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Az ember nosztalgiázás közben hajlamos

eltűnődni: mennyit adhatna neki, ha hirtelen,

varázsütésre, a szétnyíló függöny mögött újra

kezdődnének ifjúkora nagy előadásai, a

magyar színház egyik fény-korának

legfényesebb estéi, ha újra láthatná - hogy

csak az elsőnek felötlő neveket markolja ki -

Tőkés Anna Kabanováját, Dajka Margit Dulsz-

ka asszonyát, Mészáros Ági Rozikáját, Ruttkai

Éva Zíliáját, Honthy Hanna Cecíliáját, Somlay

Artúr Von Walterét, Uray Tivadar

Lumpáciuszát, Timár József Antoniusát,

Bessenyei Ferenc Svángyáját, Major Tamás

III. Richárdját, Soós Imre Romeóját, Kálmán

György Emile Magisát... De ilyenkor jelen sorok

írójában felmerül egy másik gondolat, hogy

hiszen még láthatta Bajor Gizit pályája

végefelé Kleopatraként, Lady Milford-ként,

Liliként, és enyhén szólva mélységes csa-

lódást érzett, egy korábbi, letűnt ízlés- és

stílus-világ áporodott levegőjét - ugyanazt,

amely megcsapja egy-egy nagybecsű régi

hangfelvétel, egy Moissi, egy ódry, egy Törzs

szavalata hallatán vagy ifjúkora akkor

katartikus hatású filmsikereit újranézve. És

aztán azzal vigasztalódik: bizonyára éppen attól

voltak saját koruk stílusának e joggal

halhatatlan kifejezői oly zseniálisak, amitől ma

oly idegenszerűnek, időnként már-már

taszítónak tűnnek.
Emlékszem ifjúkorom csodálatos Othellóira

Oszter Sándor (Othello) és Juhász Judit
(Desdemona) a Várszínházban

diákcsoportok, amelyek az Ivánka Csaba ren-

dezte Othello gyenge félházát harmadában

megtöltötték, s amelyeket egy energikusabban

ejtett szó vagy pláne egy csók is irritált nyerítésre

gerjesztett.

Nemes, szép, konvencionális Othellót tálaltak

hát színre a Várszínházban. Oszter Sándor mód-

jával délceg, dús lebernyegeit méltóságteljesen

viselő s valóban és ismét őszbe csavarodó

Othellója, Rubold Ödön intrikusképű, intrikus-

mozgású, szavait sziszegve artikuláló Jagója fél

évszázad távlatában kortalannak mondható,

most tehát egyszerre in vitro és in vivo megbizo-

nyosodhatnánk róla: mennyit ér ma az évtizedes

hagyomány. A kísérlet alighanem negatív ered-

ménnyel zárulna, ám végrehajtani adott esetben

mégis méltánytalan lenne, mert az előadást el-

sősorban nem megkésettsége, hanem gyenge

minősége jellemzi. A rendező, úgy tűnik, nem

megérteni s megértetni akarta Othello tragédiá-

ját, hanem becsületesen felháborodott az ármá-

nyon, amely egy derék embert halálra sebzett.

Ez az Othello nem provokálja létével s lényével

Jagót; csak az abszolút, megmagyarázhatatlan

gonosz törhet vesztére. A Lamb-mese képes ki-

vonata elevenedik meg, miközben néhány,

amúgy nem túl újszerű beállítás hivatott jelezni a

modernséget: az elején s a végén Othello és Ja-

go kimerevített kettős tablója (lásd: áldozat és

hóhér feltételezi egymást), s azaz élesen megvi-

lágított lemez, amelyre olyankor állnak, amikor

piros ceruzával aláhúzandónak ítélt szövegré-

szeiket mondják.

Amúgy a két főszereplő profi, és látszik, hogy

van jogosítványuk e koncepció eljátszására;

eredetiség nem kívántatott tőlük, ezt számon

kérni sem illendő. Mindazonáltal Oszter színészi

súlyát meghaladja a szerepé, decens árnyéka

csak a kozmikus figurának, Rubold pedig inkább

csak lejelzi az intrikus hagyományos sablonjait.

Mégsem kívánnám hosszabban elemezni a két

alakítás gyengéit, mert a színészek joggal hivat-

kozhatnának rá, hogy a rendezés nem ihlette,

mint ahogy nem is ihlethette meg őket, s nekik

egyszerűen ennyi kedvük volt beleállni egy meg-

kopott aranyozású, divatjamúlt keretbe, mint sö-

tét bőrben ragyogó, illetve fehér bőrben sötét lé-

lek duója.

