
OTHELLO MESÉL
Ida Ijjas Aubf

othello: ." e kar
hétéves korom óta szüntelen
kardlorgatásban lelte gyönyörét
a sátoros mezön ... ff

"Atyja, szeretvén, gyakran hitt magán","..
kérdezve életem történctét,
évről-évre 'sok ostromot-csatát,
mikben lorogtam. Elmondottam azt
els/HüI végig, gyermekéveimtől.

Beszéltem száz csapás, mcginditó
balsors felől, mi szárazon s vízen
hányt és vetett, midőn hajszálon állt "
tenger csa táín életem, mídön
rabul esvén az ellenség kezébe
eladtak sujonnan kiváltatám;
viszontagságos uta im leirtam .....
(Shakespeare, A VELENCEI MöR. - l. Ici
vonás, lll. szin.)

1.

A tüzijáték először magasra kúszó haragoszöld fényfelhöbe
vont i az eget a Szent Márk kupoláinak fekete, cifra körvonalai
mögőtt, azutau ropogva szórta tele karmazsin eseppekkel. mint
valami lefelé hulló tűzszökökúttal.A játék-görögtűz ropogása közé
igazi ágyúszú vegyült. Ottkünn a tengeren a Doge nagy admírá
Iis-hajója lőtt ujra és ujra egyszerre minden ütegéből.:S a szél
ben fllgYOIl aprószemű hó hullt. Noha a husvét oly későn jött,
hog)' a hamvazószerda i~ csak február végére esett, ebben az év
ben kihúzódott 'a tél vég és a böjtelőtti szelek nem a tavaszt hoz
ták meg li gGrög szigetek és az Adria felől, hanem az Alpokról
sűvöltözfek le a Lombard Síkon át és elrontották a: Karnevált.
De a város népe azért odazvült, hogy lássa ·a farsang utolsó va
sárnapjára eső nagy fogadást, amit a Doge rendezett már évtize
dek óta szírrte a fél Velencének: nemcsak 'a nemességnek, hanem
a hivatulnokoknak, akár" a legkisebbeknek, sőt minden egyes ké7e-'

műveseéh, meg az Arzenál és az üvegfúvógyárak küldöttsézeinek
is. Olyan volt ez, mint valami körmenet, amely elvonul előtte 
ő maza szekta fogadni őket a nagy lépcső közepének csarnoká
ban, ahonnét azután az emeleti termekben szóródtak szét és más
évekbcu innét a város ünnepére, - de az idén aligha bontakozik ki
odakünn valami is a jegeS szélben. A Doge éppen azért intézke
dett. hogy miríden eddiginél sokszorosan nagyszerűbb legyen II

a tű7.ijáték cs nagyobb a flotta ágyúzása.
Sötét talárjában, amelyet nem ékített más, mint egyetlen vé

konv aranylánc és a gallér és a kézelők esinkéinek hava, az an
gol mepbízotí inkább látszott sápadt, fiatal jogtudornak, mint
szivete lordja! egyH,ének, és a francia követtel beszélgetett, a
szinte lesujtó pompába' öltözött nasry lyoni kalmár-ral, aki már
évek óta (,It itt és ismerte egész Velencét. Mindenekelőtt mazát
azt a vékonyajkú aggastyánt, aki minden eddigi dogé-nél tovább
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uralkodott Velencén és tengerein és aki miatt most mínden ab
lak- él' ajtónyílást itt a lépcsőház roppant csarnokában s a két
emeleten is uy itvaálló kivilágított termekben: vastag, sötét nernea
függi)lJ~'lik óvtak, mert az öreg csontok már nagyon fázékonyak!

