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Milyen különös lenne felszabadultan nevet-ni.
Ezen a három meséből szőtt komédián,
cselvetéseken és felsüléseken, ahogy a hősök,
annak rendje-módja szerint, a shakespeare-i
kompozíció kegyelméből a legenda- és
krónikafragmentumokból kedélyesen
megformálják sorsukat.

s milyen különös volt, hogy nevettünk. Azon
az előadáson, a Tivoliban, olykor szívből és egy-
általán nem idegenül Shakespeare szándékától.
Hogy ez legyen csak komédia. Amelyben azután
annál váratlanabbul érheti a gyanútlan nézőt az a
dramaturgiai hőmérséklet-csökkenés, amellyel
nemcsak a mosoly fagy a könnyelmű ajkakra, de
szinte hibernálódik a háttérben sejlő szenvedély-
világ egész, efféle, frivol szemlélete: hogy hát
lehet-e így. Hogy vicc-e. De hát hogyan ne volna
vicc?

Fontos tudnunk: Shakespeare maga kompo-
nálta darabját efféle „hőmérséklet-ingadozás-
sal", és őt követték - eddig többnyire ritkán -
érzékeny vagy hevült értelmezői. Mindeddig in-
kább a hevültek. A színművet alkotó három mese

Bozsó Péter (Bassanio) és László Zsolt (An-
tonio)

egymásnak fordított tükreiben ugyanis - a hús-
zálogról, a ládikákról, illetve a gyűrűkről szólva -
már azon a (XVI.) századvégen ijesztően és irre-
álisan tágult ki az értelmezés tere, és ami a
színpad egydimenziós síkjában akár még tréfá-
nak tetszhetett, commedia dell'arte-motívumnak,
az a színház, a város, a nézők nevetése és
megrendülése nyomán már ijesztően -sőt: ször-
nyen - mutatkozott meg, és minden kacagtató
fordulata mellett és ellenére a szerző nem kívánta
színi hatásokká szelídíteni az életre kelő szörnye-
tegeket.

s - bocsássuk előre - itt például nem csak arra
a „dán túlérzékenységre" utalhatunk, amely egy
másik Shakespeare-darabban veszedelmesen
könnyű kézzel eredezteti Hamlet jellemét
amolyan, Skandináviát illető sztereotípiákból,
hogy mondjuk, ez a szervi melankólia, pszicho-
tikus döntésképtelenség és reflexiókba menekülő
passzivitás talán olcsó előítélet-rendszer csu-
pán, amely a valóságos megértést és ábrázolást
pótolná, efféle készen kapott kategóriákkal he-
lyettesítve a mindig is egyedi személyiség ijesz-
tően gazdag és ellentmondásos teljességét -
mert hát Hamlet éppen ezek által lehet önmaga,
ezt a lelki és szellemi mozgásteret kell betöltenie,
majd átszakítania tetteivel, és éppen ennyi volna

a maga egyéniségét megteremtő, majd össze-
roppantó tragédiája.

Mint Othellóé, a maga feketeségében. És foly-
tathatnánk persze a Shakespeare-hősök listáját,
hátha névsoruk és megformálásuk jellege vala-
miféle abszolúciót adhat arra, amit Shylock alak-
jában mégiscsak kényelmetlennek érzünk. És ép-
pen azért, mert ez a kényelmetlenség lett a dráma
utóéletének egyik legfőbb mozgatóerejévé, igen,
a Shakespeare-komédiáé, mert ezen és éppen
ezen a ponton a nevetés legfeljebb már csak
becsapottságunk kínos emléke maradhatott.

És ezt is pontosan követi az előadás.
Éppen azzal, hogy tiszta lapot nyitna ott, ahol

ami felnyílik, már nem lehet tiszta. Mert Shylock
mégsem tejesember, hanem inkább gonosz Hie-
delem, jelkép és ellenjelkép: zseniális gonoszte-
vők jutalomjátéka és jó szándékú művészek ro-
konszenvtüntetése s a többi, egyáltalán nem zá-
rójelbe tehetően, de hát végiggondolhatatlanul,
hiszen itt éppen nem gondolkodásról volna szó,
hanem a szenvedélyek szolgálatába állított mű-
ről, színpadi hatásról, rendre kettős kényelmet-
lenségbe oldva azt, ami egyébként „katarzisnak"
vagy legalább vígjátéki megkönnyebbülésnek a
helye volna. s Shakespeare zsenialitásától egy-
általán nem függetlenül.

Szögezzük le: nem az MTK-meccsen totyogó
kék libákról van szó, és nem is a május tizediki
5,55 százalékról, egyáltalán nem - inkább arról a
tanácstalanságról, hogy végül is mi történhet
azzal az édeskés füstszaggal, amely Kelet-Euró-
pa fölül egy fél évszázada nem tudott szétoszlani.
És amely például néhány éve a kíméletlen és
felkavaró bécsi Zadek-rendezésben súlyos kö-
högőrohamot okozott az egyébként „tiszta leve-
gőjére" büszke Ausztriában.

