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Gábor Miklós: Én egy hagyományos előadás ke-
retében játszottam Shylockot, egy hagyományos
színpadon, ahol például a bírósági tárgyalás alatt
rengeteg ember volt jelen, és nekem a rendkívül
fontos pillanatban mégis magamra kellett felhív-
nom a figyelmet, amire Rátóti Zolinak nincs
szüksége, többek közt azért sem, mert őt videón
is látni. Végig ketten vagy hárman vannak a
színpadon, és a videón is, a színpadon is mind
premier plánba kerülnek. Tehát a legkisebb gesz-
tusuk, a legkisebb szemrebbenésük is játszani
tud. Nekem folyton ki kellett találnom valamit,
ami nem patetikus. Ki kellett találnom a játékokat,
a csendeket, azt a pillanatot, amikor beledöföm a
kést, vagy nem döföm bele.

Mészáros Tamás: Azért emlékeim szerint
egyéb problémáitok is voltak a darabbal.

G. M.:Az egyik kollégámnak egy néző állítólag
azt mondta, hogy az előadásnak nem lesz sikere,
mert nem fogják szeretni se a zsidók, se az
antiszemiták. Bárki bármilyen elvárással megy
be a színházba, az mind csalódni fog.

Garas Dezső: Meg kell mondanom, hogy én
ezt a mostani előadást nagyon utáltam, mert

nagyon jó volt, és piszkált a sárga irigység. Van
azonban valami, amit sem itt, sem Szolnokon
nem oldottak meg. Azt kérdezik Shylocktól, hogy
miért fened a késedet. Azt mondja, mert ki akarok
vágni ebből az emberből egy darab húst. De
miért a talpadon fened? Ezt minden rendező
következetesen kihagyja, és nem értem, miért.
Komolytalan lesz tőle Shylock? Vagy az egész
bírósági procedúra? Pedig ez igenis ott van
Shakespeare-nél, aki tudta, mit csinál, sőt ez a
vonás még jobban rávilágít, hogy micsoda őrült-
ség, ami itt történik.

Alföldi Róbert: Én nem ismerem azt a gesz-
tust, hogy a kést a talpon fenik.

Ahol én élem az életemet, ahol én dolgozom,
ott nem válnak külön a zsidók, a keresztények,
mások. Egyformán öltözködnek, egyforma életet
élnek. Tudom, mennyi minden van a darabban,
ami a zsidó kultúrához, a zsidó valláshoz, a zsidó
szertartásokhoz kötődik, és ezt az előadás is
megmutatja. De én mégis azt gondoltam: engem
nem érdekel, hogy ezek itt zsidók vagy nem
zsidók. Volt egy történet, amely arról szólt, hogy
emberek születésüktől fogva ki nem állhatják a

másikat. És ma, ebben a világban, ahol például a
művészetek terén vagy az élet különböző terüle-
tein is kezdenek a határvonalak elmosódni, és
valahogy minden egyszerre kezd létezni, egyszer
csak bizonyos vallású vagy nézetű emberek azt
mondják más vallású és nézetű emberekre, hogy
azokat el kell szigetelni, azoktól külön kell válni.
Egyszerűen nem értem és nem is akarom érteni.
Arról a korról, amelyben a darab játszódik, illetve
amelyben íródott, nem sokat, sőt nagyon keveset
tudok. De mindig úgy éreztem, hogy ezek a
fantasztikus Shakespeare-darabok, a róluk szóló
több könyvtárnyi elemzéssel együtt, igazából
mesék. A szó legnemesebb és legszebb értelmé-
ben. Olyan mesék, amelyeket az emberek nagyon
szeretnek nézni. s ugyanakkor mégis meg van
hagyva nekik a távolság, a lehetőség, hogy eltart-
hassák maguktól az egészet, és azt mondhassák,
lám-lám, milyen gonoszul, csúnyán éltek, csú-
nyán viselkedtek ezek az alakok. Ami pedig az
öltönyt, az írógépet, a videót, a mobil telefont
illeti, én úgy vettem észre, hogy ez a színészek-
nek is segített abban, hogy ne szavaljanak mű-
velten, ahogy Shakespeare-nél Magyarországon
szokás, és az egész valahogy természetesebben
szóljon.