Néhány dolgot azért még érdemes megemlí-

teni. Így azt, hogy fáradt rutiniék és egy, a gro-

teszkségig civil, jogosítvánnyal végképp nem

rendelkező Desdemona (Juhász Judit) mellett a

színpadon mozog egy friss, életszerű emberi

alak is, Tóth Sándor rokonszenves Cassiója. És

szólni kell arról a gyakori jelenségről is, hogy míg

a jó rendezői gondolat az előadás minden ténye-

zőjét maga köré szervezi, sikerületlen előadást

még az ág is húz. Csúnya, értelmetlen és hasz-

nálhatatlan Túri Erzsébet díszlete, az első rész

lyukas alapszőnyegével és velencei oszlopsorá-

is, elsősorban Timár Józsefre, Bessenyeire meg

a többiekre. Délcegek voltak, nemesek, barna

bőrük finoman ütött el öltözékük hófehér redőitől,

dús fürtjeik halántéktájon őszbe csavarodtak;

szakasztott olyanok voltak, mint „fehér" környe-

zetük, csak szebbek, jobbak, bölcsebbek, egy

fejjel magasabbak, pozitív hősök ízig-vérig, a faj-

üldözés ártatlan mártírjai (pirulj, négerlincselő

Amerika). Persze ha ilyen volna minden üldözött,

megvetett néger, zsidó, cigány, nehezen gyűjt-

hetnének tábort maguknak afajgyűlölők; büszke

lenne minden Brabantio, ha a családjukba háza-

sodnának, Jago kétszer is meggondolná, mielőtt

tengelyt akaszt velük, s belőlük magukból sem

lenne oly könnyű a kisebbségi érzést, az áldozat-

magatartást előhívni. Még a „törzsi" vonásokat

elsőnek felmutató Laurence Olivier is saját hősi

alkata ellen játszott, bekalkulált félsikerrel.

Othello tehát, hogy igazi tragikumát ma meg-

érthessük, némi revízióra szorul, a kérdés csak

az: milyen mélységben. De mielőtt e kérdést fon-

tolóra vennénk, meg kell állapítani: Magyaror-

szágon e revízióra talán még eszményi esetben

sem a Nemzeti Színház az eszményi hely, hiszen

egyelőre változatlanul érvényes konvenció -

Székely és Zsámbéki is csak rövid időre és radi-

kalizmus nélkül finomított rajta -, hogy a Nemzeti

nem az avantgárd kísérletek színhelye, s nemes

funkciói közé tartozik a kötelező és ajánlott

olvasmányok ízléses, mértékkel korszerű illuszt-

rálása. Való igaz: egy avantgárd Othellóval (pél-

dául a Rusztéval) nem tudnának mit kezdeni,

ásítással vagy vihogással cincálnák szét azok a
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A várszínházi Jago: Rubold Ödön

val, amelynek mennyezete oly mélyen leér, hogy

agyonnyomja a szereplőket (mintha az előadás

Velence nyomasztó légkörére akarna utalni, de

ha van ilyen szándéka, egyéb nem jelzi), míg a

második részben ugyanezen oszlopok felhúzott

állapotban fogpiszkálókként merednek lefelé a

zsinórpadlásról (mintha Velence még Ciprus felé

is kinyújtaná csápjait a szereplők felnyársalásá-

ra, de ez - lásd feljebb- nem bizonyított), kétfelől

pedig sátorszerű képződmények patchwork-

mintája képvisel egy önmagáért való posztmo-

dernt. Tordai Hajnal jelmezei ugyancsak olyan

eklektikusak, amilyeneknek csak határozott ren-

dezői szándék esetében szabadna lenniök; jelen

esetben pusztán csak érthetetlen, hogy a hagyo-

mányos, korhű jelmezek Cipruson nadrágkosz-

tümmel és terepszín-foltos katonaköpenyekkel

elegyednek, majd miután visszareneszánszo-

sodnak, Bianca még mindig modern estélyiruhát

visel. Elismerem továbbá, hogy Juhász Judit vö-

rös parókája a szőke Desdemonákhoz képest

rendhagyó, csak éppen a figurát teszi markotá-

nyosnőhöz hasonlóvá. S mert a rossz előadáso-

kat még a pech is üldözi, az általam látott sokadik

előadáson Oszternek bömbölve kellett súgni (ó, a

súgólyuknak is megvolt a maga előnye), Rubold

pedig a végső hekatombajelenetben elbotlott a

plexiemelvényen, s kis híján rázuhant a halott

Desdemonára.