A színháznyitó előadás azonban, és tehát, és
pedig éppen ezt a légköri jelenséget iktatná ki az
ellenőrizhetetlen - pontosabban: nem színházi
eszközökkel szabályozható - hatáselemek közül,
hogy könnyed szemléletéből adódó radikális
erővel teremthesse újjá azt a történetet, amely
eredeti nyerseségében sokkal többet jelenthet,
mint bármiféle - akart, akaratlan - kommentár
azokhoz a történelmi tragédiákhoz, amelyek per-
sze Shylock dramaturgiai törzséből eredtek.

Bocsássuk előre: a kiiktatás ezennel elmaradt.
És ez sem fogyatékossága az előadásnak és ér-
telmezésnek, hanem akart-akaratlan erénye,
csaknem bátorsága, ami azonban az eredendő
mű és az eredeti rendezői koncepció drámai
inkonzisztenciáját teremti meg. A drámai - eb-ben
az esetben - dicséret. Az inkonzisztencia pedig,
ami az előadás döntő pontjain átütő erővel
érvényesül, paradox módon szolgálja ezt a drá-
maiságot. Mégpedig maradandóan. s éppen itt
szembesülhetünk azzal a - meglepő - felisme-
réssel, hogy a konzisztencia talán csak a mo-
dernség elvárása volt. Sem előtte, sem utána.
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Shakespeare idejében-fontos tudnunk -z s i -
dók (a kikeresztelkedett marranókat leszámítva)
már három évszázada nem tehették lábukat a
királynő szigeteire. A Shylockot megteremtő
szerző tehát krónikákból, szóbeszédből, zsenia-
litásából és társadalmi tapasztalataiból gazdál-
kodhatott. Hogy miként is „jön létre" a zsidó. Vér
és szív és macesz helyett - az utcán, a tőzsdén,
a bíróság előtt. Ott, ahol számít.

A másik szemében.
Ezt látta meg a rendező, Alföldi Róbert, ezt a

pillantást, amely „létrehozza" a zsidót, és nyilván
ugyancsak mások szemében. Élmények és ta-
pasztalatok összegzéseként bizonnyal feltétle-
nebbül hozza létre, mint valamiféle archaikus és
követhetetlen törzsi leszármaztatás. s kétségbe-
ejtőbben is, hiszen a származás eredeteként
mégiscsak valamiféle transzcendens szövetség-
kötés sejthető, míg ennek az „(optikai) zsidóság-
nak" egyedüli záloga már csakis ez a pillantás és
a belőle eredő kétségbeesés lehet. Amelynek
persze ördögi dinamikája van, olyasmi, ami már
szociális és lélektani összefüggések poklából ered
- mint a dráma valódi teréből -, noha eredetileg
még Istennek is köze volt ehhez a dinamikához.
Mondjuk, azzal, hogy választotta ezt a népet.

A színmű Velencéjében - a valamikori Angli-
ában-a választást csak a „fonákjáról" sejthetjük,
mégpedig éppen ennek a népnek a választásá-
ban, hogy ezentúl majd idegenként marad önma-
ga, és így teremti újra normáit mint fennmaradá-
sának keserves zálogát. Ez pedig önmagában is
elegendő a masszív és leküzdhetetlen ellenszen-
vek kiváltására. És nem feltétlenül a disznóhústól
való viszolygásban - Shakespeare számára fel-
foghatatlan és kézzelfogható kuriózum -, hanem
annak a keserves modernizációs folyamatnak a
megtestesítésében, amely nemcsak a rendi vi-
lággal szegül szembe (kortársak számára: a vi-
lággal magával), annak kedélyes és tradicionális
szokásrendjével, viselkedésmódjával, közvéle-
ményével stb., hanem ennek a szembeszegülés-
nek gyökereként: egy közösség morális norma-
rendszerével is.

s nem az egy font húsban, hanem abban,
amit Shylock a kalmárhúsdarabra cserélne: a
háromezer dukátot illető negyedévi kamatban.
Mögötte pedig annak gazdaságtörténeti jelentő-
ségű felismerésében, hogy a pénz tőkeként
funkcionálhat akkor, amikor itt az ideje, és hogy
egy pénztőkére fogékony kor és egy -
hagyományai folytán radikális - gazdasági logika
beláthatatlan lehetőségeket sejthet abban az
univerzális csereeszközben, amelyet eddig
vonakodtak - vagy éppen tiltottak - kiengedni az
árukkal és birtokokkal lezárt ökonómiai
palackból. A kapitalizmus azonban működni
kezd, a pénztőke "dolgozik"; a történet ismert -
például Marxtól, akinek erkölcsi ítélete egyébként
nem esett messze a darabbeli Antonióétól.

