
Ó D R Y Á R P Á D O T H E L L O J A . 

MEGVALLOM, ennek az «új betanulás»-nak már a híre is szinte izga-
lomba ejtett. Izgatott a színpadi feltámadása e tragédiának, nyolc-
évi váratásra, mialatt egymás sarkába hágtak a Shakespeare-

ciklusok s az Othello kiáltóan hiányzott belőlük (mintha a szimfóniák 
Beethovenjét idézgetnék az Eroica nélkül). Az utolsó szereposztásnak azóta 
elébb Jagója, majd Othellója is sírba tért. Gyermekifjak nagykorúvá serdül-
tek, de Shakespeare-szövegükhöz színpadról az élőszó lélekmelegét meg nem 
kaphatták — hacsak néhány tenoráriát nem az Operaház Verdi-estéin. 

Izgatott a szövegnek akusztikai megújhodása is : a Harsányi Kálmán 
egész becsvággyal vállalt, de már bénuló kézzel papirosra rótt fordítása, amely-
Iyel elköltözött barátunk most körünkben még egyszer megszólalhat. 

S mindenek fölött izgatott az, hogy a tragédia parazsát izzásra — az új 
fordítás ihletett igéin át — Ódry Árpád készül szítani, ki épen Othello hosszú 
némasága idején akárhányszor megmutatta, hogy a legkülönb shakespearei 
feladatokhoz rendre hozzá magasodott, hogy oly érzések színpadi végigélésében, 
melyeknek bűnössége a mindennapit meghaladó méretükben rejlik, eljutott 
arra a csúcsra, hol tőle a játék káprázata helyett a valóság élményét várhatjuk. 

Ennyi izgulásomból csoda-e, ha épen arra az egyre már nem futotta, 
amin pedig azok, kik a színjátszás eseményeihez szívesen fegyverkeznek fel 
otthon, eleve megszövegezett ítéletekkel, ezúttal is ugyancsak fájtatták a fejü-
ket : hogy t. i. Othellóhoz rendelkezik-e Ódry elég testi erővel? megbírja-e 
majd benne a szenvedélynek úgynevezett «dinamikáját?» Ily aggodalmak nyil-
ván csak abból a félreértésből támadhatnak, hogy Othello csorbítatlan művészi 
hiteléhez több fizikai erőfelhasználás kívántatik, mint amennyinek próbáját 
teszem Hamlet vagy Richard rajzával Ódry már korábban ugyancsak meg-
állta. Kik ezen a hiten vannak, könnyen süketek maradhatnak az Ódry Othelló-
jával szemben, ha már egyszer azok maradtak a — Shakespeare-é iránt. Az a 
páthosz, mely az Othello-szerep mondatait fűti, merőben tévesen is olvasható 
s méginkább úgy játszható ; s mind drámaesztétikai, mind színpadi értelme-
zésében e tévedésnek épen elég nyomára lelhetni. Ha az Othetlót «a féltékenység 
tragédiájá»-vá definiáljuk, félig-meddig már bele is csöppentünk a félreértésbe. 
A férfi féltékenysége korántsem valami egyszínű, «őserő»-tisztaságú és -meg-
nyilatkozású érzés : komponenseinek aránya színezi, az is működteti. Ha benne 
az érzékek láza a túlnyomó : a Cleopatra hálójában vergődő Antonius ajkán 
szólalhat meg ; ha a férfiúi hiúság és zsarnoki hajlam : a Téli rege Leontesének 
agyából szabadulhat elébb hebehurgya intézkedésre, majd szánom-bánom 
kétségbeesésre, melyeknek bármelyike Othello lelkétől tökéletesen idegen. 
A Féltékenységnek (így, nagybetűs fogalomul) maga Shakespeare elég repre-
zentánsát rajzolja ; ezeknek szenvedélye jellemük, természetük tövén sarjad : 
rászülettek, akár az Ahogy tetszik Jacques-ja a melancholiára. Othello annyira 
nem «féltékeny természetű», hogy benne a rázúdult (vagy inkább : rázúdított) 
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szenvedély romboló munkát épen a természetével való végletes ellentét erején 
végez : nem a sanda bizalmatlanság áldozata, hanem a nyilt és nemes bizalomé. 