Géher István: Politikailag erősen átszínezett
darab volt ez 1596-ban, amikor feltételezhetően
íródott, klikkek marakodtak az udvarban.
Shakespeare itt egy két évvel korábbi politikai per
emlékét melegítette föl. Akkora királynő orvosa,
egy bizonyos Rodrigo Lopez, kikeresztelkedett
portugál marrano, akit Erzsébet a majmocskájá-
nak hívott, valahogy belekeveredett a nagypoliti-
kába. A portugál trónörökös Angliában járt, és az
udvari orvost hirtelen vád alá helyezték, hogy
meg akarta mérgezni a királynőt és a portugál
trónörököst. Gyors tárgyalás, akasztás, négyelés
következett. A szerencsétlen ember nyilvánvaló-
an áldozat volt. s megindult a politikai propa-
gandagépezet. z a politikai ügy, amelyben tör-
ténetesen egy zsidó szerepelt, fölkavarta a kedé-
lyeket, és belejátszott az idegengyűlölet. A követ-
kező évben, 1595-ben volt egy nagy lombardel-
lenes tömegzavargás; ekkor betiltottak egy dara-
bot, amelyikbe állítólag Shakespeare is bedolgo-
zott. Shakespeare keze sok mindenben benne
volt, bár ő maga nem játszott szerepet a politikai
színpad előterében. Mindez hozzátartozik a da-
rab kontextusához, és ettől is megy ez a darab
valahogy félre. Mert ez nagyon disszonáns da-
rab. Szeretne szerelmi történet lenni, három es-
küvővel. Szeretne egy barátság története lenni,
nagy áldozattal, bár hogy ez a barátság milyen
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természetű, azt a darab na-
gyon is kétségesen függő-ben
hagyja. Végül pedig és
elsősorban ez egy pénzügyi
történet. Itt mindenki mindig
számolja a pénzt. És nem-csak
a kalmár meg a zsidó, hanem a
szerelmesek is. Hiszen Jessica
is visszamegy a pénzért.
Nagyon fontos, hogy Portia
történetesen gazdag. A
romantikus lelkületű ember itt
hirtelen meg-áll, és azt mondja:
vagy szerelem, vagy pénz! Ám
ez sem Shakespeare korában,
sem a modern korban nem
szöges ellentét.

Heller Ágnes: Januárban
láttam a BBC-n a Royal
Shakespeare Company elő-
adását, halálosan unalmas-nak
tartottam. Úgy éreztem, a láda-
, a Shylock- és a gyűrű-
történetnek egymáshoz semmi
köze. Hogy lehet ebből egy
darabot csinálni?
Most megnéztem ezt az
előadást, és hirtelen izgalmas
lett: meg tudták csinálni.
Egyetlen dolog nem sikerült úgy, ahogy
sikerülhetett volna: Antonio alakja. Bár nagyon
szépen érzékeltették a homoerotikus és
homoszexuális viszonylatot, de a végén egy
dolgot elfelejtettek. Nagyon szépen meg volt
csinálva, hogy Jessica magányos, egyedül
marad, de az nincs megcsinálva, hogy Antonio is
egyedül marad. Pedig ők ketten maradnak
egyedül. Két ember marad hoppon, Jessica és
Antonio, de Antoniónál nem érződik, hogy
mindenből kimarad. Antoniónál komplett a
szerep. Ő a zsidógyűlölő, és ezért világos, hogy
így szerepeltetik. De ugyanakkor ő a megcsalt
szerelmes is, aki a szerelméért kockára teszi és
majdnem elveszíti a testét, és itta komplexitás le
lett egyszerűsítve, miközben Shylocknál tökéle-
tesen, gyönyörűen érvényesült. Az, hogy ki a
zsidó, és ki a kalmár, ez természetesen világos,
hiszen bent van a szövegben. Az előadásban az
történik, hogy kívülről nem tudjuk megkülönböz-
tetni, ki a kalmár, és ki a zsidó. Hanem amikor
kiderül, hogy melyik a zsidó, attól a pillanattól az
idegent látják benne. Az idegent, aki voltaképpen
minden gonosznak, rossznak és másságnak a
megtestesítője. Különben, bár A velencei kalmár
eredetileg nem tragédiának, hanem vígjátéknak
íródott, a téma tragikuma rettenetesen régi. Ide-
gen volt Oidipusz is, Médeia is, Othello is. Ha
valakit állandóan megaláznak, megtaposnak, ak-
kor csak úgy tudja emberré tenni önmagát, ha
visszaadja a rosszat a másiknak, tehát megfor-
dítja a szerepeket. Mármost Shakespeare is tud-