És persze mégsem a pénzről van szó, és
Alföldi itt ismét azt értette meg, amit a darabon
belül is többnyire elfed a róla való rengeteg
beszéd. Hogy ez a pénz, ez a háromezer dukát
egyáltalán nem számít, mert még szinte jelképe-
sen is csak annak a csereértékét testesítheti meg,
amire-erről szól a darab-semmiféle pénz nem
cserélhető.

Egy font hús.
Hiszen a szív közismerten hús, és közismer-

ten sem húsként nem írható le (noha nyilván az),
sem csereértékre, pénzre nem váltható (noha
nyilván stb.), hiszen konkrét és jelképes egyedi-
ségében ellenszegül mindenféle „homogenizá-
lásnak". És míg az előadásban a pénz szigorúan
nem jelenik meg (a Jessica szíve fölül kínnal
előkapart egy dukátot kivéve), hanem csekk, zárt
táska, kazetta stb. látványa sejteti csak - addig
bizony a hús (a test) színpadi látvány lesz, még-
pedig a szívre való utalásként.

Az érzelem lakhelyeként. Sőt a szenvedély,
érzékiség, erotika szinonimájaként, és elsősor-
ban hús gyanánt, elkerülve a szerelem ennél
közvetettebb - elvontabb, stilizáltabb, áttétele-
sebb - jelképeit. A szív, tudjuk, a szerelemben
nem mindig hús. Mégis ez az, ami mozgásba
hozza az egész dramaturgiai mechanizmust.
Mégpedig Antonio és Bassanio feszes, férfiasan
tagolt teste és a közöttük kapcsolatot teremtő,
hm, ugyancsak egy font hús lesz az, ami
revelatívan utal a színmű többnyire homályban
hagyott, ám itt végre teljesen feltáruló szerkeze-
tére. Hogy mi is volna a darab tengelye. Miféle
hús. Amelyen megfordul majd minden - és ami
ezáltal másféle húsokat is mozgásba hoz: Portia
testét például, no és ekként Nerissáét is, s a
mozgatásukhoz szükséges további férfiakét, míg

éppen az itt kibontakozó mozgás jellege teszi
húsok ügyévé azt- az előadás rezignált tanúsága
szerint -, ami pedig eredendően szív (lélek, ér-
zelmek stb.) dolga volt.

Azt tudta és merte kiolvasni tehát Alföldi ebből
a színműből, hogy ez a három mese végül is
egyetlen meseszép szerelemről szól: Antonio és
Bassanio románcáról. Ezért hogy a dráma min-
den döntő pontján az ő szenvedélyes viszonyuk
lendíti előre a történetet: a hús-zálog elfogadása
Antonio kétségbeesett és feltétlen szerelmi val-
lomása, ahogy a jól választott (ólom-) kazetta
végül is Bassanio halálos veszélyben forgó sze-
relmesét menti majd meg, míg végül a gyűrű
átadása csak nyilvánvalóvá teszi Antonio és
Bassanio érzelmeinek kölcsönös és feltétlen
elementaritását, szemben mindenféle más érze-
lemmel, beleértve az utóbbi feleségének vágyó-
dását is - hogy a darab végén már ne Shylock
kése körözzön Antonio szíve fölött, hanem Portia
és Bassanio rivalizáló szenvedélye.

De hiszen a kés is csak egy szenvedély, persze
egy másféle és megcsalt szenvedély fényes
szimbóluma volt. Mert Shylock előbb nem pen-
géjével, hanem önzetlen jóindulatával célozta
meg ugyanezt a szívet. Ami persze zárva maradt
előtte, de hát még azután is ezen kopogtatott
azzal, hogy a kamatról is kész volt lemondani:
barátnak ajánlkozva és egyenesen „tréfának" ne-
vezve a kötést, remélve, hogy a háromezer dukát
negyedévi kamata (annyi, mint...) felérhet talán
egy efféle köpködő kalmár megvető jóindulatá-
val. Alföldi „kalmárja" persze nem az érzelmi

Németh Bori (Nerissa) és Egri Kati (Portia)
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manőverekre fogékony, hanem a gazdaságiakra,
Shylock elégtételéül pedig elegendő annyi, hogy a
rászoruló Antonio elfogadja a szerződést.
Csakhogy nem barátként és nem is a komédia
törvényei szerint kacagva a tébolyult feltételen,
hanem a meggyőződéses zsidógyűlölő heurisz-
tikájával: igen, ezek ilyenek, a modernizáció per-
verz ökonómiai logikája szükségképpen jár
együtt az efféle kamatszedés hentesperverzió-
jával. Antonio tehát nemcsak a közeledést utasít-
ja el, mégpedig a nagyszerű László Zsolt egy-
szerre nagyvonalúan elegáns és bájosan pök-
hendi magabiztosságával, de sértéseivel azt is
sejteti, amit önbeteljesítő jóslatként mond a zsi-
dók kőkemény szívéről. Nem a Shylockéról, nem a
Tubaléról vagy a Jessicáéról, hanem általában a
zsidóéról - és hát bizonnyal ennyi volna a
zsidógyűlölet elégséges feltétele: mintha a szívet
nem az individuum, hanem a „faj" birtokolná.

