
bravúrokat. Mégis, valljuk meg, a leg-
szebb, valóban emlékezetes pillanatok
most is azok maradnak, amikor ihletett,
plasztikusan, kifejezően megformált tán-
cok jelennek meg a kompozícióban. Az
indításban, Keresztelő Szent Jánosnak és
híveinek barbár fanatikus táncában (Kiss
János szólójával) és az ezzel kontrasztáló,
emelkedett nyugalmat sugárzó
megkereszteléssel, a háttérben megjelenő
szép szimbólummal, a sziklaforrással,
amely majd a kompozíció menetében a
vallás embertelen fanatizmussá torzu-
lásával, véressé válva tűnik fel újra.
Erőteljes a Mester és a tanítványok vissza-
visszatérő meggyőző mozgás-motívuma.
A kompozíció csúcspontja, Markó
munkásságának talán legnagyobb vonalú
táncos alkotása a Jézus bevonulását
ünneplő ujjongó tömeg tánca. Az
oltárképszerűen szétnyíló több-szintes
háttérből kiáramló tömeg kör-táncával
elárasztja a hatalmas pódiumot; szökdelve,
rohanva, szárnyaló leplekkel, a legszélén a
nők által kézen fogott kisgyermekekkel,
elementáris hatású tánckép. A kosztümök,
színek, leplek, eszközök drámai
összhatása most is tökéletes.

Szép színpadi szimbólum a tomboló
vihar közepette a színpad előterében a
hánykolódó sajka tépett vitorlája körül
riadt nyájként összeszorult tanítványok
képe, miközben a háttérben az áttetsző
függöny mögött viharfelhők, villámlások
között fel-felbukkan a keresztet hordozó
Jézus és egy pillanatra a Golgota hármas
keresztjének képe is. Markó Iván Jézus-
alakjának szólói közül kiemelkedik a
kufárokat ostorral kiverő jelenet nagyszerű
dinamizmusa és a vallás nevében egymást
öldöklők csatájának előterében őrjöngve,
szenvedve tiltakozó Jézus megrázó tánca.

Bizonyos hiányérzetünk akkor támadt
az est során, amikor a hitet, szeretetet
sugárzó, festőien szép bibliai csoporto-
zatok közötti átmenetekben kissé hosz-
szadalmasan ismétlődő, vázlatosabb
mozgásformák következtek. Olykor való-
ban csak Markó Iván rendkívüli inten-
zitással, szuggesztivitással megformált
Jézusának erőteljes színpadi jelenléte bírta
áthidalni a tánctalanabb jeleneteket.
Megragadóan szép viszont a befejezés
hitvallása, amikor a pokol bugyraiból
előkúszó meggyötört emberiség soraiból
előszaladó gyermekek körülveszik Jézust,
aki segítségükkel ismét önként felveszi a
keresztet, és velük együtt menetel tovább.

NÁNAY ISTVÁN

A velencei kalmár

Shakespeare-bemutató a Nemzeti
Színházban

Negyvenhat éve nem játszották magyar
színpadon Shakespeare e színjátékát, „a
legnagyobb remekművek egyikét"
(Alexander Bernát). Ez önmagában szót
sem érdemelne, hisz számos Shakespeare-
darab ennél hosszabb ideig hiányzott,
hiányzik a hazai repertoárból. De ez
esetben nem arról van szó, hogy a
rendezők, a színházak érdeklődését vala-
mi miatt nem keltette fel ez a dráma,
hanem arról, hogy különböző történelmi
és politikai tényekre és sérelmekre,
csoportérzelmekre és -érzékenységekre,
indíttatásukban eltérő, de végeredmé-
nyükben hasonló meggondolásokra hi-
vatkozva nem kerülhetett színre A velencei
kalmár.

A dráma értelmezési nehézségei

Való igaz, hogy a mű előadástörténetében
az idők során egyre inkább, az elmúlt
ötven évben pedig különös intenzitással a
dráma mesterien egy-másba fonódó
motívumszálai közül a zsidó Shylocké
került előtérbe, ezáltal minden színre
állításakor az értékelés döntő szempontja:
antiszemita vagy filoszemita kicsengésű-e
az előadás.

A belső szerkezeti arányváltozásnak
történelmileg lényegében két oka van: az
évszázadok során megváltozott a dráma
egyik főkonfliktusának gazdasági alapja,
másrészt századunkban tömeg-
méretekben vált tragikussá a zsidó-kérdés
Európában.

Shakespeare korában teljesen nyilván-
való volt az uzsorás és a kalmár közötti
érdekellentét, a gazdasági szempontból
(is) átmeneti korban, a gazdasági fel-
lendülés, az iparosodás korában kétféle
profitszerzési forma, és ezzel együtt,
ebből következően kétféle mentalitás,
etikai magatartás állt szemben egy-mással.
A kalmár áruval kereskedett, adott és vett,
a haszna a kétféle ár különbözetéből
képződött, a modern bankár elődje, az
uzsorás viszont pénzt adott kölcsön, neki a
kamatból adódott a többletbevétele. Az
iparosodás, a fejlesztés, a beruházások
megkövetelték a pénz nagyobb mértékű
mozgását, nélkülözhetetlenné váltak a
pénzügyle-

tek, a kalmárnak is szüksége lett az
uzsorásra.

