szeme láttára - meg-
semmisül a Gonosz a dráma végén.

Az Othello szerzője érzi ezt az igényt.
Jago alakja túlnő a Cinzio*-novellában
(Shakespeare forrásában) talált aljas zász-
lós figuráján: vannak sátános vonásai.
„Vagyok, aki vagyok" - mondja az Ótes-
tamentum félelmes Jehovája; „nem az
vagyok, aki vagyok" - mondja a dráma
ördögi Jagója. (L1.) Van egy ilyen mon-
data is, mikor Rodrigót biztatja: „Csak
erősebb lesz az én jó eszem, meg a pok-
lok minden serege együttvéve!" (I.3.) S
ne felejtsük első monológja zárósorait:
„Megvan! Igen! Most megfogant az ötlet!
- Ej s pokol, szüld meg ezt a szörnyszü-
löttet!" (I.3.) Szembeszökő egy közbeve-
tett mondata, egy másik, cinikusan ter-
vezgető monológjában: „Íme, a pokol
teológiája!" (1L3.) Ezek - s az ezekhez
hasonlók - Jago „középkori" mondatai.
Nem tudok szabadulni attól a gyanútól -
vagy, mondjuk, sejtelemtől -, hogy ezek
nem annyira Shakespeare-nek, inkább

*Az olasz Cinzio nevét minden magyar
Shakespeare-tanulmányban és filológiai jegy-
zetben így találom: Cinthio - vagyis angol át-
írásban. Olyan ez, mintha egy Hemingway-
novellából írt szovjet filmről szólva, a tudós
kritikus egyre Gemingway-t emlegetne.

Shakespeare közönségének érdeklődését
tükrözik. Mert magát az írót - minden jel
szerint - sokkal jobban foglalkoztatja
Jago másik profilja: az emberi. Egy mé-
lyen sértett, becsvágyó, elszánt machia-
vellista fiatalember arcéle. Ezt nemcsak
mesteri tudással, de - ágy érzem - nagy
élvezettel is rajzolja meg Shakespeare.
Színészíró formálja a parádés szerepet.

Tolsztoj megrója Shakespeare-t azért,
hogy elhagyja drámájában a Cinzio-no-
vellában szereplő zászlós gaz tervének
indítóokát: azt, hogy szenvedélyesen
beleszeretett Desdemonába, de közele-
désével kudarcot vallott. Tolsztoj szerint
ez lehetett volna Jago elvetemült gazsá-
gának is egyetlen emberi magyarázata.
De hát Tolsztoj nem Othello-elemzést
akart írni, hanem pamfletet, Shakespeare
ellen. Érthető, hogy befogja szemét az
előtt a nyilvánvaló tény előtt, hogy Shakes-
peare-t nem érdekli Cinzio szerelmes
zászlósa (kinek neve a novellában nem
említtetik); az Othello szerzője Jago né-
ven új figurát teremt, akit egészen más-
fajta szenvedélyek fűtenek. Neki is meg-
vannak a maga - nagyon is jól ábrázolt -
emberi indítékai, mikor cselekvésbe len-
dül. (Egy mellékes megjegyzés: Tolsztoj-
nak majdnem mindenütt igaza van, mi-
kor a XIX. század Shakespeare-bálvá-
nyozását jellemzi; de szinte sehol sincs
igaza, mikor Shakespeare-t akarja toll-
hegyre tűzni.)

Jagótól semmi sem áll oly távol, mint a
szerelem. Ki ne ismerné ezt a pokróc-
durva katonatípust, melynek férfiélete
során csak kurvákkal volt dolga, és azok
után ítél a nőkről általában. Nem tesz
kivételt a tulajdon feleségével, Emíliával
sem. (S ami Emíliát illeti, talán nincs is
egészen rossz nyomon... Mit tudunk
Emília múltjáról'? Csak következtethe-
tünk rá, azokból a „szaftos" jó tanácsok-
ból, melyekkel asszonyát, Desdemonát
próbálja „nevelni".) Jagónak a szerelem-
hez s a női nemhez való viszonyát na-
gyon elevenen ábrázolja Shakespeare az
első ciprusi jelenetben:

CASSIÓ
Isten hozott, jó zászlós!

