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Elôször csak egy-egy ütéssel próbálkoznak, aztán ze-
nélésük folyamatossá, a hangzás bonyolultabbá válik.
Nem tudni, ki mennyit ad hozzá a páros teljesítmény-
hez, mennyit az emberfeletti munkát végzô Borlai
vagy a tökéletesen ellazuló-idomuló Ladányi. A tökéle-
tes feloldódás állapotának lehetünk részesei, azon rit-
ka gesztus beteljesülésének, amikor valaki hajlandó és
képes beavatni társát a maga tudományába és mûvé-
szetébe, s ezáltal születik meg közöttük a teljes egység.
E folyamat csúcspontja és betetôzése: Borlai elengedi
Ladányi kezét, feláll, és kimegy a színrôl. A táncosnô

hibátlanul folytatja a dobolást – bár ütôi nem érnek a
hangszerhez. Csak bennünk szól tovább a zene, míg a
fény kihuny.

BL (Sanyi és Aranka Színház)

Dob: Borlai Gergô. Stylist: Lakatos Márk. Fény:
Payer Ferenc.
Tánc: Ladányi Andrea.

ó, ha az ember megôrzi magában a csalódásra való
nyitottság képességét. A „fölfelé” csalódáshoz – be-

ismerni, hogy várakozásainkat fölülmúlja az élmény –
talán nagyobb lelkierô kell, viszont a negatív csalódás
túlélése nehezebb. Az opera mûfaja bôséges alkalmat
kínál mindkettôre.

Szegeden azért merült föl az Otello bemutatása,
mert José Curát erre sikerült megszerezni. Ne legyünk
finnyásak: Cura ma az egyik keresett Otello a világpia-
con, még ha a legnagyobb operaházak nem hívják is
erre a szerepre. Nem valami kierôsített szuperkoncert-
re jött (amelyen többet dirigál, mint énekel), hanem a
legdrámaibb Verdi-címszerepet ígérte két estére, s
egyben azt, hogy elôször énekel Magyarországon teljes
operát.

A mostani bemutató döntô tényezôjének az bizo-
nyult, hogy – a Cura-csomag részeként – a Szegedre
sokadszor visszatérô Pál Tamás hosszú és alapos pró-
bákat tartott mind a zenekarnak, mind a szólistáknak.
Így aztán a partitúra olyan tiszta drámaisággal szólalt
meg, ahogyan ritkán hallja az ember. A szegedi Otello
hangzása transzparens, a feszültség magából a zenei
anyagból nô ki, a fölépítés által válik erôteljessé és drá-
maivá. A szegedi kórust régen hallhattuk ennyire egy-
ségesnek és tisztának (karigazgató: Kovács Kornélia).

Vajda Júliának – saját szavai szerint – az elôzô,
nyolcvanas évek végi Desdemona kicsit korán jött, a
mostani egy kicsit késôn. Miközben nem a szöveg sze-
rinti tizenéves lányalakot látjuk, s a hang is szubrette-
sebb az ideálisnál, az éneklés olyan plasztikus, a for-
málás annyira muzikális, hogy teljes portrét kapunk,
s a szinte mindig emelkedett unalomba fúló Fûz fa -
dalban végigélhetjük a hajdani fiatal lány szenvedéseit.
Wendler Attilán már lírai tenorként is látszott, hogy

hangjának legértékesebb tulajdonsága a hôsi színezet.
Mára megfelelô Otello-orgánummá érett, amely míve-
sen mintázza meg a gazdagon fölrakott dallamokat.
Wendler testarányaiban és attitûdjében van valami
gyer mekes. Ez különösen Vajda Júlia érett korú
Desdemonája mellett feltûnô. Az eredeti korviszony
így visszájára fordul, ám az érzelmi kapcsolat így is hi-
teles: e zaklatott, nagy gyerek dühkitöréseit felesége
anyáskodva próbálja kezelni. Wendlerben van tartás,
talán csak a személyesség hiányzik belôle. Ez az Otello
fenséges bronzszobor. Sajnáljuk, hogy ledôl a pompás
alkotás, ám bukása nem facsarja meg a szívünket.
Kelemen Zoltán impozáns baritonja és kidolgozott
énektechnikája megbízható Jagót sejtetett, bár szemé-
lyiségében, alakításaiban eddig nem fedeztük föl a
rossz iránti diabolikus fogékonyságot vagy gátlástalan-
ságot. Nos, Kelemen már a premieren is lenyûgözôen
zengô hangon énekelt, ugyanakkor érvényre juttatta a
szólam ezer színét. Ráadásul váltótársa megbetegedé-
se miatt rá maradt a kilenc nap alatti hat elôadás. Jó volt
nézni, ahogy egyre magabiztosabbá, izgalmasabbá,
teljessé vált alakítása, magából a zenébôl születtek
meg gesztusai, mimikája, ahogy kibomlott ez a külö-
nös figura.