Ugyanakkor a korabeli Angliában - és
Európa más országaiban is - egy korábbi
gazdasági formáció társadalmi
szabályozottsága alapján még elítélték az
uzsorát, a kamatot, így ellentét alakult ki a
szabályok és a szükségletek között. Az
ellentmondás feloldása: olyanoknak kellett
foglalkozniuk a pénz-kölcsönzéssel,
akikre nem vonatkoztak az egyes országok
törvényei, tehát az idegeneknek,
történetesen a zsidóknak, illetve az
izmaelitáknak. Így anyagilag
tulajdonképpen mindenki jól járt, de attól
még természetesen nem szűnt meg az a
konfliktus, amelyet csak látszat-
intézkedésekkel oldottak meg, csupán más
területen vált nyílttá: erősödött a
társadalmi megkülönböztetés. Az a réteg,
amely gazdaságilag szövetségese volt a
társadalom vezető rétegének, a társadalom
alacsonyabb rendű kirekesztettje, gettóba
zártja lett.

Ebből egyenesen következik, hogy az
alapvető társadalmi konfliktusok leve-
zetésére általában olyan álkonfliktusok
szolgálhatnak, amelyek forrásává és
különböző társadalmi indulatok tárgyává
egy kisebbségi létbe szorított réteget lehet
kikiáltani. Az indulatok mértéke és
milyensége alapján a kisebbségi réteg
tagjaihoz való viszony a semmibevételtől
a kigúnyoláson, a következmények nélküli
megleckéztetésen át a lelki és fizikai
megsemmisítésig terjedhet. Európa
legtöbb országában a zsidó uzsorás is a
társadalom peremére kényszerített, de
szükséges figura lett. „Átmeneti korban
vagyunk: a pénz már hatalom, de még
nem a legfőbb hatalom; a származás
egyelőre még fontosabb, mint a pénz. A
zsidó pénzével kíván érvénye-sülni,
vagyonszerzéssel próbálja áttörni
születésének korlátait. S minél nagyobb a
vagyona, annál inkább gyűlölik - mint a
születés kiváltságait fenyegető
vetélytársat" - írja erről Roth Endre a
Shakespeare - szociológiai olvasatban című
könyvében.

De ahogy megváltozik az uzsora
társadalmi megítélése, úgy változik -
Nyugat- és Kelet-Európában nem egy-
forma módon és mértékben - az uzsorás
megítélése, helye és rangja is. Így vál-
tozott meg Shylock értelmezése is. A
feljegyzések szerint Shakespeare korában
Shylock még komikus figurának számított,
később egyre árnyaltabb, bonyolultabb, a
tragikus és komikus vonásokat ötvöző,
majd mind egy-



értelműbben tragikus alakká alakult,
olyannyira, hogy Alexander Bernát éppen
úgy, mint Kárpáti Aurél „komor felhőnek"
érzi, amely „démonikus árnyékot" vet a
gondtalan vígjátéki derűre.

Nem változott viszont a dráma alap-
helyzete, az ugyanis, hogy Shylock
kisebbségi létben élő ember, tehát mindaz,
ami a társadalmi és gazdasági
konfliktusoknak álkonfliktusok szításával
történő levezetésével kapcsolatban jelenik
meg, az változatlanul érvényes, és a
huszadik század harmincas éveitől kezdve
egyértelműen ez a kérdés került A velencei
kalmár-előadások középpontjába.

De míg a zsidókérdés éleződésekor, a
holocaust idején és közvetlenül utána
valóban és érthetően Shylock zsidó
mivolta polarizálta az előadásokat, mára

- e kérdéskomplexum változatlan é r v é -
nye mellett - mindenekelőtt Shylocknak,
egy kisebbség reprezentánsának sorsa válik
egyre fontosabbá, problémahordozóvá.

Aki tehát ma A velencei k a l m á r elő-
adására vállalkozik, annak számos olyan
problémával kell szembenéznie, amely
nem elsősorban drámai-dramaturgiai ter-
mészetű, hanem elsődlegesen drámán
kívüli, a műnek csupán egyik probléma-
körét övező ideológiai, politikai jellegű. E
problémák különösen élesen vetődtek-
vetődnek fel Közép- és Kelet-Európában,
éppen ezért az itteni interpretációk
kulcskérdése a dráma minden értékét és
rétegét egyformán érvényre juttató, a műhöz
tapadó, a műnek csak egyetlen
gondolatköréből következő prekoncep-
ciókat lehántó elemzés. A Nemzeti Színház
előadása azt mutatja, hogy ezúttal ez az
elemzés részben nem, rész-ben csak
nagyon következetlenül történt meg.