s éppen ezzel a feltételek nélkül elutasított
jóindulattal veszi kezdetét az a dráma, amely
zsidóvá teszi a zsidót: hogy pontosan megfelel-
teti fogalmának- annak, amelyet a keresztények
alakítottak ki róla. Olyanná változik, amilyennek
látják. Rátóti Zoltán, aki a bárban nemrég még
mosolyogva és önfeledten kért teát, amolyan
iker-Antonióként, aki talán még azt is elfeledte
volna, hogy kiszolgálás helyett arcába öntötték
az italt, akitől okkal kérdezi majd Portia a tárgya-
láson, hogy melyik a kalmár és melyik a zsidó -
lassan és kérlelhetetlenül, ahogy Antonio itala

Shylock: Rátóti Zoltán

loccsant arcára, úgy hullik abba az öntőformába,
amelyet az előítéletek vájtak ilyen mélyre, pon-
tosra, kíméletlenre. A Gert Voss alakjában gon-
dolkodó Zadek egykor ugyanígy látta személyi-
ség és sors drámai patogenezisét: maradjon a
bohóc - és a mindenkori bohócok - dolga a
karikatúra, mégoly kínálkozó is: az éneklő hang-
hordozás, a horgas orr, lefittyedő ajkak s a többi,
miként ezt Lanzelo bemutatja - itt nekünk az lesz
a feladatunk, hogy lássuk, amint ez a nyílt arcú,
szőke, remek színész a maga metamorfózisai
nyomán olyanná alakul, amilyennek a történelem
ítélet-végrehajtói a zsidót látni akarják.

Kutyává, mondjuk.
Kutyák- mint közismert- Shakespeare korában

éltek Angliában.
A kutyává váláshoz persze ismét csak két

dramaturgiai fordulatra van szükség: a komédia
keretei között egyként váratlanra és szükségsze-
rűre. Antoniónak a hírek szerint először is el kell
veszítenie hajóit-amolyan kockázatokkal dacoló
keresztény hányavetiség következményeként -,
Shylocknak pedig lányát kell elvesztenie azután,
éspedig éppen az ő zsidó nehézkessége miatt.
Hiszen a kirekesztett és a veszélyeztetett óvja
kincseit, a legdrágábbat nyilván a legkétség-
beesettebben: egyetlen lányát. Az elszigeteltség-

ben növekvő, majd nővé sorvadó és képzelődő
Jessica pedig erőszakos védettsége révén vég-
képp védtelenné válik a férfiakkal, az érzelmek-
kel, a világ kihívásaival szemben - ezt a logikát
virtuóz pontossággal követi az előadás. Juhász
Réka pedig amolyan kissé elrajzolt, hálóinges
Barbie-ként szerelmes és szabad akaratából
azonnal a megrontás minősített esetének áldo-
zata lesz, ahogy szinte tárgyként ereszkedik le a
velencei teherliften a csábító álarcosok közé, akik
eltévedt ölelése nyomán labdázni kezdenek
könnyű testével és nehéz ládikájával. A puszta
gesztus - a szökés - így lesz korai tragédiájának
jelenetévé, és nemcsak a zsidó rítus zord ítélete
szerint, amely a puszta kiházasodást is pusztu-
lásként gyászolja, de az önként elhagyott tradíció
folytán is, hiába hogy számára ez a hagyomány
a pokol volt maga. Még sincs tér számára ezen
túl; Shakespeare ismét pontosan fogalmaz, egy-
szerre ítélkezve lányon és apán, amikor Jessica
szülei szerelmi zálogát - a drágakövet - szabad-
ságában egy majomra cseréli. Ennyit tehát
Lorenzóról is.

A bakfison túl, no és a szenvedélyes, szerel-
mes férfiak mellett, azonban ott van az okos és
számító felnőtt nő is mint vigasz, jutalom és
menedék. s Egri Kati merészen megértett és
kitűnően megformált Portiájának jut az a feladat,
hogy elrendezze, amit dürögő hímek és szenve-
délyeikbe rokkant félmacsók itt csak végzetesen
összezavarnak. A ládikamese pedig az ő számára
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szinte csak előjátéka annak, hogy érzékeiben is
legitimálja az idegenektől való egyetemes vi-
szolygást: a komikum eszközeivel hangsúlyozva a
hagyományból való „kiházasodás" zsigeri ret-
tenetét, legyen bár német, angol (!), arab vagy
spanyol a kérő - hogy csak majd a megfelelő
akcentussal ejtett „Basszanijó" nyissa fel lelké-
nek ólomszűz ládikáját. (Ha ugyan nem azonos
férfi ölt különféle jelmezeket, hogy kipuhatolja a
ládika és Portia „nyitját" - mint Bozsó Péter
szerepe sugallja.) s persze nemcsak a komikum
ereje, illetve a komédia működésének törvény-
szerűségei segítik őt a szép velencei biszexuális-
hoz, hanem eredendő indítékként az a szerződés,
mely egy - Shylockhoz képest másként irracio-
nális - apa akaratával nyomorítaná meg lánya
sorsát, éppoly fellebbezhetetlenül, tehát legfel-
jebb kijátszhatóan, miként Shylock szerződése
köti, bonthatatlanul, végzetes szándékát az ő zá-
logához.