A debütáns rendezô, Anger Ferenc, aki éppen a da-
rab „anyavárosában” tanul operarendezést, nemcsak
Velence légkörét és architektúráját ismeri jól, hanem a
mûvet is. A történetvezetés követhetô, amit persze
megkönnyít a szövegvetítés. Szendrényi Éva a forgó-
színpadra két párhuzamos emelvényt szerkesztett, az
egyik míves fehér kövekbôl épült, a másik csúnya vas-
rudakból.  Két tologatható híd köti össze ôket, és két
lépcsôsort helyezgetnek ide-oda. Nem a darab helyszí-
nét, hanem a dráma eljátszásához szükséges tereket

Márok Tamás

A zene közegében
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hozza létre. A zenekari árok fölé is kinyúlik két híd,
ezeket a szereplôk lélekszínpadként használják. Itt
hangzik föl a Credo, vagy itt mondja el háton fekve
nagy monológját Otello („Dio mi potevi scaglar”). A
rendezôi jobbon rács is mered a proszcéniumpáholy
elé, a Viharjelenetben itt izgul Desdemona, öklével a
vasat veri. A második felvonást záró Bosszúkettôs alatt
Anger visszahozza a nyitó jelenet viharát. A két zene
hangulata hasonló, a szituációk pedig még inkább rí-
melnek egymásra: eltelt két fölvonás, és Otello ugyan-
olyan életviharba jutott vissza, ahol a darab elején ta-
láltuk. Viszont Desdemona ôrjöngése mulatságos, rá-
adásul a Bosszúkettôsben zavarja is a hangzást az ökle
nyomán döngô rácsozat. 

A nyitó jelenetben Otello beforog a színre: föltartott
kezében öt vörös szalag hirdeti dicsôségét. Ám mellet-
tük ott lobog Desdemona bûvös fehér kendôje, amely
annyi bajt okoz majd, s amelyrôl már most világosan
látjuk: kabalisztikus ereje van. (Az embernek óhatat -
lanul Pavarotti ötlik az eszébe, aki koncertjein olyan
kétségbeesetten kapaszkodott egy nagy, fehér kendôbe.)
A színpad közepére gyakran eresz -
kedik le egy csomó néha erôltetettnek
tûnô, máskor erôs képet formáló fehér
szalag. A Credo végén például szana-
szét heverô tetemek fölé borítanak sírt,
az Álomelbeszélésben pedig, mint
nyomasztó képzet, Otellót szorítják
a földhöz. 

A forgó jól „muzsikál” a Kendô ter -
cettben. Jago és Cassio az emeleten
sétálgat, az emelvény lassan körbefo-
rog, Otello meg alul próbálja követni
ôket. A nézô a fôhôssel együtt veszti el
az orientációját. Amikor Otello a ve -
len cei követek elôtt lekurvázza Des de -
monát, letépi róla a szoknyát, s az asz-
szony a kórus sorai között térdig érô
bugyogóban, hatalmas talpú cipôben
énekli fájdalmas szólamát (az alkotók
tudósítása szerint a velencei kurtizá-
nok ilyen magasított talppal védekez-
tek a kosz meg a patkányok ellen).
Némelyeknek beugorhat a klasszikus
görög drámák koturnusa, de a laikus
is pontosan érzi a nô elementáris eset-
lenségét, bizonytalanságát.