Antonio - Shylock - Portia

A velencei kalmárnak a középpontjában
nem Shylock áll hiába körülötte parázslik
fel a drámát kedvelők és ellenzők, a darab
bemutatását kívánók és elutasítók vitája -,
de nem is a cselekményt mozgató másik
figura, Portia, hanem a látszólag passzív
Antonio, aki nem véletlenül a címszereplő.
Antonio a dráma legösszetettebb
szereplője: vagyonos - egyszerre öt gályája
viszi áruit szerte a világba -, befolyásos és
reprezentáns tagja Velence vezető
rétegének. A többieknél sokkalta
értékesebb, nagy-lelkű, bőkezű, segítőkész
- a maga rendjéhez tartozókhoz.
Társadalmi helyzete, a nem apránként
szerzett, hanem a

Shakespeare; A velencei kalmár (Nemzeti Színház). Funtek Frigyes (Bassanio) és Rubold Ödön
(Antonio)

rangjának következményeként termé-
szetesen létező, vagyona és lelki nemes-
sége, úri könnyelműsége v o n z ó emberré
teszik, Ugyanakkor a nem a saját
társadalmi csoportjába tartozókhoz egészen
más a viszonya. Shylockot meg-veti,
gyűlöli, még mielőtt a darab cselekménye
elkezdődött volna, már jó néhányszor
leköpte, megrugdosta, megszégyenítette. S
amikor kölcsönért a zsidóhoz kénytelen
folyamodni, ismét kilátásba helyezi, hogy
ha már nem lesz szüksége Shylockra,
ugyanúgy fog vele bánni, mint azelőtt.

A dráma több elemzője felhívta a
figyelmet arra Vas István a fordításhoz
készített tanulmányában egyértelműen
állítja -, hogy Antonio darabbeli visel-
kedésének kulcsa barátjához, Bassanióhoz
fűződő több mint baráti viszonya. Ez
magyarázza a darab kezdősorában
exponált, de a drámán végig megmaradó
szomorúságát, hiszen Bassanio elhagyja őt,
erre utal az, a h o g y a velencei ifjak
magukra hagyják a barátokat, valamint a
kalmár minden olyan megjegyzése,
felkiáltása, amelynek címzettje Bassanio. S
mindenekelőtt ez a kapcsolat magyarázza,
hogy elvei ellenére miért hajlandó pénzt
kölcsönvenni, sőt még Shylock játékosnak
tűnő bánatpénzfeltételébe is miért megy
bele. Antoniót tehát tiszta. és mély érzés
fűzi Bassanióhoz, akit viszont elsődlegesen
a nyereségvágy hajt a férfihoz, akárcsak
később Portiához (ahogy erre Laurence
Olivier is rámutat).

Antonio boldogtalan. Nemeslelkűségét
mutatja, hogy saját boldogtalansága árán is
elősegíteni igyekszik társa boldogulását.
De elköveti azt a tragikus vétséget, hogy a
kölcsönügyletben nem tartja magát a
szigorú és racionális pénz-ügyi
feltételekhez, ezáltal olyan helyzetbe jut,
amelyben sem a maga nemesi
erkölcskódexe, sem a pénzügyi tranzakciók
rideg szabályszerűségei nem érvé-

nyesek, s amelyben a bosszú játssza a
főszerepet, nem pedig az emberiesség.
Ráadásul a „magasabb érdekek" szem-
pontjából is kiszolgáltatott helyzetbe
kerül, hiszen a Dózse sem „gátolhatja a
törvény folyását. / Ha megsérül a teljes
jog, melyet / Az idegen itt Velencében
élvez / Megsértheti államunk igaz hírét, /
Hiszen a város haszna, üzlete / Minden
néptől függ". Bár Antonio megmenekül,
sőt sorsa is jóra fordul - gályái közül
néhány visszatér -, lénye nem változik.
Egyfelől ő sem kevésbé bosszúálló, mint
Shylock, hiszen a zsidó számára
szolgáltatott kegyelmének feltétele az,
hogy „Azonnal a keresztény hitre tér-jen",
illetve az, hogy ha meghal, „minden java
A lányára (aki már előbb elhagyta hitét)
és Lorenzóra száll". De az ő bosszúja
eredményes: Shylock meghal. Másfelől
Bassanióval Portiához térve az egymásra
találó párok között Antonio végképp
egyedül marad, s barátját végleg
elveszíti, miután kijelenti Portiának, hogy
„lekötöm ezúttal / A lelkemet zálogul,
hogy urad / Soha többé meg nem szegi
hitét". Többek között ezért sem lehet oly
egyértelműen meg-ítélni az ötödik
felvonást, ahogy azt akár a befejezés
elhagyói, akár az idillikus vég kívánalmát
hangoztatók általában teszik.

Antonio mellett természetesen a többi
szereplőnek is megvan a maga tragédiája.
Mindenekelőtt Shylocknak, akinek
minden megmozdulását hármas sérelem -
zsidó mivoltában ért megaláztatása, lánya
és pénze elvesztése -- mozgatja. Alig lép
színre, máris megfogalmazza a
keresztény, de főleg a kölesönpénzt
ingyen kihelyező s ezáltal a kamatlábat
leszállító rivális elleni gyűlöletét és
hosszúvágyát. De bosszúja még kör-
vonalazatlan. Csak akkor születik meg
benne az adóslevélben lefektetett záradék
érvényesítésének gondolata, amikor



lánya, Jessica a keresztény Lorenzóval
megszökik, s ráadásul vagyonának nagy
részét is magukkal viszik a fiatalok. Ettől
kezdve a szigorúan racionális
gondolkodású Shylock egyszeriben irra-
cionális tettbe lovalja bele magát: Ra-
gaszkodik Antonio szívéhez. (A dráma
egyik belső következetlensége, hogy
csupán a Tuballal való harmadik fel-
vonásbeli jelenetében mondja ki először
Shylock azt, hogy ellenfele szíve lesz az
az egy font hús, amit ki akar szakítani
annak testéből, de a negyedik felvonásbeli
tárgyaláson a jóval előbb írott szerződést
felolvasva az derül ki, hogy eleve erre a
testrészre gondolt az uzsorás.)