De bukását nevezzük — a féltékenységé helyett — a szerelemféltés tragé-
diájának s szinte egy ugrással ott vagyunk a biztos alapnál, melyre most Ódry 
is egész alkotóművét felépítette. Féltékenység, szerelemféltés — nem puszta 
játék ez a szóval? Úgy véljük, nem: Antonius a maga féltékenységében a 
fűszeres kalandot is, Leontes a magáéban a férfiúi és uralkodói tekintélyt is 
félti, — Othello egyebet semmit szerelmén kívül. Szerelmét mondtam s nem: a 
szerelmet, mert — Ódry mélyrevilágító értelmezését követve — az is nyom-
ban kiviláglik, hogy ez a szerelem itt egészen egyénileg színezett, maga-gyöke-
rén támadt, szinguláris érzés, fogalmi általánosításra époly kevéssé alkalmas, 
mintahogy féltésének pengéje sem erőltethető belé «a féltékenység» chablon-
hüvelyébe. Szerelme rá nézve : egy származási hátrányokkal is megterhelt élet-
sorsnak jutott váratlan és kápráztató ajándék, melyet a gyermek naiv örömé-
vel fogad, nem is csak Desdemona ajándék-szerelmét: vele együtt annak egész 
világát, a fehérek társadalmát, mellyel önérzete ugyan farkasszemet mert 
nézni, de amelynek annyiszor hazug külszíne iránt a primitív és végzetes tisz-
teletet — vesztére — váltig magában hordozza. Szerelmét oly nábobi kinccsé 
annak épen ez a szellemi hányada teszi; benne nemcsak érzéke : intellektusa is 
dúskálkodik. Nagy színész Othello lelkének szőttesében a «keleties» szálakat bizo-
nyára ebbe az irányba futtatja s nem holmi barbár, «ősemberien» érzéki mohóság 
felé. Természettől féltékeny ember természettől kételkedő is, ilyennél Jago 
hamarosan a saját tőrébe eshetnék : a partnak korbácsolt hullámokból talán 
maga sem vinné el oly sokáig szárazon. Othello a kételkedésben valóságos anti-
talentum ; ha kétkedik: legfeljebb (arcszínén, életkorán át) a saját férfiúi elő-
nyei felől cselekszi. Jago is csákányát ép e kis résbe vágja s az nyomban félelme-
tes szakadékká hasad. Gyujtogató szavait, hogy : Desdemona majd — termé-
szetesebb ízlése visszatértén — férjét a maga fajtájabeliekkel összevetheti — 
Ódry a szinte gyermeki gyámoltalanságnak felejthetetlenül megható arcbeszé-
dével kísérte ; naiv hite előbb döbbent meg házassága kockázatától, semmint 
megingott Desdemona szerelmében. Ami exotikumot játékába vegyített, mind 
ilyen lelki erős indítóokokból táplálkozott s nem olcsó színészi fogásokból. 

Már a maszkja is mély meggondolásokhoz igazodott, nem felületes tükör-
szempontokhoz. Hollószín, hullámos (de nem szerecsen-gyapjas) hajába egy-
két ezüstsáv vegyült, a száj szögletekre s az állra szorítkozó gyér szőrzet az arc 
játékának a maximális szabadságot biztosította. Jól kiszemelt öltözéke szeren-
csésen hangsúlyozta alakjának izmos karcsúságát, benne taglejtése mintegy 
szem elé hozta a Kelet némi ünnepélyességét s a fejedelmi sarj természetes elő-
kelőségét. Fejének egy-egy félszeg félrebillentésével, egy-egy csípőből lendülő 
széles karmozdulattal figuráját a szükség szerint mindig kiemelte környezeté-
nek egyenletesebb mozgásstílusából. Shakespeare «mór»-ját láttuk — s egy 
gyönyörű organumnak helyenként atavisztikusan érdes kísérőszínében azt hal-
lottuk is — belőle annyit, amennyit költőjének terve megkíván, minden kel-
letlen ethnografiái fölösleg nélkül. — «Othello nem az a szerecsen, kinek mását 
akár Afrika belsejében, akár Új-Orleansban lehetne találni» — írta Salamon 
Ferenc is s épen a nagy szerecsen-színésznek, Ira Aldridge-nek játékáról szólva, 
ki e szerepben a saját százpercentes hitelességét finom művészi tapintattal 
maga is hozzáfaragta a shakespearei — kevesebbhez. 