Egészében az előadás nem érvel amellett,

ami mellett pedig érvelhetne: a szélsőséges

újításoktól tartózkodó, hagyomány és jelen kö-

zött folytonosságot teremtő, a széles közönség

fogékonyságához mértékkel alkalmazkodó, azt

tapintatosan tágító előadásmód mellett. Az

egyetemista és humán értelmiségi elit nem ezt a

fajta színházat kedvelné, de meglenne, meg-

lehetne a maga tekintélyes közönségbázisa, és

képviselhetné azt a nemzeti színházi gondola-

tot, amely most éppen egy patinás irodaépület

kibelezésének ürügyével s egyéb plánumokkal

palástolja, hogy az elmúlt években, ha nem is

végképp, de hosszú-hosszú időre, kicsúszott

alóla a talaj.

Drámán innen, a dráma lelkével semmi valós,

átélhető kapcsolatot nem teremtve lóg a levegő-

ben ez az előadás, és a drámán túl, némiképp

légritka térben fortyog-pezseg egy másik, Ruszt

Józsefé a Budapesti Kamaraszínház Asbóth ut-

cai színpadán.
Több-e a „túl", mint az „innen", most még nem

annyira a végeredmény, inkább csak a szándék
felől nézve? Nos, igen, mindenképpen több, mert
- egyebek között - „túl" van a dráma igazi elol-
vasásán és végiggondolásán is. A rendező első-
sorban Othellón, azaz a másságon gondolkodott
el. A hagyományos Othello-felfogás - a várszín-

házi is - abból indul ki, hogy Othello csak külső-
leg más, és ezért csak gazembereket ingerel tá-
madásra, azokat, akik nem törődnek vele, hogy a
sötét bőrű idegen bévülről éppolyan, mint kör-
nyezete, sőt, adott esetben többet ér náluk.
Ruszt - a dráma legfrissebb recepciótörténeté-
ben nem elsőnek, de engem a komparatisztika a

színházi élmény közvetlen egyidejűségének iz-
galmához képest soha nem érdekel - a másság
belső tünetein és következményein tűnődött el,
és megállapította: Othello belsőleg sem lehet
olyan, mint a többiek, mert másra van kondicio-
nálva. Először is kizárt, hogy anyanyelvi szinten
beszéljen olaszul (azaz angolul, illetve magya-
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Gálffi László (Jago) és Kamarás Iván (Othello)

rul), amely körülmény - tudjuk - anyanyelvi

környezetben azonnal spontán reakciófolyama-

tokat indít el (lám, még szerelmes felesége is já-

tékos csúfolódással utánozza fura akcentusát),

de más egész viselkedése, mozgása, mimikája,

reflexkészlete, támadó és védekező mechaniz-

musa is. Othello Velencében kicsit olyan, mint a

168 óra-beli Ódzsé Szabolcsban, nemcsak

azért, mert a szabolcsi fehérek másnak látják,

hanem mert valóban más is. Kívül-belül. Esete

határeset: kevés mór emelkedik Velencében

ilyen magasra - de kevés velenceit is lehetne

ilyen könnyen ledönteni egyszer már kivívott po-

zíciója talapzatáról. (Hasonlóképpen lenne

Ódzsévá egy velencei a mórok között; ez már

csak így van.) Vagyis: Othello és Jago itt valóban

feltételezi egymást. Jago provokálva van; ezt az

Othellót nem könnyű tudomásul venni, még ke-

vésbé napi érintkezésben s legkevésbé főnök-

ként elviselni.

Furcsa hatású előadás ez: hibáit, kivált első

látásra, eltompítja egy alakítás, amely minden

erényét magába szívja és megsokszorozza. Jó

folytatás esetében ez a bemutató a magyar szín-

háztörténetbe is bekerülhet mint olyan, amely-

ben Kamarás Iván Budapesten először mutat-

hatta meg a maga meghökkentően eredeti

oroszlánkörmeit. (Nem dicsekvésképpen mon-

dom, de magam mára győri Vörös és fekete Juli-

en Sorelje után is számítottam hasonlóra.) Sza-

bolcsi cigánygyerek, akit egyszer csak államtit-

kárrá választanak, és a nyakába borul a minisz-

ter gyönyörű leánya - ilyesmi ez az Othello.