A tárgyaláson monomániásan köve-teli a
szerződésből következő jussát, és konokan
elutasítja Portiának megbocsátást sürgető
humanista gesztusait. Függetlenül attól,
hogy jogi szempontból Portia érvei
mennyire helytállóak, Shylock a tárgyalás
során sarokba szorul, mert a vérontás
tilalmának említése a vallása, hite szerint
élő embert rendíti me g . Nem a józan esze
diadalmaskodik, amikor Portia igazságot
ígérő felszólítására egyszer csak a tartozás
háromszorosával is megelégedne a hús
helyett, hanem a Ne ölj! parancsa
tántorítja vissza a bosszútól. S amikor
kiderül, hogy késő visszakoznia, s újabb
felszólítást kap Portiától tettének
végrehajtására, megtorpan, képtelen a
végső soron gyilkosságnak tekinthető
bosszúállásra. De ekkor ügye már végképp
elveszett. Hiába van neki igaza a törvény
betűje szerint, beindul és
győzedelmeskedik az a mechanizmus,
amely nemcsak a humanizmus szellemét,

Gábor Miklós (Shylock) és Papadimitriu Athina (Jessica)

hoz, a híres tudós Belarióhoz azzal az
utasítással, hogy „ami ruhát s papírt ő ad
neked / Hozd el".

A negyedik felvonás tárgyalásjelenete a
dráma csúcsa, egyben Portia szerepé-nek
egyik legösszetettebb megnyilvánulása. A
dráma három fővonala itt kapcsolódik
egybe, s a megoldás kulcsa Portia
ítélkezésében van. Ám Portia nem jog-
tudor, „csak" szerelmes asszony, aki
mindenekelőtt a maga boldogságáért küzd
ilyen álruhás, szerepjátszó módon,
ugyanakkor él benne a tiszta és fenn-költ
shakespeare-i nők emberiessége is. Nem a
zsidó mindenáron való megleckéztetését,
pláne vesztét akarja; háromszor kéri
Shylockot, kegyelmezzen Antoniónak, s e
kérések egyike a híres tiráda a kegyelem
lényegéről. Csak amikor az uzsorás mind
a háromszor visszautasítja kérését, akkor
kezdi levezetni a tárgyalást - az
unokabátyjától kapott útmutatások
alapján. (Erre félre-érthetetlenül utal
Belariónak a Dózséhoz írott levele:
„Megismertettem őt a peres üggyel, sok
könyvet forgattunk együtt, ismeri
véleményemet.") A tárgyalás nem
egyszerűen jogi aktus, hanem min-
denekelőtt drámai helyzet - minden
szereplő számára tétje van. Antonio és
Shylock esetében ez nyilvánvaló, Portiáé-
ban áttételesebb. Az kézenfekvő, hogy a
tárgyalást nem forgatókönyv szerint kell
levezetnie, tehát a szituáció elsőd-leges
tétje: miként játssza a bíró szerepét,
hogyan képes érvényesíteni a tanultakat
az adott helyzetben. De mert Portia nem
jogász, a tárgyalás során a különböző
emberi megnyilvánulások elsődlegesen
mint érzékeny asszonyra hatnak rá. S
nemcsak Shylock konoksága vagy
Antonio védekezésképtelensége, hanem
mindenekelőtt Antonio és Bassanio
feltáruló kapcsolatának jellege, erőssége.
Ebből a felismerésből következik aztán a
gyűrűkérés, amely átvezet az ötödik
felvonásba, s megvilágítja a befejezés
lényegét.

Köztudott, hogy az ötödik felvonást
gyakran elhagyják, vagy csupán a tragé-
diát feloldó idillként értelmezik. Ha a
darab középpontjába Shylock drámáját
állítják, logikus, hogy a zsidó sorsának
befejezésével záruljon az előadás, ha
viszont Shylock történetét a szerelmesek
vígjátéki bonyodalmának ellenpontja-ként
fogják fel, érthető a befejezés idillje. A
dráma mélyebb elemzése azonban
kimutathatja, hogy sem ez, sem az a
befejezés nem állja meg a helyét. Az
ötödik felvonás a szerelmesek

hanem egy társadalmi rend védelmét is
képviseli. Nincs számára menekvés:
körbekerítették, hitét - melynek parancsa
alapján nem volt ereje érvényesíteni jogát
- kellene megtagadnia, lánya elhagyta,
maradék pénzét elveszik, vagy csak
korlátozottan gazdálkodhatna vele, s ha a
kegyelemnek mindez együtt az ára. akkor
nincs szüksége a kegyelemre. Shylock
bukása egyszerre tetszik jogos-nak és
jogtalannak.

Távozásával formailag még nincs
lezárva semmi, de lényegében már minden
eldőlt: ha életben maradna is, csak
élőhalottként vegetálhatna. Maga a halál
dramaturgiailag érdektelen, így csupán
értesülünk róla az utolsó fel-vonásban,
ahol viszont a halál következményei ismét
drámai hangsúlyt kapnak.