Az enyhén férfias és időske Portia így lehet
ideális partnere a lányosan ifjú Bassaniónak: az
elmozdított életkorok (akárcsak Shylocknál és
Jessicánál) a merész rendezői elgondolás izgal-
mas meglepetéseit igazolják - nemkülönben a
gonddal választott előnytelen ruha, a sárgarépa-
ebéd vagy Portia hatékonyságot sugalló viselke-
désének hátborzongató dinamikája, melynek ré-
vén irodájában úgy kavarognak a szerződések,
mint álarcok a karneválon.

Merthogy mi más volna a törvény, mint efféle
maszk? s ez ismét az előadás egyik legmeré-
szebb és legnyugtalanítóbb gondolata, mélyen
shakespeare-i, míg éppen megrendítő drámaisá-
gában inkonzisztens.

Hiszen a pénzen kívül a törvény az egyedüli,
amely előtt Shylock egyenlő lehet azokkal, akik-
kel kétszeresen sem egyenlő: ő ugyanis kutya-
ként megvetésük metaforája, míg zsidóként ők
lesznek Shylock megvetésének tárgyai. Velence
számára - a színmű szerint - pedig létkérdés az
úgynevezett jogbiztonság, az idegenek keserves
és feltétlen elismerése, hiszen a várost prosperi-
tása kényszeríti arra, amire erkölcse és hagyo-
mánya sem kész: valamiféle kínos és kollektív
egyenjogúságra. Aminek a végletével kell szem-
besülniük, amikor Shylock inkasszálná a kalmár-
húst.

A komédia dramaturgiája ezért hozatja el
Shylockkal a dózse színe elé Rambo-kését és
hitelesített mérlegét, hogy paranoiája végre legi-
tim és végérvényes formát ölthessen, míg a jog-
egyenlőség drámája tragédiává változtatja a szín-
pad másik oldalát: a kegyelem és emberség ere-
jére csak ekkor - és csak ideiglenesen - rádöb-
benő Antonio lassú vetkőzésével. Két férfitest,
kétféleképpen egyforma „hús" lepleződik le ekkor
a fehér ingek alatt, s a szívet konkrétan célzó
metsző szenvedély nem kisebb annak szenvedé-
lyénél, aki a karzaton ordít féltékenyen, felelősen

és kétségbeesetten - Bassanio szerelménél.
Csak éppen a fonákjáról mutatkozik meg, míg
jelentőségében is hasonlóan végzetes.

A végzet komédiai jelentéséhez azonban sür-
gősen és feltétlenül a férfiruhás Portiára van
szükség, pontosabban az ő energikus és gátlás-
talan csalására, amellyel jogtudósnak adja ki ma-
gát, hogy ezáltal előbb - posztmodern kifejezés-
sel élve - kissé „megszívassa" a bíróság előtt
riválisát, s a kés elé vetkőztesse a vesztesnek
akart Antoniót, majd utóbb, szerződések és ren-
deletek zsonglőrmutatványaival, a törvényenkí-
vüliség sarkába szorítsa azt a Shylockot, aki
persze a maga részéről semmivel sem szemlélte
kisebb szkepszissel a jogot, ahogy azt alkalmazni
tudják majd vele szemben diadalmaskodó - sőt
rajta bíráskodó - ellenfelei.

Pedig Velence, a maga shakespeare-i „előide-
jűségében" még csak lassan érlelte azt a tapasz-
talatot, amelyet a XX. század törvényesített jog-
tiprásai váltanak be kíméletlenül, és amelynek
ezredvégi kilátójából visszapillantva az előadás
sem mutat mást, mint feloldhatatlan kételyt ma-
gában a jogban. Zadek a maga előadásában itt
nyugati polgárként fogalmazott: a törvény rele-
vanciáját nem érinti a tanulságokból következő
téboly.