Amúgy Papp Janó a velencei köve-
tek öltöztetésekor érzi magát igazán
elemében. Lodovicóra és a kórusra há-
tulról oroszlánkarmokkal rögzített
szárnyak borulnak. A jobb vállat és bal
csípôt ölelô motívum stilizáltan Jago,
Cassio és Rodrigo ruháján is ismétlô-
dik, ám a megoldás ötlettelen. Des de -
mona és Otello nem öltöznek át, a férfi
vörös-arany zubbonya Velence színeit
idézi, a nô mutatós fehér ruhájának bal oldalán mint
vércsík húzódik végig egy függôleges piros sáv – de
nem ez a szájbarágós motívum a legzavaróbb, hanem
hogy épp a fôhôsök jelmeze jellegtelen.

A felvonás vége rendezôileg teljesen megoldatlan.
Otello idegrohamában mindenkit elkerget, csak Jago

marad a színen, és énekli az ájult mór fölött híres
mondatát: „Ki tiltsa meg, hogy sarkammal e fekete arc-
ba lépjek?” Velence oroszlánját kintrôl éltetik, s erre
mondja a zászlós gúnyosan – Otellóra –: „Ím az orosz-
lán!” A rendezô bent hagyja a kórust, amitôl mind a
hanghatás, mind a jelenet intimitása elvész, végül Jago
kioldalog. Csakúgy, mint az utolsó felvonásban, lelep-
lezôdése után. Igaz, azt maga Verdi sem oldotta meg.

Két-két felvonást egyben játszanak. A szerelmi ket-
tôs végén Jago jelenik meg a háttérben – a felhôtlen
boldogság mögött már ott a cselszövés. A harmadik
fölvonás végén ájultan a színpadon marad Otello és
Desdemona – amint a forgó elindul, a nô föltápászko-
dik, és menten a hálószobájában vagyunk, a mór pedig
eltûnik a színpad hátterében. A záróképben, miután
Otello leszúrja magát, a többiek fejüket lehajtva visz-
szahúzódnak, kicsúsznak a színrôl. S tényleg: ugyan
mi dolguk lenne már ott?

Nos, ebbe a kidolgozott Otello-produkcióba érkezett
meg José Cura. A rendezés eleve erôsen hangsúlyozta
azokat a momentumokat, amelyekben a címszereplô

elveszti önkont-
rollját. Cura le-

csapott a lehetôségre, és már az elsô felvonás közepén
idegrángással remegtette a fejét, visszatérôen elôsze-
retettel esett transzba, ájult el, fetrengett görcsben.
A mór a dráma szövege szerint epilepsziás, ám ha kez-
dettôl egy idegroncs áll elôttünk, a nézô elkedvetlene-
dik: ugyan, vigyék már orvoshoz ezt a szerencsétlent,

Rálik Szilvia (Desdemona) és Wendler Attila (Otello)
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mi meg menjünk haza! Egy hisztis férfi ôrjöngésére
nem vagyunk kíváncsiak, a történet csak akkor ér vala-
mit, ha a címszereplônek van tartása, fensége.
Közismert Cura törekvése, hogy klasszikus operasze-
repeit lazán, mai modorban állítsa elénk. Nos, az
Otello esetében a történetnek van valami archaizmusa,
a karakterek hangsúlyosan korszerûtlenek, életelveiket
mai ésszel nem értjük. S épp ez a jellege adja az ere-
jét. Ráadásul Cura a szólamot sem elénekelni, sokkal
inkább megúszni próbálta. Már a belépôt is inkább
kia bálta, s eszeveszetten rohant, mert hát úgy minden
könnyebb. Nem volt dallamvonal, a nehéz magas han-
gokat elsinkófálta – s mindezt drámai sodrásként igye-
kezett eladni. Otello szólama gazdagon szôtt, hosszú,
sûrû szálú, régi perzsaszônyeg – ô meg géppel varrott
mûanyag ágyelôkét terített elénk. Amit mûvelt, mûvé-
szi értelemben giccses, erkölcsi értelemben fölháborí-
tó volt. Ettôl aztán az ember nehezen ismerte el eré-
nyeit is. Például hogy a szerelmi kettôsben baritonális
tenorja szépen szólt, és énekelt néhány finom frázist.
Vagy ahogy dühében megragadta Jagót, gúnyolódva
utánozta ôt, s ez Kelement remek lendületbe hozta.
Kifejezô volt Curának az az egyszerû gesztusa is,
ahogy az elsô felvonásbeli verekedés után a lefokozott
Cassiótól egyszerûen elvette a kardját, és egy termé-
szetes mozdulattal – rendcsinálást parancsolva – Jago
kezébe adta. Mindenesetre Cura Otello-fölfogása jóin-
dulattal is külsôségesnek tûnt, azt pedig nehezen le-
hetett eldönteni, hogy az énekes képtelen-e elénekelni
rendesen a szólamot, vagy csak ezen a szerdai napon
nincs kedve megerôltetni magát. A bizonytalansághoz
egy érv: egy 2006-os barcelonai Otello-DVD-n ugyan-
ezek a súlyos tünetek tapasztalhatók.