Portia Shakespeare-nek az egyik leg-
sokoldalúbb, legszebben jellemzett nő-
alakja. Szellemes, amikor a nem kívánt
kérőit jellemzi, érzelmes, amikor Bassa-
nióra emlékezik, őszintén aggódó a
marokkói és aragóniai kérők próbálko-
zásakor - hiszen a ládikapróbától a jövője
függ -, lángoló érzelmekkel teli, amikor a
velencei ifjú helyes választásáért izgul.
Nagyvonalú, amikor Bassanio barátján,
Antonión kell segíteni, ösztönösen érzi,
hogy a maga sorsa Bassanióétól függ, a
fiatalemberé pedig Antonióétól, tehát
logikus a felismerése: neki is tenni kell
valamit azért, hogy az uzsorás és a kalmár
pöre számára kedvezően végződjön. Még
nem tudja, miként fog segíteni, még csak
intuíció vezeti, amikor Balthazárt elküldi
Páduába, a leghíresebb jogi fakultásra
unokabátyjá-



kibékülése ellenére sem sugall felhőtlen
boldogságot. Lorenzo és Jessica fel-vonást
indító párbeszéde a zenéről még azt ígéri,
hogy harmóniába oldódik az előző dráma,
de a gyűrűpróba lezárása már nem hagy
kétséget afelől, hogy mindenki
megváltozott egy kicsit az átélt események
hatására. Portia kétkedőbbé és bölcsebbé
vált, Antonio megkerült kincseivel is
magára maradt, Bassanio lelepleződött,
Jessica végképp elszakadt gyökereitől,
Lorenzo egy halál árán lett gazdag.
Mindőjük boldogságába egy cseppnyi
fájdalom vegyül, s más-más módon, de
mindegyikük - még kapcsolataikban is -
egyedül marad. Elérik egyik fő céljukat,
hogy gazdagok legyenek, de ennek az ára:
egy ember halála, egy kis jogi hamiskodás,
egy álom feladása, egy kapcsolat
széthullása. Antonio másodszor
kezeskedik Bassanióért - először testével a
kölcsönért Shylock-nak, most lelkével
hűségéért Portiának , de mi a garancia
arra, hogy abban a világban, amelyet csak
a pénz mozgat, amelyben minden
kapcsolat mélyén a pénz játssza a
főszerepet, s amelyben a kimeríthetetlen
gazdagságú Portia sem érezheti magát
teljes biztonságban, ezúttal állni tudja a
kezességet? Törékeny boldogság ez,
amelynek feltételét a Bassanio--Portia
páros pandant-kettősének, Gratianónak és
Nerissának sorsáról - általánosító
érvénnyel - csak annyit tud mondani
Gratiano: „Nem árthat már nekem vihar,
se jég, I Ha megőrzöm Nerissa gyűrüjét."

A velencei kalmárnak remek a szerkezete,
az első felvonás hármas expozíciója a
dráma három fő cselekményszálát úgy
indítja el, hogy a későbbi konfliktusok
magja már mind benne foglaltatik. A
második-harmadik felvonás lüktető és
egyre gyorsuló jelenetváltásai után a
negyedik felvonást a tárgyalásjelenet
uralja, s a röpke gyűrűátadási epizód vezet
át a kádenciaszerű utolsó felvonásba. A
legtöbb jelenetben Portia szerepel, aminek
elsősorban a belmonti történet
szaggatottsága az oka. Shylock és Antonio
egyaránt öt-öt jelenetnek a szereplője, s
ebből három a közös jelenetük, míg a
Portia-vonal csak a negyedik felvonásban
fonódik egybe a másik két szállal. Ez a
pontos szerkezet megszabja az előadások
tempóját és ritmusát.

Az előadás megoldatlanságai
A Nemzeti Színház nem könnyű feladat-
ra vállalkozott A velencei kalmár bemuta-
tásakor. Önmagában a dráma megjelení-

tése sem könnyed ujjgyakorlat, hiszen
nem tiszta műfajú darabról van szó, s a
tragédia. és a vígjáték belső arányai-nak
megkomponálása, a dráma rejtett
összefüggéseinek feltárása különösen kö-
rültekintő és elmélyült munkát igényel.
De igazából az nehezíthette a színre
állítók dolgát, hogy a bevezetőben már
említett tényezők miatt sok-sok aggály,
félelem, prekoncepcionális meggondolás
kísérhette-kísérte a darabot is, a vállalko-
zást is. Ilyen esetben a különféle s több-
nyire egzaktan meg sem fogalmazott ki-
fogásnak és igénynek egyszerre s egy-
idejűleg nem lehet eleget tenni, nem lehet
defenzívából művészi alkotást létre-
hozni. Az egyedüli lehetséges alkotói ma-
gatartás a dráma minél pontosabb és töké-
letesebb értelmezése, kibontása és
megjelenítése lehet csak. Sajnálatos, hogy
éppen ezzel maradt adós a nemzet; szín-
házi előadás, és Sík Ferenc többszörösen
súlytalanította, eljelentéktelenítette a drá-
mát, elsimította a konfliktusokat, s a
produkció jellegét a vígjátéki hangütés
szabta meg.