Emíliát köszöntve

Asszonyom!
Ne vedd rossz néven tőlem,

drága Jago,
Ha üdvözlésemben merész leszek:
Ez belém nevelt gavalléria.

Megcsókolja Emíliát

JAGÓ
Ha ajakából annyit ad neked,
Amennyi nékem nyelvéből kijut -
Majd megelégled.

DESDEMÓNA
Ó, hisz szólni sem mer!

JAGÓ
Dehogynem mer!
Főleg, mikor aludni volna kedvem.
Előtted persze asszonyom, hiszem,
Hogy egy kicsit zablát vet

nyelvire -
Csak úgy pöröl magában!

EMÍLIA
Nem igaz!

JAGÓ
Hallgass: festett kép vagy

házon kívül;
Kereplő otthon, sárkány kinn

a konyhán;
Angyal, míg csalsz - s ha téged

csalnak: ördög.
Egész nap lusta, dolgos csak

az ágyban.

DESDEMÓNA
Szégyelld magad, rágalmazó!

JAGÓ
Török legyek, ha hazudtam

csak egyszer -
Mulatni kelsz föl és

dolgozni fekszel.

EMÍLIA
Te sem zengsz rólam himnuszt!

JAGÓ
Én nem is!

DESDEMÓNA
S hogy zengnél rólam, hogyha

kellene?

JAGÓ
Ó, drága hölgy, ne kívánd

tőlem azt:
Az én nyelvem csak csipkelődni jó!

De Desdemona ettől csak még kíván-
csibb lesz. Érzi, hogy előkelő hölgynek
nem nagyon illő ilyen kaszárnyaszagú
tréfákat hallgatni - különösen most, mi-
kor aggódva várják Óthello érkezését -,
de nem tud lemondani a folytatásról, s
ezért mentegetőzik:



DESDEMÓNA
Csöpp kedvem sincs, csak

magamat csalom,
Ha próbálok vidámnak látszani.. .
No halljuk, hogy dicsérsz meg?

JAGÓ
Pedzem már, csak fejemből

minden ötlet
Kínnal szakad föl, mint daróc

a lépről S
agyam kitépi... Múzsám

mind vajúdik, -
De szül is: íme!
Ha ész és szépség nőben összefér:
Amazzal tervez, ezzel célhoz ér.

DESDEMÓNA
Szép dicséret! S ha csúnya és eszes?

JAGÓ
A csúnya nő, ha amellett eszes,
Szépségtapasznak széptevőt keres.

DESDEMÓNA Folyton
rosszabb!

EMÍLIA

S ha szép, de ostoba?

JAGÓ
Ha szép a nő, csak hadd legyen liba:
Majd fejét veszti, s lesz egy szép fia.

DESDEMÓNA
Csupa ócska tréfa: arra való az ilyen,
hogy kocsmatöltelékek mulassanak
rajta söröskancsó mellett. Hát arra
miféle nyomorult dicséretet tudsz,
aki csúnya is, buta is!

JAGÓ
Válaszd a legbutábbat, leg-

csúnyábbat: Egy szép
okosnál többet

az se árthat!

DESDEMÓNA
Micsoda bolondság! Hisz a
legrosszabbat legjobban
megdicséred. De mi szépet tudnál
mondani egy igazán derék
asszonyról, olyanról, aki-nek hírén a
leggonoszabb nyelv se fog?

JAGÓ
Ki tündérszép, de nem feszít vele;
Ki ért a szóhoz, s mégse

„kotty bele";
Ki, bármily gazdag, nem cifrálkodik,
S úgy kell kitudni szíve vágyait;

Ki hogyha bántják, egy zokszót
sem ejt,

Bosszút nem forral, sértést elfelejt,
De helyt tud állni, ha kell, ügyesen,
Es sosem cserél sapkát süvegen; Ki
a szívét magának tartja meg; A
bókot hallja, s rá ügyet se vet: - Az
ilyen nő, ha szült ilyent a föld.. .

DESDEMÓNA No halljuk!

JAGÓ
Szoptassa kölykét, s árulja a sört!