Ök ketten a falból kiugró vaskar kosarában füstölgő szővét

nek Iéuye alatt álltak, és a húsos szélesarcú francia - okos szán
dékból - feesegésuek látszó közlékeny örömmel ontotta róla min
dentudását... Hogy a Doge akkor még csak huszas éveinek vé
géu álló nagyon beteges ifjú volt, amikor meg-választották, nem
másért, csak azért, mert ket egyenlő párt mérkőzve egymással,
egyik sem tudta volna jel őltjét kellő többséggel bevinni és arra
számítottak, hogy pár év elviszi. - "Ezt, Nag'yrnéltóságod - je
gyezte meg élvezettel a francia .. a kardinálisok kollégiumától
tanulta eluz itteni Nagytanács; a bíborosok szekták ezt tenni,
hogy amikor nem tisztázódnak az esélvek és mégis szorongató
a helyzet, megválasztják a legöregebb társukat, aki számításuk
szer-int leghamarabb meghal; és addig kialakul a kellő megoldás
iránya és HZ ahhoz szükséges személy felé a többség ..." Azt hit
ték, így lesz vele is. De a csontváz-sovány, sápadt ifjú sehogvsem :
akart mezhu lni és a vele ellenséges pártok sainte dühükben esi
karták ki belőle nagyságát. Mindig kétfelől űzötten és halálra haj
szoltan, mindlg a legtökéletesebben kellett megtalálnia és megvaló
sitania az Állam érdekét. s minthogy egyetlen bizalmasa sem le
hetett, neki magának kellett válnia a Fönséges Köztársaság min
den réHzletkárdést és aktát ismerő legjobb hivatalnokává. Meg-.
nyert háborúi nagy szövetséakötései, s a jólét és a biztonság
amit tet'emtetl, lassanként szétmorzsolták ellenségeit, kik közül
elég okos volt, hogy sorra nyerjen meg, akiket lehetett és sorra.
üsse 'ki, akiket kellett. Azonkívül elég alázatos' volt - " ... mert
jegyezze meg Excellenciád (rnondta a francia), hogy az, amit az
ő lángelméjének hisznek, nem egyéb mint szívósság, szorgalom és
főkél' alázat ..." - szóval elég alázatos volt ahhoz, hpgy ural
kodnitudást tanuljon mindenkitől. Amióta rájött, hogy igazi ural
kodó is csak szakértökkel kormányozhat tartósan, ő is azt teszi;
kor.i é", tapasztalata szer-int különb módon, mint bárki más ...

Amikor II francia idáig ért, az idáig mozdulatlanul hallgató
angrilnak ruháján, mintha csak az aranypor vékony fonala volna.
most meavitluntak az arany lánc apró szemei: egyszerre meg
éledt és meekcrdezte, kik a Doge hatalmának a támaszai. A fran
cia rnostmár valóban hiúságból fecsegett, és tájékozottságában
ugyanúgy pompázott, mint öltözetének kevélységében.

Odamentek a lépcsőcsarnok fölé nyíló párkányhoz. ahonnét
kényelmesen láthattak le azokra, akik a széles lépcsőcsarnokon

át járultak II bíborba és hermelinbe öltőzött aranysüveges aggas
tyán elé. Meglepő emberek voltak, akiket a lyoni mezmutozatott,
A kii'államokkal való ügyek intézője II Doge személyi irodájának
vékony fiatal titkára volt, vézna, nagyorrú, félénk kűlsejű em
berke. akinek csak mélyen ülő sötét szemei árulták el igazi lényét,
a valóságg», csonttá és hússá, testesült okosságot és óvatosságot,
Az adó és kereskedelmi ügyek intézője maga is szenátor volt,
finomkülsejű, rózsásarcú öregember, oly gyengéd és selymes vo
násokkal. mint valami ápoltarcú, id:is szép hölgy. Az Arzenál és
vele a hajóépítés és ágyúöntés élén egy még most is burnóttal
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mocskolt taláru rosszkedvű, szórakozott pap állott, páratlan mate
matikus.

-- Az pedig - mutatta a lyoni - a keleti ügyek szakértője,
Braban tio' szenátor l .
. Hatalmas termetű, pompás aggastyán, oly dús eg'yszerűsé.~tí
ruhában, amilyent csak a leggazdagabbak él'! amellett a legjobb
Izléeűek viselhetnek, lépdelt fölfelé a lépcsők enyhén emelkedő

alacsony fokain, fiatal hölgy, nyilván a lánya mellett, 'aki 
innét is látszott -- szinte valószínűtlenül és zavarbaejtően szép
volt.

2.

- Desdemonának hívják --- közölte a francia, Fl összehúzott
pillái között li szemei tetszéssel felrag-yndak. -- Giirög leány.
Brabantío szenátor sokáig kormányozta Ciprus szigetét, első fele
sége ott halt meg, a második, aki töl ez a lánya szütetett, a hizán
ci görög császár-családok egyikének sarja volt Azt mondják 
-beszélte tovább a francia,' - az öreg Brabantlót lehetne talán a
Doge legjobb barátjának nevezni.