A. mű szigorú és remek szerkezetét a
rendező fellazította egy velencei karnevál
forgatagát idézni akaró, vissza-visszatérő
keretjátékkal. A darabindító
karneváljelenet elvben alkalmas lehetne
arra, hogy mintegy előrevetítse, össze-
foglalja a későbbi eseményeket - erre van
is némi utalás -, de egészében a Schäffer
Judit pompás jelmezeiben felvonuló,
magukat illegető figurák sem a valódi
karnevál hangulatát .nem képesek fel-
idézni, sem lehetséges dramaturgiai funk-
ciójuknak nem tudnak megfelelni.

Csányi Apád díszlete kétféle világot
tükröz, kétféle stílust képvisel. A szín-
padtér bal hátsó sarkát uraló, velencei

hidacskára asszociáló díszletépítmény az
egyetlen állandóan jelenlévő elem, vala-
mint végig látható még egy óriási, hor-
dozható velencei oroszlános baldachin is.
A velencei jelenetekben paraván-szerű,
fehér rácsos elemek osztják fel a teret, e
hangsúlyozottan jelzésszerű falak
érzékeltetik az utcák, Shylock háza, a ház
előtti térség helyszíneit. A belmon

ti
jelenetekben viszont virággal befuttatott
oszlop, illetve oszlop-csonk, Valamint a
második-harmadik felvonásban négy
hinta befüggesztése és az előtérben
leterített narancsszínű lepel képezi a tér-
és helyszínjelzést.

velencei képek semleges jellegűek,
semmilyen konkrét helyszínt nem idéz-
nek, s bár az elemek praktikusan hasz-
nálhatók, a díszletnek nincs hangulati
értéke. A belmonti képek viszont kife-
jezetten meseiek, szépségükkel e jelenet-
sorokat dramaturgiai súlyuknál látvány-
ban hangsúlyosabbakká teszik, s ez
egyértelműen a Portia-vonal kiemelését
szolgálja,, Az eltérő stilizáció tovább
bonyolódik: van, amikor két jelenet
között. felvállaltan nyílt átdíszletezés
folyik, máskor az egyik. jelenet átúszik a
másikba; van, amikor statiszták két
színpadszéles világoskék leplet moz-
gatnak.,jelezve: ez itt most a lagúnák vize,
s van, amikor mozgással imitálják a
szereplők, hogy gondolán hajókázva
beszélgetnek, s ugranak át az egyik
hajóról a másikra, illetve a szárazföldre; a
harmadik felvonás végén Bassanio és
Portia, illetve Gratiano és Nerissa hosszú
hintázás közben vallanak egy-másnak
szerelmet.

Ahogy a látványvilágban a sokféleség
uralkodik, ugyanígy ez jellemzi az elő-
adás zenei anyagát is. Verdi-balettzene,
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Offenbach Hoffmann meséinek ismert
barcarolája, Johann Strauss Egy Velen-
cében-keringője, szintetizátoros kísérő-
zene, mai hangzásvilágú dalok kevered-
nek egymással. A különböző zenei
motívumok a megfelelő dramaturgiai
helyeken szólalnak meg, és ismétlődé-
sükkel orientációs szerepet töltenek be,
de bántóan különböző minőségűek.

A dramaturgiai beavatkozás mértéke
nem jelentősebb a más hasonló darabok
esetében szokásosnál, ám jellege jelzi
azokat a gondokat, amelyek a mű színre
állítását kísérték. Szerencsés megoldás
az, hogy a marokkói kérő eredetileg két
jelenetét összevonták, az viszont
sajnálatos, hogy a harmadik felvonás
utolsó jelenetének - amely Jessica jellem-
zése, Jessica és Lorenzo, illetve Jessica és
Lanzelo kapcsolata szempontjából
rendkívül fontos - elhagyása miatt
mindhárom figura íve torzó lett. A belső

húzások logikája többnyire
megfejthetetlen, jó pár esetben nem
érthető, mit miért hagytak el.

A drámaértelmezés legsúlyosabb prob-
lémája a három főszereplő közötti kap-
csolatoknak a dráma lényegét veszélyez-
tető torzulása. Ebben az előadásban
Antonio jellegtelen, súlytalan és érthe-
tetlenül fiatal ember. Rubold Ödön kal-
márjáról nem lehet elhinni, hogy gazdag
ember, de azt sem, hogy valóban bús,
hogy igaz érzelem fűzi Bassanióhoz,
hogy valamelyest is megérinti Shylock
fenyegetése. Üresfejű és üresszívű ficsúr
csupán ez az Antonio, nem különb a
többi velencei ifjúnál. Westernfilmekből
ismerős mozdulattal szakítja fel ingét,
mielőtt a zsidó kése alá feküdne, de egy
pillanatra sem hiszi, hogy valóban meg
kell halnia, így a dráma egyik
legfeszültebb epizódja csak felemásul
születhet meg. Ez nagy részben a színész

hibája, de részben a rendezésé is. Ha
ugyanis Antonio ilyen jellegtelen alak,
akkor az ő drámájának nincs igazi tétje, s
ami ezzel összefügg: nem lehet egyen-
rangú ellenfele Shylocknak, azaz mes-
terségesen le van fokozva a figura is és a
lehetséges konfliktus is.