Íme, Jago véleménye a nőkről! „Amit te
szerelemnek hívsz, azaz én kertemben
csak oltóág" - mondja egyhelyt Rodrigó-
nak (I.3.). Desdemona az ő szemében
csak egy a sok „jó nő" közül. Monológjá-
ban mondja az első ciprusi jelenet végén:

De azt az asszonyt én is
megkívántam -

Nem is csak holmi vérmes indulatból,
(Bár megkörnyékez engem is a vétek)
Inkább azért, hogy bosszúmat

kitöltsem.. .
Mert azt gyanítom, ez a buja mór Az
én nyergem is meg-megülte már.

Jago is megerősíti azt a pszichológiai
igazságot, mely szerint senki sem tud
több jót feltételezni a másikról annál,
amennyi őbenne is megvan. Ez az ő -
különben éles szemű - emberismereté-
nek korlátja. Óthello katonai nagyságát
látja - hisz ő is katona - („Ólyat, mint ő,
nem lelnek arra senkit" - mondja, mi-
kor Ciprus megmentéséről van szó), de
különben a vezér az ő szemében csak
„buja" mór. Feleségében, a szabadszájú
Emíliában csak kurvahajlamú nőt lát,
fogalma sincs szenvedélyes igazságsze-
retetéről, mely majd a tragédia végén
robban ki. Cassiót is csak afféle nyalka,
szoknyapecér tisztecskének tartja, mert
az nem volt ott vele a kézitusákban;
képtelen fölfogni a hadnagy tanultságát,
elméleti felkészültségét, mert az őbenne
nincs meg. Ezért nem érti Óthello dönté-
sét sem, akinek, nyilván, jó tüzértisztre s
afféle „vezérkari koponyára" volt szüksé-
ge, mikor az előléptetések voltak soron.

JAGÓ
Hisz három nagyfejű kalaplevéve
Kilincselt nála hadnagyságomért:
S való, hogy arra én volnék való.
De ő nem hagyja, mit fejébe vett!

Elbújik holmi bombasztok mögé,
Dobálózik nagy harci műszavakkal -
S hová lyukad ki?
Lerázza pártfogóim, hogy „Hiába,
Már választottam hadnagyot

magamnak."
S ugyan ki az?
Ó kérem, egy nagy aritmetikus!
Firenzei, Michele Cassio!
Egy zöldfülű! Egy szép leány

bolondja;
De egy svadront nem tudna

elvezetni;
Az ütközethez annyit sem konyít,
Mint egy pesztonka; száz teóriát költ:
Bölcsebb, mint egy tógás

tanácsnok úr,
Ha szót csépelhet. Sok szó -

semmi tett:
Ez ő, a hős! De hát: döntött a mór.
Itt állok én, ki Ciprusnál, Rodusnál
- S még hány keresztyén és

pogány mezőn -
Szeme láttára álltam a sarat -
S elém vág egy firkász,

egy számkukac.
Ő hadnagy lett, én - őmórsága

mellett -
Az isten tartsa meg -

zászlós maradtam.

A fenti idézet már főtémánkat intonálja.
Íme, Jago „emberi" indítékai közül a

legfontosabb: a végzetes csalódás. Ho-
gyan lesz a nagy ambíciójú s mellőzött
emberből szörnyeteg - ez érdekli Shakes-
peare-t! Árnyaltan, több oldalról is meg-
világítva mutatja annak a fiatal segéd-
tisztnek az arcát, akiben a vezér előtt
eltitkolt csalódás, a lefojtott keserűség
pokoli gyűlöletté fokozódik. Nem vélet-
lenül használom a pokoli szót. Azt aka-
rom, hogy lássuk: így szövődnek össze
Jago lényében szervesen a tradicionális
ördögi elemek a modern pszichológiával
ábrázolt emberi indítékokkal. Amikor
„modern pszichológiát" mondok, a rene-
szánsz emberközpontú vizsgálódására,
természetkutató kíváncsiságára gondo-
lok. Shakespeare nagy tragédiájából süt
ez az új tudásvágy. Míg a firenzei meste-
rek titokban, éjjel emberi testeket bon-
colnak: Londonban egy színészíró em-
beri lelkek boncolásával kísérletezik.