Othellóban — mint a nagy tragédiák valamennyi hősében — a színésznek 
egy végzetes szenvedély életrajzát, lélektani «Werdegang»-ját kell elibénk állí-
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tania. — A féltékenységét — véli legtöbb ábrázolója, kivált ha francia tézis-
drámákon nevelkedett. — Korántsem — hangoztatta már egy esztendőkkel 
ezelőtt tar tot t , szellemes és vallomás-értékű felolvasásában Ódry Árpád — 
hanem a szerelemét, azét a szerelemét, mely a romeói lángolások korán túl, az 
érett férfiban lesz érdemessé nevére. Démoni erővé ez az érzés igazában csak 
ezen az othellói fokon válhatik (a férfi lélekmagányának melegágyában, férfi-
szeméremmel rejtegetett titkok gyökérszálain át táplálva), olyan romboló 
démonná, melynek a féltékenység «zöldszemű szörnyetege» legfeljebb kisinasa 
lehet. — «Ha valakiben — írta Ódry — ellenállhatatlanul él a vágy, hogy ebből 
a megfoghatatlan és csak sejtett erőből eleven valóságot alkosson és perceket 
szerezzen magának, amelyekben az emberi érzések legdicsőségesebb csúcspont-
jáig szállhat: Othelló-ban megtalálja.» 

Ezeknek a perceknek szolgálatába állította most színpadi alkotását. Mi-
kor Othello sorsát még csak képzeletében hordozta és lelkében érlelte, az igazi 
művész magábanfürkésző nyugtalanságával állította fel a problémát: — «Has-
tings fejét leüttetni könnyű, mert az politika és nem Glosternek magának kell 
végrehajtania. De hogy jutok el a szenvedélyemnek ahhoz a fokozatához, hogy 
Desdemonát megfojtsam?» — Úgy, ahogy most a színpadon megmutatta : egy 
már nem romeói értelemben, hanem démoni fogantatásában «halálos» szere-
lemnek kérlelhetetlen művészi igazságú végső mozzanataként, egy önmaga 
fölemésztésére küldetett «isteni láng»-nak — Jago olajától legfeljebb csak siet-
te te t t — utolsó fellobbanásaként. Ódry Othellója nem a féltékenység meg-
szállottja, hanem a szerelmi szenvedély ama fokozatáé, melynek már «laktársa 
a kétségbe'sés, szomszédja a megőrülés». Alakítása alapjául e szinte földöntúli 
szerelmet vetette, melynek védelmében már eleve is fölemelte vé tó já t : «Olyan 
színész, akiben csak egy szikrája van a féltékenységnek vagy bosszúvágynak, ne 
játssza el Othellót, mert valami profán hanggal bántja meg ezt a legtisztább 
érzést». 

Akárhány Shakespeare-kommentátor úgy találta, hogy Othello a dráma 
első felében inkább passziv szerepet játszik a már teljes gőzzel ágáló Jago árnyé-
kában. Való igaz, hogy e részekben egy közepes intrikusszínész is könnyűszerrel 
nyakába nőhet Othello átlagos ábrázolóinak ; ezek azután a második rész fél-
tékenységi «bravuráriái»-val kárpótolgatják magukat. Ódry, ki a tragédiában 
nem jelenetek után keresgélt, hanem — mint a Hamlet francia solymásza — 
megpillantva a lényeget, azonnal rácsapot t : ez állítólag passziv szakaszokban 
már lelkének lelkét takarta ki, oly örvénybe engedve bepillantást, mely mellett 
a Jago féregindulata silány víztölcsérré korcsosult. Ez a külvilágtól szinte elvá-
gott, annak kapcsaiból önsúlyán kiszakadt szerelmi szenvedély szabta meg 
Othellójának már legelső, baljóslatúan nyugodt fellépését Desdemona atyjával 
szemben. Ez adta ajkára a tanács előtt a védbeszédet, melynek gyujtópontjába 
nála nem a haditettek színes leírása került, nem holmi «miles gloriosus»-nak saját 
szavain ittasadó gyönyörködése, hanem Desdemona ébredő szerelmének szinte 
vizionárius rajza ; mikor utána Desdemona elsőízben lépett a színre, a nézőtér 
felőle már hibátlan képet őrzött magában. S ennek a szerelemnek meghitt 
fészekmelege járta át a cyprusi partraszállás és viszontlátás gordonkafutamait. 
Mindezek az «előkészítés»-hez tartoznak s a tragédia magaslatán innen esnek. 
De ahol mások tán még csak a prélude-del bajlódnak, Ódry már teljes tiszta-
sággal zengette a maga dallamát. 