Lelkileg teljesen felkészületlen a nagy változás

elviselésére, miközben azt a maga naivitásá-

ban természetesnek is tekinti; egy percre sem

jut eszébe, hogy modorban vagy pláne belső

habitusban alkalmazkodjék a többiekhez; ne-

vetséges, szánnivaló, megrendítő, ijesztően

spontán, kicsit taszító... Most először értjük

meg a velencei urakat, amikor a mórt, ahogy

megtette kötelességét, minden indok nélkül

menesztik - nem lehet kellemes ezzel a sze-

gény, furcsa fiúval együtt ülni a miniszterta-

nácsban, végzetesen hozzá nem illő nejével

partykra hívni, államügyeken kívül bármi másról

társalogni vele. A velencei urak kutyájának

Cassio a kölyke, Jagónak is elsősorban Cassio,

másodsorban Emília elleni merényletei miatt

kell lakolnia, Othello tönkretételét valószínűleg

éppoly könnyen megúszná, mint a cigányt-zsi-

dót verő szkinhedek vagy egyéb, olykor hatósá-

gi önbíráskodók. Othellót nemcsak Jago intézi

el; a velencei társadalom már előbb leírta, Des-

demona pedig, ha ő is, férje is életben maradná-

nak, sorra kapná a névtelen, gyalázkodó levele-

ket, mórbérencként. És Kamarás Iván emblé-

maértékűen hordozza nemcsak önmaga ke-

resztjét, hanem a maga és az egész társadalom

kollektív másság-szindrómájának minden okát

és következményét is. Mi, a nézőtéren ülők lát-

juk furcsának, tehát mi is Velence vagyunk, ez a

sorsunk, nem tehetünk róla, de önsajnálatra

sincs okunk, amiért emlékét - mint Alfieri Willy

Lomanét - némi nyugtalansággal gyászoljuk.

Az emblematikus kereszthordozó - tudjuk, ez

Ruszt rendezői világának alapmetaforája. Maga

tervezte színpada most is az ismert ke-

resztforma; erre feszítette már fel Urbain Gran-

dier-t, a louduni papot, Marlowe II. Edwardját,

Calderón állhatatos hercegét és a maga többi ál-

dozati bárányát; a sor valóban szinte kiáltott

Othello után. És most, hogy Kamarás Iván és

Gálffi László személyében ideális Krisztus- és

Judás-variánsokat kapott, kár volt a tiszta kon-

cepcióra különb-különb modorosságokat ráag-

gatnia. Véres falú zuhanyozókat, meg-megere-

dő záporokat (éppen csak a nevezetes ruszti

esernyők nem nyílnak ki), képkeretet, amelyből/

amelybe Othello ki-, majd Jago belép, vérisza-

mos nejlonlepedőt, amelyet Jago leránt a szerel-

mesek teteméről s a karjára akaszt, lavórban

úszó játékhajót mint Velence szimbólumát,

amely kínosan társítja magához a „vihar egy la-

vór vízben" gondolatát.

Mindezekre persze lehetne külön-külön ma-

gyarázatokat találni, megpróbálva beleillesz-

kedni s esetleg bele is találni Ruszt észjárásába.

Így például rá lehet jönni, miért hangsúlyozza

Othello neofita italista buzgalommal Desdemona

nevének második szótagját; meg lehet fejteni,

miért, hogy a féltékenység elhatalmasodásakor

levedli akcentusát, sőt még fekete máza is héza-

gosabbra kopik - valószínűleg arról van szó,

hogy a szenvedélyben és a szenvedésben a

másság halványul az általános emberihez ké-

pest. Azt is ki lehetne ókumlálni, miért kell az

amúgy is állandóan kettős játékot játszó, derék,

becsületes, jószándékú barátból folyamatosan

durva, erőszakos gonosztevővé oda-visszavedlő

Jagónak egy harmadik szinten az intrikus-

sablonokat is megidéznie és elidegenítenie -

valószínűleg azért, mert a Ruszt elképzelte Jago

a saját manővereit is éppúgy megveti, minta ba-

lekokat, akik miatt ilyen eszközökre kényszerül, s

ezért teszi intrikáját házi használatra idézőjelbe -

Jago előtt csak a rombolás maga az abszolút

és a sérthetetlen. (Itt jegyzem meg: Gálffi László

mindhárom játékszinten kitűnő; esztétikai egy-

ségbe foglalja azt az önképet, amilyennek Jago

szerint a fehér embernek lennie kell, ha meg

akarja védeni fenyegetett felsőbbrendűségét.)