Shylock tragédiája viszont a tényleges
drámai helyzetnél jobban felértékelődik.
Az előadás nem kitágítja, hanem leszűkíti
a dráma problematikáját, azaz a zsidóban
nem a kisebbségi helyzetben lévő idegen
embert hangsúlyozza, hanem annak faji
jellegét emeli ki. Gábor Miklós
megjelenésével, maszkjával, hanghordo-
zásával, gesztusaival többszörösen kiemeli
Shylock zsidóságának külső jegyeit,
miközben megmutatja az uzsorás tágabb
érvényességű tragédiáját is. Shylock
sorsában két jelenet különösen fontos, a
Tuballal való beszélgetése és a tárgyalás.
Az elsőben siránkozik lánya és pénze
elvesztése miatt, értesül lánya költekező
életmódjáról, de ekkor tudja meg azt is,
hogy Antoniót egyre több veszteség éri,
itt tárgyiasul a bosszú-vágya. Ez a
mesteri jelenet azért félelmetes, mert
pillanatonként változik Shylock
hangulata, hol a dukátjait siratja, hol
Jessicát, hol a Leától kapott gyűrűjét,
hogy aztán a következő mondatával már
elátkozza lányát, halálát kívánja
Jessicának, s mindeközben egyre köze-
lebb és közelebb jut az elhatározásához:
Antonio szívét akarja. Ezt a jelenetet
Gábor Miklós virtuóz módon jeleníti
meg, de egy lényeges momentum hiány-
zik az alakításából, az a vonás, amely a
zsidó figuráját többrétegűvé, időnként
ellenszenvessé, elítélendővé teszi. A lá-
nya iránti indulat nem válik elég
súlyossá, inkább nevetséges, ahogy gon-
dolatai ide-oda csaponganak. Ez a
tendencia az alakítás egészére is érvé-
nyes.

A tárgyalásjelenetben is túlhang-
súlyozódik Shylock zsidó volta - többek
között azzal, hogy nem egyedül jelenik
meg a bíró előtt, hanem két hitsorsosával,
tehát nem egyetlen ember, hanem egy
közösség fölött ítélkeznek - sugallja a
rendezői beállítás. Gábor Miklós meg-
rendítő erővel éli végig azt a folyamatot,
ahogy egy igazában vakon bízó emberből
lelkileg és egzisztenciálisan megsem-
misített lény lesz. Portia „Vedd zálogod !"
felszólítása után - amikor Shylock ölésre
emelt kezében ott villog Antonio teste
fölött a kés pengéje - Gábor egy hosszan
kitartott gesztusba sűríti bele a bosszú
lehetetlensége, a Ne ölj! parancsának

Kubik Anna (Portia), Gábor Miklós (Shylock) és Rubold Ödön (Antonio) (Iklády László felvételei)



való engedelmesség s a legyőzetés minden
árnyalatát. Végső távozása döbbenetes:
kalapját fejébe húzva, leszorított 'karok-
kal, merev, egyenlőtlen ritmusban ko-
pogó léptekkel megy fel a hídon, és egyre
kisebbé válva tűnik el a nézők elől.

Ennek az előadásnak az igazi
főszereplője Portia. Kubik Anna
megjelenése, temperamentuma ugyanazt a
hatást erő- síti, amely a látványvilágban a
belmonti színek javára billenti a néző
érdeklődését. A színésznő meghatározója
azoknak a jeleneteknek, amelyekben
feltűník, ám adós marad a figura mélyebb
jellemzésével. Ez a kettősség a
legpregnánsabban a tárgyalásjelenetben
derül ki. A drámai helyzettől függetlenül
elsődlegessé válik mindaz, amit a bíró
szerepében lévő Portia tesz vagy mond, de
a színésznő csupán lebonyolítja -
különben bravúrosan - a tárgyalást, de
még csak nem is jelzi, nem hogy átélné azt
a változást, ami Portiában e vállalkuzás
közben lezajlik. Szerepépítkezésére
Leginkább az jellemző, hogy minden
érzelmet, gondolatot, indulatot egy fokkal
hang-súlyosabbá tesz a helyzet által
indokolt-nál, s ezáltal úgy tűnik, hogy
külső eszközökkel illusztrálja mindazt,
amit belülről fakadóan kellene kifejeznie.
Ez tipikusan vígjátéki szerepformálási
metódus, s ez is árulkodik arról, hogy sem
a rendező, sem a színésznő nem fordított
elég figyelmet a szerep mélyebb, drámaibb
rétegeinek kibontására.

A derűs vígjátéki felfogás miatt az
ötödik felvonás is értelmezetlen maradt.
Poénok helyettesítik a helyzetek kifejtését,
például a személycserét leleplező
gyűrűjáték csúcspontján, a gyűrűk fel-
ismerésekor Bassanio is, Gratiano is hasra
vágódik, sőt ugyanígy tesz Lorenzo is,
amikor értesül Shylock végrendeletéről. A
poénhajszolás egy másik, a drámai helyzet
és figurák közötti viszonyok
tisztázatlanságából adódó példája az, hogy
Portia, valahányszor megszólítja Jessicát,
azt játssza el, hogy nem jut eszébe a nő
neve. Ha csupán viccnek tekintjük ezt a
megoldást, akkor ez leginkább egy gyenge
kabaréba való ötlet, a nem ebbe a
vígjátékba, ha viszont mélyebb értelmét
keressük, akkor teljes zavarban vagyunk:
hiszen ez a gesztus a másik
semmibevevését jelenti, tehát Portia arra
sem méltatja férje barátjának. feleségét,
hogy a nevét megjegyezze. Felmerül a
kérdés: vajon miért? Netán faji
előítéletből? De akkor a tárgyaláskor is
annak kellene vezérel

nie Portiát Shvlock ellen. S ez nemcsak a
jelenet teljes félreértése, de olyan
értelmezésbeli csúsztatás lenne, amely az
egész előadás értékét kérdőjelezné meg.
llyen átgondolatlanságok, kö-
vetkezetlenségek. szövik át az egész
előadást.

