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A GYERMEK HALÁLA
OTHELLO: KAMARÁS IVÁN

Miért féltékeny Othello? A válasz általában
egyszerű, és Shakespeare még meg is
könnyíti azt. Általában: Othello szerelmes,
ekként olyan, mint bármelyikünk, aki tud e
szenvedélyről ezt-azt - s ki ne tudna?
Shakespeare-nél e férfi, miközben olyan, mint
bárki, éppen hogy más is: érett férfikorba lépett
már, akár apja lehetne az ártatlan Desdemoná-
nak, ám dehogyis lehet az - és itt a brutális shakes-
peare-i csavar -, hiszen ő „vén fekete bak". Or-
ránál fogva vezeti őt Jago, és mi háborognánk,
hogy lehet ily vak és ostoba valaki, de hát tudhat-
juk - mert igen, tudhatjuk jól -, milyen könnyen
lépre megy az, akit kora és bőrszíne állandó, be-
teges gyanakvásra késztet.

Ruszt József sajátos Othello-vátozatában -
melyet jól-rosszul érteni vélek - a címszereplő
nem vén és nem fekete. Ruszt a főiskoláról fris-
sen kilépő Kamarás Iván kezébe nyomta a pél-
dányt, megjelölve benne Othello szerepét. Azt a
szerepet, amely a dolgok rendje szerint egy sike-
res és szerencsés színészt úgy két évtizeddel
később várt volna. Ruszt és immár vele említen-
dő, választott színésze, Kamarás Iván nem a
látszatból indult ki. A valót keresték, miszerint
Othello tudás előtti állapotban lévő gyermeki
lény. A rajta kívül való világról keveset, vagy még
annyit sem tud. Tudása saját tehetsége és ereje.

Ez felhasználható és kihasználható. Ezt teszi
majd Jago, mint ahogy ezt teszi ő mindenkivel.
És elsősorban nem is gonoszsága vagy kicsi-
nyes sértődöttsége okán (amiért nem kapta meg
a - joggal kiérdemelt, gondolja ő, s tehetségét
látva, gondolhatjuk mi is - hadnagyi rangot). Ja-
go mindent tudni vél (a színészmesterségről oly
sokat tudó Gálffi László játssza), és már csak ta-
pasztalásait is bizonyítandó, utolsó, végzetes já-
tékra vágyik. A vakságból és butaságból épülő
emberi rosszaság határtalan, vallja, és a feketé-
re mázolt idegent bedobja a korlátoltság
sötétjében nyüzsgő hangyabolyba. A kísérlet
sikeres, a gyermeket felzabálják a fekete lelkű
felnőttek. Igaz, Jago sem kerüli el végzetét -
hogy aztán e sorsot bölcsként választotta-e,
vagy maga is ámul a féktelenül pusztító életen,
ezt mi, kik magunk a gyermeki ártatlanság és a
fakó-fásult bölcsesség közti végtelen úton
„túrunk és tűnődünk", nos, ezt mi nem
tudhatjuk.

Ezt az utat nem választja Othello. Látszat és
való egy nem lehet - ezt tudja meg, s e tudással
Othellóként, vagyis gyermekként élni nem lehet.
„Othello volt az egykor" - mondja magáról ébre-
dése, a felnőtt világra való ráébredése, újjászü-
letésszerű halála pillanatában.

Kamarás Iván jelenlétének súlya van. Ez a je

lenlét a definiálhatatlan, megfoghatatlan tehet-
ség része, a színészi létezés alapfeltétele. Bi-
zonyos szerepekben hiánya elmismásolható,
Othello szerepe nem ilyen. Ez az ember folyton
rosszul lép - nekem, nézőnek mégis el kell hin-
nem, hogy őt szeretni lehet, amint szereti őt Des-
demona, tisztelni lehet, amint tiszteli őt feketesé-
ge ellenére minden velencei. Kamarás tehetsé-
gének másik alapeleme a finom arányérzék. Az
othellói erőt és szenvedélyt tömbszerű mozdu-
latlansággal, illetve ritka, de mindig súlyos el-
mozdulásokkal érzékelteti. Két karja kicsit szét-
tárva, két tenyere nyitva, ártatlan és kiszolgálta-
tott. Zárt szája mint várakozó éles penge, szeme
fehérje mint lezárt redőny. Nem látja, de befo-
gadja a világot. Befeléforduló szemgolyójával
mintha csak önmagára látna (ellentéte ennek a
lágy, elomló mozgású Jago, ki elmerengve
messszire lát, túlnéz az emberen).

Kamarás gyermek Othellója romeói sorsot
kap-választ-vállal. Amikor közeledik felé a hét-
köznapi piszkoktól, alkuktól foltos, ezért mások
megbüntetését érdemtelenül követelő felnőtt vi-
lág, ő lassan összecsukja két tenyerét,
megmarkolja a szablyát - méltó büntetést csak
önmagától nyerhet -, és elmetszi torkát.
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