Vagy tegyünk még egy utolsó kísérletet: azon túl,

hogy a Pindroch Csaba játszta hórihorgas, kiug-

ró ádámcsutkájú, suta Rodrigót Biancaként fel-

léptetni roppant jópofa szakmai etűd, vegyük

észre, hogy ez a Bianca Emília ruháját hordja,

amelyet Jago vitt ki a színről a nagyon szellemes

szeretkezési-kendőeltulajdonítási jelenet után

(lám, keresztre feszül ő is, ha szeretkeznie kell),

akkor még azt hihettük, csak díszletmunkási

funkcióban; némi agymunkával kilyukadhatunk

oda, hogy a nőimitátorszám több, mint gag: Jago
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Kamarás Iván és Nagy Enikő (Desdemona)
(Németh Juli felvételei)

öltöztette be Rodrigót Biancának, hogy semmit

se bízzon a véletlenre, és Othello a (Jago által)

betanított szöveget „hallgathassa ki" a cselszö-

vésben amúgy szintén részt vevő fiatalember

ajkáról.

Ám amennyire Ruszt Othello-képe azonnal

elfogadható és Kamarás Iván játékában közvet-

lenül át is élhető, annyira közvetettek, alapél-

ménytől független agyketyegtetést kívánók ezek

a megoldások, amelyek a maguk önkényessé-

gében ilyenek is lehetnek, de lehetnének egé-

szen másmilyenek is. És elvégre az ember még-

sem happeningre, hanem Shakespeare-re kon-

dicionáltan jelenik meg a nézőtéren.

Ami a többi szereplőt illeti: Cassióval mind-

két előadásnak (ez egyébként egyetlen közös

vonásuk) szerencséje van: Dózsa Zoltán is tö-

kéletesen emberszabású, kedves, simulékony,

rokonszenves úrifiú, a velencei társadalom

ideális hőse, aki még az Othello iránti nagyvo-

nalú toleranciát is megengedheti magának;

nem a tudatában, hanem a génjeiben, a zsige-

reiben van, hogy a vezetői poszt az első adan-

dó alkalommal úgyis hozzá, a méltó jelölthöz

gurul vissza. Dózsa Cassiója mellett Egri Márta

Emiliája is az előadás rendezői stílusától némi-

képp elütő, gondos és gyengéd realista alakí-

tás. (Mellesleg: legalább ezen a szinten kellene

a Várszínházban mindenkinek játszania.)

Desdemona (Nagy Enikő) megejtően szép;

ezer nő közül egy ha büszkélkedhet ilyen külö-

nös, világos, áttetsző s mégis titokzatos szem-

párral. Kezdő színésznőnek ebben a szerep-

ben nehéz többet elárulnia magáról; Desdemo-

na, akár Ophelia, jellegzetes áldozatszerep,

akinek sorsa független akaratától, még szemé-

lyiségétől is; attól kezdve, hogy Othellónak

nyújtotta kezét, bármit tehet, halnia kell, s ez a

túlzott egyénítést öncélú, sőt, zavaró sallanggá

tenné.
Hável László (Brabantio és a Bolond) végül

szerencsés választás a rendező részéről és
szerencsés színfolt az előadásban; a színész
alkati furcsasága feltűnővé tesz egy jellegtelen
szerepet, anélkül, hogy túlságosan magára
vonná a figyelmet.

Akármilyen jó is azonban a többi szereplő, ez
Kamarás Iván estje, és nem tudom, mi lenne az
előadásból nélküle; bizonyára egészen más
lenne, már csak azért is, mert Ruszt kénytelen
lett volna személye híján valami egészen mást
kitalálni. Ezt azonban alighanem fölösleges fir-
tatni. Drámán innen, drámán túl, s túl a drámán

túli előadás vitathatatlan fölényén, a két Othello
abszolút hozadéka egy színésznév, amelyet
ezután keresni fogunk.
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