Péntekre azonban Cura fölmérte, hogy a léc magas
(az elsô elôadás végén például Jago nagyobb ovációt
kapott, mint ô...), kialudta magát, vagy egyszerûen
jobb napot fogott ki, de klasszissal jobb Otellót éne-
kelt. Az idegbajból és a nevetséges rángatózásból visz-

szavett, az énekléshez
meg hozzátett. Vá rat la -
nul kinyíltak a dallam-
ívek, a magasságok illô-
en megszólaltak, ének-
lésének tét je, méltósága,
ereje, s ezzel párhuza-
mosan nor mális tempó-
ja lett. Az egész alakítás
az erôltetetten rárakott
drámaiságból visszake-
rült a zene közegébe,
oda, ahol ez az intenzív
produkció eredetileg,
sine cura, megfogant.
Persze talán az sem volt
mindegy, hogy Desde-
monája, Rálik Szilvia
még az elsô elôadáshoz
képest is nagyobb elszá-
nással vetette bele ma-
gát szerepébe. Rálik ön-

tudatos Desdemona, hangjában nincs éteri szépség,
erejével próbál hatni. Kelemen Zoltán pedig eddigi
dia dalaitól megmámorosodva, hatalmas hangon éne-
kelt, s a hangvolumen a személyiség méreteinek me-
taforájává vált. Szóval a világhírû vendégnek kapasz-
kodnia kellett, hogy le ne maradjon. Becsületére le-
gyen mondva: mûvészi eszközökkel állta a versenyt.

Szeged városa negyvenmillió forint plusztámogatást
szavazott meg erre az Otello-projektre. Ebbôl huszon-
ötmillió José Curának jutott. Ennél a nagyságrendnél
nagyon is helyénvaló a nyilvános diskurzus: megérte-e?
A felelet megfogalmazható reklám- és presztízsszem-
pontból, esetleg a járulékos mûvészi haszon szemszö-
gébôl. A kritikus válasza világos. Az elsô elôadás alap-
ján egyértelmûen nem érte meg. A második után
azonban talán mégis.

GIUSEPPE VERDI: OTELLO
(Szegedi Nemzeti Színház)

Díszlet: Szendrényi Éva. Jelmez: Papp Janó. Vilá gí -
tás: Bányai Tamás. Dramaturg: Kenesey Judit e. h.
Rendezô: Anger Ferenc.
Szereplôk: José Cura/Wendler Attila, Rálik Szilvia/
Vajda Júlia, Kelemen Zoltán, Szonda Éva/Tóth Judit,
Kóbor Tamás/Hajdú András, Piskolti László,
Altorjay Tamás, Andrejcsik István/Cseh Antal, Rácz
Imre.
Közremûködik a Szegedi Szimfonikus Zenekar, a
Szegedi Nemzeti Színház Énekkara, karigazgató:
Kovács Kornélia, és a Juhász Gyula Általános Iskola
Gyermekkara, karvezetôk: Csányi Zsuzsanna, Dia -
mant Ágnes. Vezényel: Pál Tamás, Kardos Gábor.

Kelemen Zoltán (Jago) és José Cura (Otello) 
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