A szenátor, mirit aki megérezte, hogy. rója, beszélnek, fölpil
lantott a magasba, megismerve a francia követet, inál' köszöntötte
is őket, a lány pedig viazonozta kettőjüknek j'pléje is való meg
haflását, fejének és karjának eg',{ apró mozdulatával, -,- s hogy
bátor és rag~'ogó pillantásával végigmérte őket, a fiatal fÉrfi ú~y
érezfe, mintha arcán s'mítanának végig valami sötét tündöklésű

zománcos pávatollal. Ugyanakkor azonban minden szem pillan
tását maaáhos kellett, hog-y rag-adja a lépcső alján Fl kísérői kő

zött siető szélesvállú férfi, valósággal ór-iás, vállától sarkáig
omló fekete talárban, amelynek vészes sötétjét eg-yetlen más szín
sem enyhítette, de ez Íf'y is illett hozzá, mert kezei és arca RÖ
tétek voltak. És fekete fr;detlen fején sem viselt semmi mást. mínt
sűrű, göndör, rövid, erős haját, ami hihetetlenül fiatalos külsőt
adott széles, lapos, hatalmas arcának. .

- A Doge és a Fenséges Köztársaság kardja ő :- magya
rázta róla a honi - !)1.ratIan csatanyerő szárazon é~ vízen, már
régóta megkeresztelkedett s Il088ZÚ idő óta a Flotta parancs
nokává m aaát fplküzdött szaharai berber.

- Mint mindig, most is Brabantio és Desdernona nyomában
igyekszik ügetni a vastagbőrű eb! -' szólította meg a két kül
honit a közelükben álló elegáns fiatal velencei, éR csak azután
üdvözölte őket. A francia visszabólintott, de nem válaszolt, az vi
szont ki;zelehb lépett és még- akarf mondani valamit.

- Nem volna illő és okos, ba mint idegen, Fenséges Alla
munk akármelyik hivatalának betöltő.iére mondanék valamit 
hárította el a francia. Az erre végig-mérte jéghideg', fitymáló pil
lantással, azután kedvetlenül elfordult és továbblépott. Közben
arnazok már fel is jöttek a ballusztrádon, amikor a szenátor el
ment mellettük, lehetett csak látni, hOb"Y a lánya milyen szép,
Tíz °lép{ossel utánuk, most már lassabban. a mór jött és kísérete.

- Szeretuém tudni, mi módon kerülhetett egyáltalában Ve
lence szolgálatába egy ilyen körülmetélt kutva -mondta vala
mennyiük hallatára egész félhangosan a fiatal velencei. Othello
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M lif:érete egy pillanat alatt megállt. A többiek közül egy telje
sen sötétvöri.sbe öltözött magas, szikár, fiatal férfi lépett a mór
elé 8 néhány rnondatot váltottak. - EJ'Y, amint mondják, - na
nOll előkelő családból való, de gonosz hírű spanyol ez, Jágó ne
vA, zászlőtartója és titkára a mórnak! - viszonozta válasszal az
angol szótlunul érdeklődő pillantását a lyoni. A ssögleíesorrű

spanyo] pedig a velencei elé lépett.
- Ö EX('ellenciája arra kéri, - mondták idegesen szinte kés

penge élességű keskeny ajkai - szíveskedjék közvétlenül hozzá
intézni kérdését, hogy ő válaszolhasson rá!

A fiatal velencei meglepett volt. és sápadt:
- Hozzáj Milyen forrnában I
- Nos. amilyen formában jónak találja ... MéltóságodI - a

eimsás oly metszően udvarlas volt, hogy egyenesen lenézőnek él'!
sértőuek hatott. A fiatal velencei vérvörös lett a haragtól:

- Akkor ... - szólt kényszeredetten és bizonytalanni - én
nem tartom föltétlenül szükségesnek.

- Valószmű leg Ö Excellenciá~a sem föltétlenül! - é~ J ágó
visszalépett a csoporthoz, Othello minden szót hallott, titkárának
nem kellett beszámolnia semmiről, s meglepő volt, hogy harag
helyett rámosolygott a fiatal velenceire. fönséges ndvariassággal,
8 most II ki;L"elről látszott, hogy erős, a nyergénél inkább benyo
mott lapos orra volt, s felső ajka is ugyanolyan vastag, mint
6Z alsó, és mindkét ajak feketének hatott a barna arcban. Vi
ssonosta a francia követ köszönését, elment meJlettük és beérte
Brabantiót és Desdemónát, Jágó pedig egéseen másfelé tovább ha
ladt. A jehmetnek egész csoportok voltak tanúi és közűlük, mínt
valami 8zéfváló függönyön át, váratlanul és meghökkentően oly
gyors léptekkel, mint aki nem is annyi évnek és roskaaztóan ne
héz rnháknak súlyút és pompáját hordja vézna, ag-g csontjaiban,
meg'jelt'llt krséretének félkörétől övezve fi Doge. A fogadást be
fejezve jött fel és látta a jelenet vég-ét.