Azután rendre következtek a «nagy» jelenetek. S bennük az Ódry «félté-
kenysége» nem úgy robbant ki, mint valami akut mérgezési tünet, mint teszem 
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a Cassio garázdasága Jago italától. Ehhez a szerelemféltéshez a valódi távlatot 
Ódry játékának épen korábbi mozzanataiban kaptuk meg. Azokból már tisztá-
ban lehettünk felőle, hogy most ez a féltés mit f é l t : hajszálnyival sem keveseb-
bet egy egész világnál. Az önmagától búcsúzkodás híres szavaiban («. . . Othello 
pályája végetért !») az ő ajkán valóban megmorajlott az a földrengés, mely ezt 
a világot romba készül dönteni. Juthat-e abból a tekintetből a Jago szennyes 
kártyái közé akár egy szempillantásnyi is, mely innenfogva konokul a távoli 
sorsra mered? Shakespeare megdöbbentő penetrációja ezt a szörnyű világössze-
roppanást végigkíséri egészen a — fiziológiáig : a kemény Othello a hitvány 
kendő-mesére elájul. Nosza, a modern «átértékelő» irányzat ebben szerencsésen 
meg is találta azt a «kisujjat», amelynél fogva Shakespeare egész koncepcióját 
magához ránthat ja . A hősök hitéről a betegekhez tért a mi hitünk és — Moissi 
az ő prófétája. Hamletet ő Ostwalddal keresztezte, Othellót valami keleties 
révületű hisztériással. Amarról Jászai Mari mondott tömör s nem épen nagyra-
becsülő véleményt: «beteg csirke», — emezzel, sajnos, a maga pártjára hódí-
totta egyik jeles költő-kritikusunkat is, ki játékának hatása alatt váltig bizony-
kodott, hogy Othello szenvedélyében nem villámsujtotta tölgyfa lobog, hanem 
kórházi géz és vat ta pörkölődik. Ódry e felkorbácsolt páthoszú jeleneteket is 
a művészi alkotás egységében fogta fel, emeltebb hangjuk ellenére is lényegileg 
változatlanul ugyanazt mondó átmeneti szakaszul az expozició naiv bizalma 
meg a befejező részek halálos nyugalma között. A hisztériás féltékenység a 
képzelgésen át rohanja meg az embert. Ódry Othellójának fantáziája attól a 
pillanattól fogva, amikor Jago galád javaslatát a rémséges «jó, igen jó, nagyon 
jó !»-kiáltással észokoktól többé megföllebbezhetetlenül magáévá teszi, meg-
szűnik ügyének részletei körül csapongani. Azokkal a szókkal ő már halálos 
ítéletet emel jogerőre, nem is a Desdemonáét, inkább a magáét, mindenekfölött 
pedig szerelmét küldi velük halálba vagy — ha úgy tetszik — az örökkévaló-
ságba. 

Szenvedélyének azon a fokozatán, melyen valóban képessé vált Desde-
mona megfojtására, Ódry szinte semmivel sem élt abból a «dinamiká»-ból, mely-
nek alkalmazásával i t t a «megbékélt igazságtétel» vérfagyasztó alaphangját a 
színész múlhatatlanul megzavarja, ha mindjárt Salvininak hívják is. Hóhéri 
nekigyürközések helyett e jelenetből inkább az áldozati oltár tömjénfüstjének 
kell kicsapnia ; a materiális elmulást a spirituális felmagasodásnak kell bederen-
genie. Olyan Othellóban, ki kannibáli indulatait néhány búcsúcsók tartamára 
mintegy felfüggeszti, komédiásnál egyebet nem láthatok. Shakespeare a feszült-
ség tetőfokán még egyszer a boldogtalan Desdemona ajkára kergeti Cassio vég-
zetes nevét : ezzel Othellóra nézve valósággal determinálja a lélektani pillana-
tot, melyben a megmásithatatlant végrehajthatja. Ódry ebbe a pillanatba bele-
sűrítette «becsületes gyilkosságának» egész, agyába-rögzött rabulisztikáját, — 
hanem a tragédia valódi értelmét azért épen nem ebben a mozzanatban kereste 
meg, sokkal inkább ama csókéban, mellyel öngyilkossága előtt halott hitvesétől 
búcsúzik. Mert ebben meg szerelmét foglalta össze — a haldoklók szentségének 
áhitatával és őszinteségével — azt a szerelmet, melynek szerinte Shakespeare e 
remekéből tisztán, «más alábbvalókkal nem vegyülve» kell örökre kihangzania. 

Rédey Tivadar. 
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