Ha csak egy ujjunkat seb éri, attól
kezdve úgy érezzük, minduntalan épp ez
az egy ujjunk ütődik bele valamibe. Jagót
is új meg új kis esetek, megütődések
figyelmeztetik sebére. Miközben Cassio
katonai karrierje ugrásszerűen emelkedik
(a ciprusi veszélyhelyzet új távlatokat



nyit a vezérkarba került „aritmetikus-
nak"), ő, Jago, jellegzetesen segédtiszti
feladatokat kap. Olyanokat, hogy vigyáz-
zon a hajóúton Desdemonára (I.3.), vagy
hogy a ciprusi kikötőben intézze Othello
holmijának partra rakatását (II.1.). A hajó-
úton Jago merész és sikeres tengerész-nek
bizonyult. Abból tudjuk ezt meg, amit
Desdemonáról hallunk: „Vitéz Jagónak
volt gondjára bízva - s egy héttel jött
előbb, mint bárki hitte." (11.1.) De ezt a
sikert sem Jago aratja le. Íme, Cassio
retorikus kommentárja az eseményről:

No, ezt a gályát gyors szerencse hozta!
Órkán, hullámok, vijjogó szelek, Fogas
sziklák és homokzátonyok - Jámbor
hajók lappangó rémei - Mind
elfeledték gyilkos kedvüket, Es
megbűvölve hagyták elvonulni A
tündér Desdemonát!

S mily jellemző az a mozzanat is, mikor
Ciprusba érkezésük alkalmával a had-
nagy úr (Cassio) „jópofáskodik", s meg-
csókolja beosztottja (Jago zászlós) fele-
ségét. Cassio persze gyanútlan. Fogalma
sincs arról, milyen gyűrűzése lehet egy
ilyen játékból vízbe vetett kőnek. „Nya-
kon csípjük Michele Cassiót! Hisz föl-
szarvazhat még a hadnagy úr is!" - halljuk
majd a képet lezáró Jago-monológban. A
hadnagy most már nemcsak a katonai
ranglétrán elviselhetetlen vetélytárs. S
hogy megértik ezek egymást Des-
demonával is! Mennyire egy nyelvet be-
szélnek a legkülönfélébb helyzetekben!
Az érdes nyelvű, nyers humorú Jago
sehogy sem tudja átvenni ezt a hangot. S
még azt is el kell viselnie, hogy ez a
gyűlölt „zöldfülű" hadnagy atyáskodva
mentegesse őt a finnyás Desdemona előtt.

DESDEMÓNA
• • -Ne hallgass rá, Emília, ha még-
úgy férjed is! Mit szólsz ehhez, Cas-
sio? Hát nem csúnya szájú, szemér-
metlen tanácsadó az ilyen?

CASSIÓ
Faragatlan a beszédje, asszonyom.
Becsüld benne a katonát, ha a szép
szóhoz nem ért is. (II.1.)

Ez a faragatlan beszédű, életrevaló
fickó régóta Othello kedvence lehetett
már. Sok közös katonaélmény kapcsol-
hatta össze őket. De attól kezdve, hogy a

vezér életében feltűnt Desdemona, meg-
lazulhatott ez a kapcsolat. A dráma né-
hány jó pillanatban odavetett mondatából
megtudjuk, hogy a mór és az előkelő
velencei kisasszony közt - szerelmük
„illegális" kezdetén - nem Jago, hanem
Cassio volt a „titkos posta". Ezt a finom
modorú tisztjét vitte magával Óthello
akkor is, mikor - nyilván csak „hat-
szemközt" - megkérte Desdemona kezét
(III.1.). Valahol itt - a színpadon csak
fölemlegetett események idején - kezd-
hetett kicsírázni Jago sérelme: a tragédia
magva.

Jago színpadi megjelenítésének van egy
napjainkig élő romantikus hagyománya,
mely a szerep diabolikus vonásait emeli
ki. Sokáig volt sikere ennek a felfogás-
nak, de nem hiszem, hogy ma bárkit is
érdekelne. Egy ördögi tekintetű Jago lát-
tán azt kérdi a mai néző: hova tette eszét
a mór, mikor ennek hitt?

Egy Othello-előadás érzelmi hatása
persze elsősorban a mórt játszó színésztől
függ. De az egész dráma oly mérték-ben
kapja meg hitelét a színpadon, amily
mértékben a Jagót alakító színész föl
tudja tárni a szerep emberi vonásait.

