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Desdemona színháza

Verdi Otellója Szegeden

Kerényi Miklós Gábor, akinek szegedi
Macbeth-rendezése tavaly a hazai opera-
találkozó fődíját nyerte, ígéretes tehet-
ségből trónkövetelővé lépett elő. (A Ti-
sza-partiak ezzel a produkcióval 1988
tavaszán Nyugat-Európában vendégsze-
repelnek.) Figyelni érdemes rá, még akkor
is, ha teljesítménye netán elmarad a föl-
fokozott várakozástól. Figyelni kell rá,
mert rendezéseinek elemzése, ennek ta-
nulságai egész operajátszásunk szemszö-
géből is hasznosak lehetnek.

1988. január 30-án mutatta be Kerényi
rendezésében a Szegedi Nemzeti Szín-
ház társulata Verdi öregkori pályaszaka-
szának remekét, a százesztendős Otellót
(s a szerző születése 175. évfordulójának
évében). Izgalmas, mai olvasatot ígért a
rendező: „Otello és Desdemona tragé-
diája mögött - írja Kerényi - Jago szín-
háza rejlik. Ő így akarja megmutatni ön-
magát és filozófiáját. (. . .) Érzékszer-
veink megcsalhatóságáról, szenvedélyeink
könnyed felkorbácsolhatóságáról és vég-
telen manipulálhatóságunkról szól ez a
színház."

Állunk elébe, lássuk!
A szegedi Jago, Németh József - re-

mek testi adottságaival, nagy erejű, szép,
sötét bariton hangjával - alkalmasnak is
mutatkozott egy ilyen megközelítés kulcs-
szerepére.

Szélvihar süvít, betölti a nézőteret, da-
gadozik a bársonyfüggöny - a muzsika is
az elemek tombolását festi, és valóban:
Jago dirigálja mindezt a föltáruló színpad
közepén, luciferi-mefisztói vonásokkal
árnyalva a figurát.

Aztán később mégiscsak kicsúszik a
markából az irányítás: az eleven folya-
mat zárójelbe teszi a rendező meghirde-
tett koncepcióját, alapvetően átszerkeszti
a tervezett értékrendet. S hiába is érez-
tette volna a rendező, hogy Jago állan-
dóan „jelen van": Németh József bajke-
verő zászlósa - retteg! Fél az egész világ-
tól, nem kevésbé önmagától; számára is
meglepetésként bukkannak elő aljassá-
gának kifogyhatatlan tartalékai. Csak-
hogy: ez inkább Macbeth! Még mindig
Macbeth, akinek megformálójaként oly
tökéletes a már említett díjnyertes elő-
adásban. Jellemző, hogy hangja is a
vissza-

fogottabb részeknél mutatja meg igazi
lehetőségeit: ahogyan megjátszott zavar-
ral beszámol Otellónak Cassio és Rod-
rigo párviadaláról, míg a - különben
hatásos - Bordal vagy a Credo nem érvé-
nyesül kellőképpen, pedig Németh nem
takarékoskodik az erejével.

Űr támad ily módon. Űr - egészen a
negyedik felvonásig. Mert akkor Desde-
mona ragyogja be a színpadot. Az elfogó-
dottan kezdő Vámossy Éva magára talál,
játéka átszellemül, és ritkán hallható szép
„Fűzfa-dallal" és „Ave Mariával" örven-
dezteti meg a közönséget, érzékien vib-
ráló, sötét árnyalatú hangja megerősödik.
Övé már itt a főszerep, hiába áll végül
Jago az oldalerkélyre, művét szemlélni,
örök mementóként.

Igen, innét lehetett volna megfejteni a
történetet, Desdemona felől! Legalábbis
1988 januárjában, Szegeden, az első sze-
reposztás erőviszonyai szerint. (Nem lát-
tam ebben a szerepben a kitűnő Vajda
Júliát, de ismerve képességeit, aligha-
nem vele kapcsolatban is megkockáztat-
ható ez az állítás.) Ám s ez a rendezői
munka paradoxona - mindez már csak a
bemutatón dől el, mert nagyon is való-
színű, hogy a rendező - így kell tennie -
a végsőkig hisz abban az értékrendben,
amelyet előre meghatározott, s a próbák
során folyvást azt reméli, hogy szereplői
végül is igazolják majd döntését - az elő-
adásokon.