- Ki az, aki Velence admirálisát ... - kérdezte egy öreg
ember fakó hangján, de olyan öregemberén, aki uralkodott egész
életében. nemcbak mások. de önmaga fölött is, és megszokta, hogy
leghalkabb szava mözött is félelmetes erők mozdulnak meg, s
elnémult, inikor meglátta. hogy unokaöccse a letérdeJő. Félkörbe
hordta halványkék fátyolos szemének pillantását, megállapodott
a raf.,"Yogó lvonin s megkérdezte tőle gyönge, selypítő. rossz fran
ciasál{gal:-- :Mit mondott ez az én unokaöcsém, Sieur Ambassa
denr'

- Seretussime - védte ki magát is. azt is villámgyorsan a
lyoni kalmár - öccseura csak azt a kérdést kívánta volna föl
tenni, bogy mi módon került Sieur Othello Velence szolgálatá
ba! ... - s ];ogy a kerülő válasera látta a haragot a megkemé
nyedő kék tekintetben, tapintatosan hozzátette még: - De ezt a
kérdést nem magának Ö Excellenciájának, a Gran Ammiraglió
nak kívánta föltenni!

Jeges csönd volt arra a darab időre, amíg a Doge lemérte,
bou ez a válasz kínálja a legjobb aranyhidat, kienaesstelní az
Allam méltóságát éppúgy, mint neki megmaradni nagybátyának és
nem ill1-!crelui fel esetleg a fiatal nobilikat eg;, közülükvalónak
a mőr miatt ~ aló megbüntetésével. Lassan, kényelmesen gondol-
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kodott, olyan ember módján, akinek erre mindig van ideje 8 ak.i
tudja. hog:r to gyors döntések rosszak. S akkor kihirdette dönté
sét a bűnös előtt, minden egyes szavának súlyával:

--- Megerigedjük neked... érted' , megengedjük, hogy erről
megkérdezd tengereink tábornokát azzal a tisztelettel. ami ki,
jár tőled annak, aki érted is ontotta vérét! - és odavezette 8. ré
mült és megkönnyebbült fiút a mórelé, ki viszont közben már ~
félkör másik végén állott, Brabantio és Desdemóna mellett; il
szenátor sima, zöld posztóköpenyt viselt, a lány halványvörüs
bársonyt, de e fölött a vállától térde vonaláig elől és hátul, mínt
valami dalmatika, arannyal hímzett fehér brokát hulIt alá, két
nyitott oldalán zsinórokkal összefűzve, s mellettük talpig Ieke
tébcn II mór - a fehér, vörös, és aranyszínek mellett a fekete.
8 a fekete mellett a fehér. arany és vörös: egymást emelték ki,
valami VéSZC8 összetartozással. '

Az aggasi)'án odalépett hozzájuk.
-- Nekem, öregnek, megengeditek, hogy először üljek le, én

pedig nektek engedem meg, hogy telepedjetek le, kiki, ahol helyet
talál. Te TlIPg ••• - és intett öccsének. Semmi más magyarázatra
nem volt sxükség, hogy a fiatalember odalépjen a slitétruhás férfi
mellé, aki nyugodtan, nyájas udvariassággal vizsgálta meg, olyan
fhryelmescll és elfogulatlanul, mintha csuk most látná először,
Intett nekí, hogy beszélhet.

-- Oexeellenciád volt szíves megeng-edni nekem az imént. hogy
megkérdezheescm ... mi módon került Velence szolgálatába!

A kérdés kétségtelenül ugyanaz volt. mint amit lagelőször
föltett. csak most másképpen hangzott el. A megkérdezett körül
hordozta hatalmas sötét arcának és sárgasrolyőjú oroszlánszemé
nek piltuntásat a leülőkön és az állvamaradók gyér csoportján.

Ha miudazokat, akik köröttern vannak, nem untatom - Ei

a szeme egy pillanatra éppen Desdemonán állt meg - szfvesen
mondom el - s leült ő is, mert kíséretének egyik tagja széket tolt
alája.

(Folylaljuk)
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