Hadd térek itt ki egy világító színpadi
emlékemre: a Madách Színház 1973. évi
Othellójára, melyet Ádám Ottó rendezett.
Ennek az előadásnak meggyőző erejét -
és színháztörténeti jelentőségét - Othello
és Jago viszonyának új megfogalmazása
adta.

Minden klasszikus rendezése azzal kez-
dődik, hogy a rendezőnek sikerül friss
szemmel elolvasnia az ismert darabot.
Úgy, hogy a mohón falt sorok mögött
eltűnjenek a nagy színházi emlékek, rég
elfogadott értelmezések kísértő szellemei.
Az első fázisban sok mindent ki-olvas a
rendező a drámából; aztán a második
fázisban sok mindent beleolvas a
drámába. „Olyasmit is, ami nincs ben-ne"
- mondhatja erre maliciózusan a vas-
kalapos oskolamester. De nincs igaza.
Hiszen minden színpadi sorsra szánt drá-
ma azért íródik, hogy kacéran kitegye
magát az ilyen teremtő „beleolvasások-
nak". Persze, egy-egy új „rendezői olva-
sat" mindig kockázattal jár. Ha a megló-
dult fantázia nem a szerző lerakta síneken
ragad tovább, kisiklik az egész sze-
relvény, mielőtt bárhova elragadott volna,
s a kalandos utazás helyett kínos bal-eset
vár ránk. A Madách Színház említett
Othello-produkciója vállalta - és sikerbe
fordította a kockázatot.

Ádám Ottónak az szökött szemébe,
hogy Shakespeare művében Othello

emberi drámája mellett ott van Jago
emberi drámája is. S ez a két drámai sors -
tudós nyelven szólva - „egymást fel-
tételezi". Jago drámájának feltárása nél-
kül Othello drámáját sem lehet igazán
megérteni - és viszont.

Jago 28 éves - kezdi Ádám. Ez benne
van a szövegben. „Megértem már a föl-
dön a négyszer hét esztendőt" - mondja a
zászlós (1.3.). Szereposztási tévedés Ja-
gót Othellóval egykorú férfira osztani.
Mert a mór már túl van élete delén - szó
van erről a Doge előtti jelenetben (1.3.) -,
de Jago még fiatalember. Ez a korkü-
lönbség is rányomja bélyegét viszonyuk-
ra. Lehetetlen, hogy Jago valamikor föl
ne nézett volna Othellóra. Ő is ízig-vérig
katona: tisztában van a mór rendkívüli
vezéri talentumával. Hízeleghetett neki
az, hogy a vezér annyira közel engedte őt
magához. Valamikor (nem régen!) rajong-
hatott Othellóért. A darabban annyiszor s
olyan szenvedélyes hőfokon mondja:
„Gyűlölöm a mórt" - nem kell rendkívüli
lélekbúvárnak lennünk, hogy rájöjjünk:
valamikor nagyon szerethette. Huszadik
századi pszichológiát viszünk bele így egy
reneszánsz drámába? Miért ne tegyük? A
huszadik században játsszuk! S különben
is: a remekmű valahogy mindig többet
tud alkotójánál. Az Emberi színjáték is
többet tud, mint Balzac, s a Háború és
béke is bölcsebb, mint Tolsztoj.. .

Ha a színpadon zajló cselekmény mö-
gött nem érezzük Othello és Jago egykor
őszinte, de tönkrement barátságát: nem
érdekes a dráma - véli Ádám.

Othello, a mór, Velencében „asszimi-
láns". Tehetséges, sikeres zsoldosvezér,
akit a Signoria érdekből tart, veszély ese-
tén használ, s a veszély elmúltával mind-
járt le is vált, hogy helyébe Cassiót ne-
vezhesse ki (IV.1.). Mikor híre jön, hogy
a török hajóhad Ciprus felé halad, a Doge
első kérdése: „Marco Luchese itthon van-
e vajjon?" (I.3.) Ha Luchesét megta-
lálnák, nem bíznák az ügyet a mórra.
Csakhogy Luchese épp Firenzében van.
„Sürgős szükségünk van rád, jó Othello: -
indulnod kell azonnal a pogányra" - ezek
a Doge első szavai a belépő mórhoz. De
Othello Brabantio szenátor fegyveresei
közt lép be: az imént érték tetten mint
lányszöktetőt. A ,jött-ment" mór egy
velencei szenátor, Brabantio lányát
(Desdemonát) merte megszöktetni! Igen
valószínű, hogy rövid úton kitörnék a
nyakát, ha nem volna rá égető szükség
Ciprus miatt. Érzi Othello, hogy meny-
nyire „másodrendű állampolgár" ő ebben a
Velencében? Hát hogyne érezné! Azért