ta, hogy ez igen problematikus. Attól még nem
leszünk jók, ha visszaadjuk a másiknak, amit tőle
kaptunk. De mégis ez az egyetlen út, hogy a
megalázott valamilyen módon visszanyerje a
méltóságát, és ezt ez a Shylock-ábrázolás na-
gyon szépen oldotta meg. Még egy nagyon szép
dolog volt az előadásban: helyesen mondta va-
laki, hogy itt a pénz hajhászása a lényeg. A
szereplők mind pénzzel játszanak, kivéve
Antoniót és Shylockot. Itt a hús szimbólum: mind
a ketten a húst akarják. A többiek a pénzt, de
Antonio a szép szőke fiút akarja. Shylock pedig
most az egyszer nem a pénzt, hanem szintén a
húst akarja.

Rátóti Zoltán: Azt gondoltuk, hogy Shylock
hitét nagyon erősen kell érzékeltetni, éppen
azért, mert én játszom, aki a konvencióhoz ké-
pest sokkal fiatalabb vagyok szerepbeli elődeim-
nél. Esetleg feltételezhető, hogy Shylock tűri azt,
hogy nap mint nap lezsidózzák és pocskondiáz-
zák. Hozzászokott. De amikor már a külvilág
támadása és agresszivitása a legintimebb szfé-
rába hatol, akkor feltámad benne a gyűlölet.
Egyetértettünk abban, hogy valahol, adott eset-
ben a második felvonás elején, amikor Shylock
egyedül van, mindezt meg kell mutatni a színpa-
don, és így került sor az imajelenetre.

G. I.: Ez egy reggeli imádkozást villant fel,
amikor is Shylock föltekeri az imaszíjat a karjára,
illetve a fejére, aminek természetesen
szimbolikus jelentősége is van, hogy tudniillik az
ember szembenéz a tetteivel, a szellemével, a
gondolataival. De a darab szempontjából annak,
hogy
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imaszíjjal köti meg magát, más jelentősége is
van. Ugyanis az az ember, aki megköti magát, az
képes alávetni magát a nagyobb rendnek, mint-
egy a törvénynek. Shylocknak szüksége volt a
bírósági hitelesítésre, arra, hogy az igazságtétele
intézményes legyen.

M. T: Azért,' mert ő magában a törvényben
próbál hinni? A saját vallási törvényében és egy-
szersmind abban a külső törvényben, amelynek
értelmében a szerződés köttetett?

G. l.: Természetesen ez lélektani szinten ját-
szódik le, de azt hiszem, ez a két dolog egymás-
nak megfeleltethető. A zsidó ember lélektanába
ez valóban nagyon is beépül, akár rendszeresen
gyakorolja a vallását, akár nem. Ezt nagyon is
meg lehet tapasztalni a történelemben. A máso-
dik világháború során például az írott szó fetisiz-
musa simán tragédiába sétáltatta a zsidóságot.
Pontosan a túlértelmezett törvénytisztelet miatt.

A. R.: A tárgyalásképben a törvény képviselője
- azaz a dózse, akinek az a dolga, hogy ügyeljen a
törvényességre - állandóan kijön bratyizni a bíró
és a törvény szerepe mögül. Ezt úgy próbáltuk
megoldani, hogy a képe ott marad a videóban, de
ő maga kijön egy falon, és elkezd bratyiz-ni.
Elmondja Antoniónak, mennyire sajnálja. Ma egy
bíró nem jöhet le a tárgyalás legelején az
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alpereshez, hogy közölje, nagyon sajnálom, és
remélem, hogy minden rendben lesz, majd utána
visszamegy a bírói székbe. Ugyanígy, amikor
Shylock bejön, a dózse akkor is kilép a bírói
szerepből, és első megszólalásában az ő privát
dühe és érzelmei nyilatkoznak meg. Így jutottunk
el odáig, hogy Shylock, aki mindenét elvesztette,
egyedül marad a világban. Szerintem - sajnos -
egyértelmű, hogy ezek a felhevült emberek nem
hagyják Shylockot csak úgy elmenni, hanem
agyonverik.