Ám amikor Shylock már csak „haza akar men-
ni", oda tehát, ami a törvény szerint számára
nincs többé, mert „nem érzi jól magát", s a dózse
kegyesen elengedi, kikereszteltetését elrendelve,
lánytalanul és nincstelenül - hát ezzel lényegé-
ben az élete ért véget, minden további pusztulás
csak redundancia. A komédia persze nem enged-
né meg a halált - ne feledjük: a következő felvo-
násban mindjárt kacagnunk kell, majd boldog
megkönnyebbüléssel távoznunk, húsz percen
belül. A törvény alakját öltő szenvedély azonban,

amelynek kiváltásában és felkorbácsolásában
Shylock nemcsak vétlen nem volt, de naiv sem,
az előadás szerint nem elégszik meg a jogerős
ítélettel, hiszen az csak bevezetése volta váratla-
nul Shylock fejére visszaszálló bosszúnak. A
modernitás még hihetett a jogban, ám sem előtte,
sem utána társadalmi tapasztalatok nem iga-
zolták ezt a hitet - megmaradt annak, ami: a
meggyőződés irracionalitásának. Az ünnepi va-
csorára készülő velencei pernyertesek pedig nem
kívánnak félmunkát végezni, s legitim dia-
dalérzetükhöz bizonnyal csak a lincselés eufóri-
ája mérhető. Alföldi az előadás egyik legdráma-
ibb jelenetével pontosan fogalmaz: jogtudós és
dózse. törvényszolga és alperes, barát és titkár-
nő mámorosan osztozik az egyszemélyes pog-
romban, ahogy az úgynevezett spontán igazság-
érzet a többség erejével hoz fellebbezhetetlen
ítéletet. s az eldördülő lövésekkel lezárt sors
tragédiája nyomán roppan meg ismét a darab
konzisztenciája: ha ennyi volna egy - reprezen-
tatív, mert külföldi - jogalany: három golyó, akkor
éppenséggel az egész tárgyalás, az egész
velencei legitimitás, minden dózse és maga a
páduai jogtudomány veszíti el - visszamenőleg -
drámai legitimitását, hogy ennek a színpadi
hatású tragédiának adhasson helyet.

Amely azután szépen és véglegesen zökkenti
ki az egész előadást - nemcsak konzisztenciájá-
ból, de sokáig öntudattal őrzött komédiahangu-
latából is. A diadalmaskodók felszabadult neve-
tése, majd a shakespeare-i himnikus szavak a
zenéről az utolsó felvonás elején ugyanis az ő
röhejüket és az ő zenéjüket fogják jelenteni, pon-
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tosan és könyörtelenül fosztva meg emberi vo-
násaiktól azokat, akik erről már korábban és
önként lemondtak. Shylock szavai revelatívak
lehettek a korszak színpadán, ahogy pontról
pontra győzte volna meg hallgatóit arról, hogy,
legalább antropológiai szempontból, a zsidó
ember volna - ám végül mégiscsak Antonio
szemlélete diadalmaskodott, mely inkább
vadállatnak látta Shylockot, legfeljebb veszett
kutyának, s az agyonverés ezt a szemléletet a
törvénynél is erősebb „common sense" erejére
emelte. Ám ezzel törölte el azt is, ami bennük-az
agyonverőkben
 lehetett volna emberi. Itt és ezzel kezdődik a
finálé.

Ehhez azonban a harmadik - agyűrűről szóló
 történetnek kell bevilágítania viszonyok és
szenvedélyek rejtett és sivárodó szerkezetébe,
hogy megmutassa: egyéb zálogaikkal hogyan
bánnak ezek a büszkék és öntudatosak. A mese
nemcsak közismert, de közhelyes is, akárcsak
maga a szimbólum - a gyűrű-, amely éppannyi-
ra archaikus, mint amennyire (darab és előadás
közös szemlélete szerint) üdítően obszcén. Hi-
szen az eljegyzés, egymáshoz tartozás pecsétje
nyilvánvalóan a kiválasztatás, az egyediség,

vagyis a szerelem feltétlen és
felcserélhetetlen individuali-
tásának záloga - lévén hogy
milliónyi (alkalmas) ujjból csak
egyetlenre húzható a
(milliónyiból) egyetlen gyűrű. És
a szerelemnek erre a felfogására
Portia végletes kételye felel,
amikor férfiként kéri el Bassanio
ékszerét - hiszen vonakodó,
majd nagyvonalú férje Antonio
szavai nélkül is pontosan tudja
(és az elő-adásban rendre
érezteti), hogy ujj és gyűrű
feltétlen és felcserélhetetlen
individualitása csak egynemű
párosukban érvényes.