A fő kérdésben nem sikerült tehát a
Szegeden tartósan vendégszereplő Ke-
rényi Miklós Gábornak ez a vállalkozása.
Ehhez lényeges és kevésbé fontos, jó és
rossz mozzanatok sora járul. Naturalisz-
tikus a játéktér, nehéz, botlasztó járások-
kal; kaktuszként ható kasírozott ciprusai
nemigen keltenek illúziót. Ötlettelenül
szokványosak a jelmezek. A negyedik
felvonásban hatalmas fekete tüllfátyol
lóg alá Desdemona ágya mögött: szájba-
rágón előlegezve a történéseket; vörös
selyemkendő hever a takarón, de senki
nem csinál vele semmit: holt kellék ma-
rad. Hintaszerű függesztvény is látható:
kint felejtették; a harmadik felvonásban
a hallgatódzó Otello ereszkedik rajta le -
nem egészen meggyőző rendezői elgon-
dolásból. Talán egy korábbi Kerényi-
rendezésből való: A bolygó hollandi lele-
ménye ez a tartozék; ott volt is funkciója:
a tragikusan záruló szerelem látványa-
ként emelkedett spirituális magasságba.
Ezen az előadáson azonban Otello - a
szöveg ellenére - nem leheli végső csók-

jait Desdemona ajkára; mielőtt elérné őt,
nyomorultan csúszva-mászva feléje, ön-
kezétől megsebezve holtan nyújtózik el, s
valóban legfeljebb Verdi csodálatos zenéje
„egyesíti a halálban a két szerelmest" -
amint az Kerényi Miklós Gábornál
olvasható az előadás ajánlószövegében.

Illusztratív a fénykezelés, elszakadva a
színpadkép vállalt naturalizmusától. Ha
Jago valami baljósat vagy gonoszat mond:
elsötétül a szín, ha Otellót a féltés kí-
nozza: vörösbe borul. (Az Oberfrank
Géza rendezte szegedi vérnász-előadáson
láthattunk hasonlót.)

Nem hiányoznak azért kitűnő találatok
sem. Az eleven tűz Kerényi előadá-
sainak gondosan és szépen végigvitt
motívuma. S az első felvonás balettbe-
tétje hatásosan előlegzi a tragédiát: „mór
arcú" táncos vet tűzre jelképesen ifjú fát -
zöld ruhás nőt.

Jó gondolat, hogy a harmadik felvo-
násban Desdemona félőrülten, köröket
írva, háttal forogjon ki a színről - de puszta
instrukcióként hat ez mégis: Vámossy
Évától itt még csak annyira telik, hogy
baleset nélkül „abszolválja" a feladatot.

Jó az önállóbb énekszámok térbeli
széthúzása (Jago, Cassio egyes szólamré-
szeinél). A kórus azonban statikus ezen
az előadáson (és - sajnos - hangzásban
„lötyögős").

Juhász József, a címszerep alakítója
minden dicséretes igyekezetével, képes-
ségei, tudása legjavának becsületes és ta-
pasztalt mozgósításával sem tudja betöl-
teni a Jago és Desdemona között támadt
dramaturgiai űrt. Említendő a rokon-
szenves Gortva Irén mint Emilia; a Cas-
sio maszkját és jelmezét öltő Réti Csaba
nem tudja elhitetni, hogy Desdemona
szerelméért versenyezhetne Otellóval.

Az Otello szegedi bemutatóját néhány
műszaki, zenei-énektechnikai, játékbeli
malőr is sújtotta - ezeket ne részle-
tezzük.

Szerepel az előadáson egy fiatalember
is. Nem szól egy hangot sem, csak figyel,
a díszlet több pontjáról. Olykor az oldal-
erkélyen, ahol Otello, Desdemona s vé-
gül Jago jelenik meg. A függöny előtt ő
is meghajol. Kit jelképez? Talán a ma
emberét, aki tanulni próbál a történelem,
a múlt csetepatéiból, a lélek öröknek
tetsző eltévelyedéseiből. S ha egyszers-
mind a rendezői önértékelést, szembesü-
lést testesíti meg, ne tágítson eztán se
Kerényi Miklós Gábor mellől.