H. Á.: Csinálnak egy pogromot.
G. D.: Hát erről van szó: Az én problémám az,

hogy meg vagyok terhelve '44-gyel, Auschwitz-
cal, meg vagyok terhelve a Rákosi-korszakkal,
meg vagyok terhelve '56-tal, Lakitelekkel, meg
még sok egyébbel, a félelmeim hatalmasak, és
úgy szeretnék élni, ahogy nem lehet, mert hiába
ügyeskedem, „nem fog a macska egyszerre kint
s bent egeret". Tehát ezért is gyötrődtem, hogy
vállaljam-e Shylockot vagy ne, gyilkos legyek-e
vagy ne, öljek-e vagy ne. És ekkor végre, amit
már nagyon vártam, fiatal emberek jelennek
meg, olyanok, akik nincsenek mindezzel megter-
helve. s mint egy darab véres húst, odavágják a
darabot, és azt mondják, kérem szépen, nekünk

Shylock: Rátéti Zoltán (Kovács Zita felvétele)

erről ez a véleményünk. És egyszer csak úgy
kezdenek játszani, hogy az ember fölfigyel, és azt
mondja: a fene egye meg, hát ez tényleg így igaz.

M. T: Szeretnék visszatérni ahhoz, hogy az
előadás úgy ábrázolja ezt az egész Bassanio-
Antonio-féle baráti kört, mint homogén csoportot,
amelynek tagjai a történet során a saját
hisztériájuk által, szinte öntudatlanul - ki kell
mondani a szót, mert erről van szó - fasisztoid
bandává válnak. Ez pedig radikálisan eltér a da-
rab eddigi elemzéseitől.

A. R.: Mi eljutottunk odáig, hogy Shylockot
fizikailag is megsemmisítik. Az előtte lévő
tárgyalás során lefojtott indulatok - miután Portia
mégiscsak „elkapta" a zsidót - csak így csapód-
hatnak le. Ezután már csak ösztönök vannak,
csak állatiasság van. Az agyonverés. Természe-
tesen igaz, hogy ez fasisztoid. z az a bizonyos
hétköznapi fasizmus.

M. T: Mondjuk el a nézőknek, akik még nem
láthatták az előadást, hogy a végén, egy tivornya-

szerű, duhaj tömegjelenetben bakancsokban do-
bognak ütemesen a szereplők, és ez a dübörgés
mindent elnyom. Tehát a kép elég egyértelmű, és
elég egyértelmű asszociációkat kelt.

A. R.: Ezek a velem egykorú fiatal emberek az
előadásban egyértelmű asszociációkat, egyértel-
mű jeleket, egyértelmű ruhadarabokat használ-
nak. Ott sincs kecmec. De én nem is az agresszi-
óról akarok beszélni, bár persze arról is, hanem a
félelemről. Ebben az előadásban az jelenik meg,
hogy félek. Miközben persze szeretném megta-
lálni a helyemet, mert lehet ugyan panaszkodni,
hogy miért éppen most születtem, de hát nekem
ez adatott, most kell élnem, ebben a zűrzavaros
korban. Az a dolgom, hogy most találjam meg a
helyemet ebben a világban. De akármennyire
próbálom is megtalálni, mégis azon veszem ész-
re magam, hogy bármit gondolok, az rögtön
valami mássá válik, és az ember szalad haza, és
zárja magára az ajtót.

A MTV2 Mélyvíz-sorozatában 1998. május 13-án el-
hangzott kerekasztal-beszélgetés rövidített és szer-
kesztett változata. A műsorvezető Mészáros Tamás
volt.