szöktette Desdemonát: szabályos lányké-
rés útján - tudja - nem kaphatta volna
meg. Miben bízik? „Velencének tett jó
szolgálatom mindent elnémít a Signo-
rián" - mondja. De tudja, hogy minden
percben érheti sérelem származása miatt.
Annál büszkébb rá:

Ha itt hivalkodás a becsület:
világgá hirdetem, hogy őseim
királyi székben ültek; s tetteim
emelt fővel fogadhatják a pálmát,
mely részemül jutott.

És mégis jó volna igazi velenceinek
lenni... A Desdemona-szerelemmel pár-
huzamosan ver gyökeret Othello szívé-
ben ez a vágy. Az előkelő, kedves és
finom Cassio lehet jó fogódzó ebben a
törekvésben... Cassio, akit elsőnek avat
be titkos házassági tervébe.

Mit szól Jago mindehhez?

Természetesen irigyli Cassiót, utálja
Othello új szerelmét, s lenézi a mór asszi-
miláns igyekezetét. Jagónak egy odave-
tett mondatából tudjuk meg, hogy Othello
megkeresztelkedett: vagyis felvette az
államvallást. „Hisz az lerázná a kereszt-
vizet - ha kell, a hétszentséget meg-
tagadná -, úgy pórázon rángatja már a
vágy!" - mondja a zászlós gúnyosan a
keresztyénné lett szerelmes mórról (II.3.).
Ez persze abszurd tréfa, hiszen Desde-
monáért éppen nem lerázni, hanem föl-
venni kellett a keresztséget a körülmetélt
mohamedánnak. Így is „idegen test" ő
Velencében. Hogy' beszélnek róla a háta
mögött! A „rasszizmus" nem új talál-
mány. Mily jellemző, hogy a Desdemo-
nába reménytelenül szerelmes Rodrigo
így fakad ki Othello lányszöktetésének
hírére: „A pöffedt-szájú milyen mézbe
kóstol, ha azt a lányt megkapja!" A mellő-
zött, bosszúálló Jago meglovagolja ezt a
velencei „rasszizmust". A lányszöktetés
éjjelén, az álmából felzörgetett Braban-
tiót így gúnyolja: „Most hágja, most egy
vén fekete kos fehér báránykád!" Majd
amikor a fölháborodott atya nem akar
hitelt adni szavainak, így csúfolódik: „Azt
akarod, hogy a lányod egy szerecsen cső-
dör alá kerüljön? Nyerítő unokákat akarsz?
Csikó-csemetéket, paripa-pereputtyot?"

(I.1.) Persze hogy Rodrigo is Othello ide-
genfajúságát emlegeti, mikor a megszökte-
tett Desdemonáról szól: „Röpül, hogy egy
disznó mór nyalja-falja." Amikor Braban-
tio végre rádöbben, mi történt, így fakad ki:
„Szent Ég! Mi történt? Fajtám árul el!"
(1.1.) S Othellóval szemtől szemben állva
is a mór bőrszínét vágja képébe:

Ilyen szelíd, szép és boldog leány - oly
szűzies, hogy nem kellett neki népünk
virága, nyalka gazdag ifjak - Ő
készakarva világ csúfja lenne?
Hazulról így kormos melledre futna,
hol nem gyönyör vár rá, de borzadály?

(I.3.)