A három fűszereplő nem pontos kör-
vonalazása magával hozza, hogy a többi
figura helye, jelleme sem lesz kellően
tisztázott. Funtek Frigyes Bassaniója
túlságosan egyszerűen kiismerhető, csak a
dupla vagy semmi alapon hazardírozó
fiatalembert ismerjük meg, de sem
Antonióhoz fűződél viszonya, sem a
Portia iránti vonzódásának természete
nem kidolgozott, a színész többnyire. csak
a szerelmes ifjú sablonjait játssza el. Még
problematikusabb a többi velencei fiatal
ábrázolása. Fontos figurák erek, hiszen
nekik kellene megtestesíteniük azt a
közhangulatot, amely érthetősé teszi:
Antonio büntetlenül köpheti le Shylockot.
De ezek a fiatalok csak léhák és
közönyösek. Kassai Károly és Kalocsay
Miklós ifjai - helyenként ízléstelenül
jelzetten csupán pederaszták. Kerekes
József Gratianója átmenet egy szolga és a
velencei ifjak egyike között. Az ű egysíkú,
triviális humorú alakítása azért is
félreértés, mivel Gratiano képviseli a
legszélsőségesebb indulatokat a zsidó
ellen, tehát az előadásból kitapintható
drámai polarizáció azt kívánná, hogy
Shylock tragédiájának súlyosabbá tételét
éppen az erős ellenpontok szolgálják,
ehelyett Gratiano durva, kegyetlen és
szélsőséges megnyilvánulásai nagyhangú
viccelődésekké fokozódnak le. Ám ettöl
azok a kifejezések, amelyekkel az uzsorást
illeti, nem lesz-nek kevésbé erősek,
csupán a drámai helyzetben elfoglak
értékük. lesz más, gyengébb.

Mácsai Pál Lorenzója a fiatalok között a
leghitelesebb szerepformálás, elsősorban a
figura sodródását- ábrázolja, aki elfogadja,
hogy az ölébe hulljon a szerelem, a
boldogság, a pénz. Partnere, a Jessicát
játszó Papadimitriu Athina nehezebb
helyzetben van, mert meglehetősen
körvonalazatlan maradt a szerepe. Nem
tudni, miért gyűlöli az apját, miért fosztja
ki, mivel nincs kellőképpen ki-emelve a
keresztény Lorenzóhoz fűződő kapcsolata
sem. Úgy tűnik, mintha egyikőjüket sem
érdekelné. igazán, csak jó hecc lenne
számukra a szöktetés. Ez ugyan határozott
mára hangolás lehetne, de alig van köze a
valóságas szituációhoz. Az pedig teljesen
felfoghatatlan, miért

rongyokba bugyolálva és a ház falát
jelképező rácson átmászva szökik el
Jessica, amikor szöveg szerint „gyönyörű
fiúruhát" vesz fel, s nála vannak a kulcsok.
A későbbiek során sincs tisztázva Jessica
figurája, emiatt a színésznő többnyire
passzivitásra kényszerül. Az ötödik
felvonás végén viszont szépen és
megrázóan énekli el Papadimitriu Athina
a zsidó búcsúztatót, bár ez szervesen nem
tartozik az előadáshoz, s hangulati
hatásán kívül főleg arra szolgál, hogy a
jelenetben meg nem születő, a vígjátéki
befejezést elkomorító felhangokat he-
lyettesítse.

Nem csak a színészek Csák György és
Dózsa László - hibáztatható azért, hogy
Marokkó és Aragónia hercegét
agyalágyult, idétlen alakoknak ábrázolják,
és végigripacskodják jelenetüket. Ettől a
szerepfelfogástól súlytalanná, tét nélkülivé
válik a ládika-epizódsor, ami különösen
Bassanio választásakor bosszulja meg
magát, ugyanis az n próbája is
leértékelődik, drámai hatás nélkülivé
válik.

Kitűnő figurát teremt viszont Ivánka
Csaba, aki Lanzelo Gobbónak - a dra-
maturgiai kurtítás miatt csonka ívű -
figuráját életteli, igazi nagy Shakespeare-
clownnak mutatja meg. Ivánka nem
először tesz tanúbizonyságot kitűnő
stílusérzékéről, amelynek segítségével
gyakran egy előadás hangvételétől füg-
getlenül is kitűnő epizódteljesítményt
nyújt.

A Nemzeti Színház - készülődve fenn-
állásának jubileumára -- nagyszabású
Shakespeare-ciklust készít elő, amelynek
néhány darabja - így A velencei kalmár is -
már látható. Az eddigi bemutatók alapján
egy szerény óhaj fogalmazódik meg
bennem: talán kevesebb, de elmélyültebb,
átgondoltabb, érvényes Shakespeare-
előadásokra lenne szükség a Nemzeti
Színházban.
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