Portia bölcsességéhez és
szenvedélyéhez azonban az is
hozzátartozik, hogy ebből nem a
kínálkozó következtetésre jut -
vagyis a szerelem létezésére
éppen, csak nem iránta -, hanem
megalázás, megleckéztetés és
hálára kényszerítés asszonyi
érzelmeivel kötné gúzsba azt a
fér-fit, akit másként nem tudott,
ám akit sors, játék, csalás és
vonzalom révén egy életre vá-

lasztani akar
magának. Az előadásban pedig
a poénig hangsúlyozott meleg
belmonti fogadtatás
nyilvánvalóan teszi elfogadottá

azt az érzéki-érzelmi hierarchiát, amely a dráma
fordulatai révén vált végképp bonthatatlanná,
hogy Bassanio szívére Portia egyáltalán nem
formálhat kizárólagos vagy elsődleges jogot.
Hiszen a színmű szinte refrénszerűen ismételt
(shylocki) mondata: „Csak vigyázzon a
zálogjára!" - éppoly fenyegetően utalt az egy font
húsra, amelyet Antonio végül is megtart-hatott,
mint amilyen veszedelmesen mutatott a másik
zálog, a gyűrű elvesztésére, mely, szín-mű és
előadás közös tanúsága szerint, ismét csak
testre - húsra - vonatkozik, immár azonban nem
a maga egyediségében, hanem felcserélhe-
tőségében.

Mert ezek a felkínálkozó, vonagló, párzó „hú-
sok" az előadásvég orgiasztikus és komédiához
illő happy endjében a lehető legunhappybb
befejezést sejtetik: hogy végül semmiféle
szerelem nem bontakozhat ki, mert minden
remény és boldogság útjában áll mások
reményének és boldogságának - ebből
menekvés nincs, csak ebből fakadó erő, innen
csak kimenetelni lehet, hátra sem pillantva, a
lélek nélküli zene hangjaira, egy ütemre. Az
elnyert embertelenség, a végre feladott
individualitás, a személyiség hússá válásának
tomboló, biológiai ritmusára.

Amelyet egyetlen könnyes szempár ellenpon-
toz csupán: Jessicáé. Aki az apai pokolból szö-
kött ki a szerelem mindennel felérő illegitim bi-
rodalmába, amiért nem sokallott otthagyni ott-
hont, hagyományt, erkölcsöt, gyerekszobát. De
szökése éppolyan egyirányú lehet csak, mint
amilyen a fináléban döngő menetelés, hiszen
apja gyilkosai közül számára sincs visszaút, hova
is lehetne. Mi más volna persze a szerelem, mint a
visszaút hiánya. Amely azonban éppen itt fel-
tárja rettenetes szerkezetét: ha ugyanis nem az
individuumnak szól, Jessicának, az egyedinek,
neki, hanem csak a zsidólánynak, a dukátokkal
megaranyozott „rüfkének", sőt a jiddisben járat-
lan fordítás szerint: „sikszének", akkor bizony
nincs kin számon kérni a hamis esküket, nem
lévén semmiféle kritériuma a megcsalt igazság-
nak. És hiába minden érzéki gimnasztika, hiába
Lorenzo megnyugtatóan macsós legyintése,
Jessica olyanná vált, mint amilyennek látni akar-
ták őt, azzal a rettenetes különbséggel azonban,
hogy szerelme nyomán ő is kész lett volna
ugyanígy látni önmagát.

Ezért a könnyek. A feladott azonosság eluta-
sított individualitása megfosztotta őt mindattól,
ami ebből következhetett: szerelemtől, múlttól,
önérzettől. Vége lett akkor, amikor az életébe
akart kezdeni. s csak áll ott, rosszul szabott
ruhájában, áll a piszkosfehér zoknijában, előtte
egy gyűrött személyi igazolvány, lassan a fény is
elhomályosul rajta, és sír. s a deszkák csaknem
beroppannak a kétségbeesése alatt, a Juhász
Réka zoknijai alatt, mert nemigen létezik súlyo-
sabb sírás, mint az övé ebben a diadalmas finá-
léban.

Amelynek a könnyei még a tapsnál is ott csil-
lognak. Meg hát tovább. Mert ez a történet itt
csak elkezdődött.

Itt pedig valami rendkívül fontosat értett meg
Alföldi. Hogy a hagyomány megtagadása is része
a hagyománynak, még akkor is, ha ez a tagadás
lesz az individualitás egyedüli záloga. s mert
maga az úgynevezett hagyományteremtés sem
táplálkozhat másból, mint a megtörések efféle
folyamatából. Ezért merte Shakespeare-t úgy
megérteni, hogy átnyúlt a megértés eddigi tradí-
cióin, és ismét komédiát teremtett abból, amit
egykor persze annak szántak. Ezért lehetett az
előadás egyik legelgondolkodtatóbb mozzanata
az érzékek-érzelmek egyetemes „cserebomlása",
mondhatnánk: hermafroditizmusa, hogy nemcsak
Antonio nem tudja - már a darab fel-ütésekor -,
hogy „lány vagy fiú", de csaknem minden döntő
ponton megcserélődnek a nemek. Jessica
szökésekor fiúvá változik, Portia a nagy-
jelenetben férfi lesz, Nerissa csinos fiatalember-
ként bábáskodik az események eredeténél, s a
többi - nemcsak Antonio és Bassanio szerelmé-
nek tartva tükröt, de a Shakespeare kori szerep-
osztás nagyon is konkrét „egyneműségének"

Shylock imája
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éppúgy, mint az erotika archaikus felfogásának: a
szókratészi csábítások során akcidentális, de
nem feltétel a különneműség. Hiszen az egyetlen
- és legfontosabb - „különneműség" mégiscsak
Shylocké, a zsidóé, amely idegen testként ütkö-
zik ki, majd roppan össze ebben a boldogan
nemtelen, tarka, velencei körforgásban.