Bosszúhadjárata során az a legkegyet-
lenebb fogása Jagónak, hogy a megbil-
lent egyensúlyú Othello lelkében föl-
piszkálja másfajúsága tudatát. Igy beszél
neki Desdemonáról:

Ki annyi kérőnek kiadta útját,
saját fajából, rendjéből valóknak,
a természet törvényét megtagadva -
á! abban ritka bujaság lakik,
mocskos mohóság, ferde fajtalanság!
Jaj, megbocsáss, nem éppen róla

szólok...
Csak mégis félek, hátha vére hűltén,
ha józan ésszel bírálgatni kezd, s
melléd állítja népe fiait, -
megbánja tettét... (III.3.)

Hogy ez a méreg mily gyorsan fölszívó-
dik Othello szervezetébe, azt már néhány
perccel később észlelhetjük. Tépelődé-
sében ő is koromsötét arcát emlegeti
Jago előtt:

Hitemre: hűnek is tartom, nem is.. .
Es téged is: igaznak is, nem is.. .
Bizonyítékot! Tiszta volt neve, mint
szűz Diána képe, s most sötét,
koromsötét, mint a tulajdon arcom.

(III.3.)

Hol van már az az öntudat, mellyel a
büszke vezér - a dráma elején - szárma-
zását emlegette!

Amikor majd beteljesedik a tragédia, s
Othello rádöbben a megfojtott Desde-
mona ártatlanságára: élete romjain, utol-
só szavaival is abba kapaszkodik, hogy ő,
a mór, a született velenceieknél is velen-
ceibb velencei volt:

OTHELLO (Lodovicóhoz)
Megállj! még egy-két szót -

addig ne menj!
Egyben-másban jól szolgáltam

Velencét -
Ott tudják ezt - erről elég is ennyi.
Ha majd e gyászos eseményt

jelented,
Csak azt kérem, annak fess,

aki voltam.
Ne is szépíts, ne is csúfíts.

Csak ezt írd:

Nem okosan, de nagyon szeretett.
Féltékenység könnyen nem kapta el;
De megtévedve nem ismert határt,
S eldobta, mint a tyúkeszű

vadember,
A gyöngyszemet, mely országokkal

ért fel.
Írd, hogy síráshoz nem szokott

szeme,
De akkor egyszer úgy ontotta

könnyét,
Mint balzsamos nedvét arab fa

törzse.
Írd ezt, s tedd hozzá: Aleppóban

egyszer
Egy komisz, kontyos török

megcsapott
Egy velenceit s városunk gyalázta.. .
Torkon ragadtam a körülmetélt
Kutyát s ledöftem - így!
(Ledöfi magát)

Egy körülmetélt - és megkeresztelke-
dett - mór döfi ezzel magát szíven.

A magam gondolatait írom itt? Vagy
Ádám Ottó rendezésének emlékeit fo-
galmazom, szervezem esszévé?

Legsajátabb ötleteim, véleményeim el-
keverednek, összeszövődnek Ádám föl-
fogásával. Bizonyos, hogy a Madách Szín-
ház előadása véglegesítette bennem e
tragédia értelmezését.

A velencei mór alakjának színpadi meg-
jelenítése dolgában a budapesti közön-
ség már 1953 óta el volt kényeztetve. Bes-
senyei Ferenc személyében olyan Othel-
lót kapott, aki minden porcikájával és
minden megszólalásával lenyűgözte. Úgy
tetszett, ezt az alakítást - mely a Nemzeti
Színház színpadán született - már nem
lehet fölülmúlni. Egyvalaki léphetett
csak túl rajta: maga Bessenyei.

Amikor a Madách Színházban, Ádám
Ottó rendezésében, újrafogalmazta a
maga Othellóját: meglepte a publikumot.
Jagóhoz való viszonya száz új színnel
gazdagodott.

Hogy mi volt e metamorfózis titka?
Huszti Péter személyében színre lépett

az, akire egy emberként mondtuk: korunk
Jagója. Nem volt őelőtte magyar színész,
aki ezt a figurát ilyen karnyújtásnyi
közelségbe tudta volna hozni a nézőhöz.
Az ördögi intrikus helyett egy
ellenállhatatlanul szuggesztív, merész
lendületű „sarmőr" lépett elénk, s szinte
karonfogva vitt bennünket a maga
utcájába. Hogyne hittük volna el a mór
bizalmát, mikor ez a Jago minket is
levett a lábunkról?

Eltűnt a félelmes Jago?
Nem, ez a „sarmőr" még félelmesebb!