És ebben az inkonzisztenciában is. Mely bi-
zonnyal nem szándéktalan. Hiszen Alföldi éppoly
biztos kézzel teremti meg ezt a különös színpadi
teret, képernyőkkel tagolt siratófallal, a videók
egyszerre stilizált és rendkívül konkrét dimenzi-
ótlanságával, belső - virtuális - terekkel és az
emlékek filmkockáival, formatervezett irodabel-
sőkkel, mélységgel, magassággal (Kentaurral),
tévéstúdióval stb., mint ahogy merész szereplő-
választásával, lendületes játékstílusával és au-
diovizuális „dialektusával" erőteljes és pontos
színpadi hatásra tör. Hiszen nem tudjuk már,
milyen - sőt mi - is volta kalmár Velencében, de

jól szabott öltönyében, magabiztos tekintetével,
mobil telefonjával a bróker rendkívül ismerős: a
Rialto végül is eredendően tőzsde volt, Zadek is
Wall Street-i tőzsdeügynököknek látta szereplőit.
s ezzel nemcsak a nézők különféle rétegeit ké-
pes megszólítani: fekete kaftántól kékharisnyáig,
Martens-bakancstól kikönyökölt zakóig, lakk-
nadrágtól overallig - hanem egyben (és ez is
shakespeare-i fogás) bohóctól metafizikáig mo-
zog, és vissza.

Csakhogy a rendező újra és újra kilép a maga
teremtette rendszerből: akárcsak Shylock a kép-
ernyőről a gazdasági műsor forrpontján. Es nem
csak azzal, hogy musicaletűdökkel szövi át a
tragédiába hajló előadást, hogy náci karlendítés-
től Pannon GSM-ig, ezredvégi „bazdmeg"-től ar-
chaikus imáig komponálja előadása elemeivé a
gyakran nemcsak széttartó, de egymásnak és
eredendő koncepciójának ellentmondó eleme-
ket. Mint a Versace-ruhákat és hullaszállító uni-

Bozsó Péter és Egri Kati

formist egyszerre idéző remek jelmezek. És nem-
csak az előadás motívumrendszerében mond
ellent ennek az elgondolásnak, de a koncepció
mélyén is: utaltunk mára szerelmen túli szerelem
dramaturgiai (túl)erejére, a törvény szemléleté-
nek ambivalenciájára, a zsidó fogalmának társa-
dalom-lélektani értelmét megtörő történelmi je-
lentésre vagy éppen a „hús" diadalára minden-
féle szenvedély és szellem fölött. Sőt az előadás
maradandó pillanataiban mintha éppen a színpa-
di drámaiság szegülne a dráma konzisztenciájá-
nak - ismételjük: annak a szemléletnek az erejé-
ből adódóan, amely merészségével rendkívül
fontos elemeket fedett és nyitott fel az eredeti
műben. Olyanokat, amelyeket másféle - és nem
színpadi - fontosságuk mindeddig nemigen en-
gedett érvényesülni. s amelyekkel együtt-igen,
talán miatt - lendületes, fontos, emlékezetes elő-
adás jött létre az ennek sok ponton ellenszegülő
színházi és szellemi térben.

Következik mindebből valami? Semmi - kí-
nálkozik a modernitáson túli válasz, mégpedig
rendkívül megfontolandóan. Mert annyit min-
denképpen meg kell értenünk, hogy ebben az
értelmezésben a konzisztencia nem feltétele az
alkotásnak. Itt tézis és antitézis egyenrangúvá
válhat, amennyiben színi hatása van. Hiszen
egyedül ez utóbbi kritérium érvényesülhet, mert
mindeddig ennek ellenkezője szegélyezte A ve-
lencei kalmár előadásainak szomorú történetét:
hogy a konzisztens gondolkodás veri szét a szín-
házat magát. Történelmi idő függvényében -
előbb többnyire elvontan, azután konkrétan is, de
töri.

Hogy ennek lehetnek rettenetesebb következ-
ményei? Hogy a gondolkodás feladott koheren-
ciája shylocki bosszúállásra képes, és a közön-
ség tapsa ezt csak teljesebbé teszi?

Aligha. A gondolkodás konzisztens normái
mindeddig veszedelmesebbnek bizonyultak, mint
bármi, ami képes szakítani ezzel. Idegen - akár
számunkra ellenszenves - elemek végül is
gazdagíthatják a tarka összképet.

Vagy miről is szól A velencei kalmár?
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