
meg, a cselekményt többször artisták,
zsonglőrök mutatványai szakították meg.
A kör alakú játéktéren a rendező igen
szigorúan megkoreografált mozgást írt
elő: szüntelen körkörös mozgásra kész-
tette őket, s ha valaki e mozgásképből
kilépett, mint egy oratórium szólistája
mondta el monológját, s ezzel színpadi
premier planba került.

A brechti ihletésű előadásban a rendező
a „megmutatásra" helyezte a hang-súlyt,
értelmi hatásra törekedett. Ezért
választotta a cirkuszi környezetet (bár a
szereplők csak imitálni tudták a cirkusz-
művészek elengedhetetlen profizmusát), s
ezért játszatta a színészeket úgy, hogy
azok érzelmi megnyilatkozásait a mini-
málisra igyekezett redukálni. A szüntelen
magyarázó hangsúlyok, az emelt hangú
szövegmondás azonban monotonná s egy
idő után hatástalanná tette ezt a játék-
módot. Ez a módszer akkor működik jól,
ha a főszereplők úgy játszanak, hogy a
néző beleéli magát a játékba, de a clownok
újra meg újra kiragadják a közönséget az
együttérzés közegéből, és megjegyzéseik-
kel a hősök mondandójának, cselekedetei-
nek analízisére késztetnek.

Az előadás végül is színészileg nem
volt egységes. Petrécs Anna igazi nagy
tragikai erővel és súllyal játszotta Elekt-
rát, ő volt az, aki leginkább érezte és
közelítette meg az átélés-elidegenítés
sajátos kettősségére épült stílus lehető-
ségeit. Egyszerű, hétköznapi, józan em-
bert, kortársunknak érzett hőst formált
Oresztész szerepéből a végzős főiskolás
Skronka Tibor. Petrécs és Skronka jele-
netei az előadás kimagaslóan legjobb ré-
szei voltak. Ropog József valósította meg
leginkább a rendező megkívánta elide-
genítő stílust, ugyanakkor Egisztosza
kissé illusztratívvá vált. A két csepűrágó
clownt Tóth László és Bugár Gáspár
pontosan játszotta, alakításuk akkor lett
volna igazán hatásos, ha a színpadi ese-
mények és a kommentálók „párbeszédét"
az előzőek szerint a rendező pontosabban
dolgozta volna ki.

A legkiérleltebb előadásnak az Egy
szabad ember című legenda bizonyult,
amelyet az örmény Peres Zejtuncjan írt, s
amelyet a pozsonyi Szépművészeti Fő-
iskola végzős növendéke, Stefan Korenci
vitt színre.

A darab egy olyan emberről szól, akit
gyilkossággal vádolnak, s bár ügyében
nincs jogerős ítélet, börtönbe zárnak.
Zárkájában egyedülálló tudományos fel-
fedezéseket tesz, híres tudós lesz, mi-
közben a tudományos közélet számára
személyesen jóformán teljesen ismeret-
len marad, s ügyének felülvizsgálata sza-
kadatlanul folyik. Az író a szabadság
lehetőségéről szól, arról, hogy van-e, s ha

igen, mi a különbség a rab és a rabtartó
között, hogy létezik-e önzetlen érzelem,
hogy mi a tudás értéke és haszna, hogy
lehetséges-e az igazság kiderítése, hogy
mit ér egy ember életében a rehabilitálás.

A rendező a sok képre tagolt darabot
csaknem üres színpadon játszatta, a jele-
netek zömében a tér közepén egy szűk,
ketrecszerű börtöncella volt. Az epizó-
dokat a főhős ügyvédjének narrációja
kötötte össze. Dráfi Mátyás rendkívül
emberi megszólalása, viselkedése az egész
előadás alaphangját megadta. A produk-
ció lényegében három színészre épült: a
főhőst, Stroudét játszó Skronka Tiborra,
a börtönőrt alakító Ropog Józsefre és a
több szerepben fellépő Boráros Imrére.
Mindhárman kitűnő teljesítményt nyúj-
tottak. Skronka sallangtalan játéka, őszinte
színpadi jelenléte hitelesítette a kissé
vázlatosan, nem mindig következetesen
megírt szerepet, s ellensúlyozta a darab
kétségtelenül meglévő szentimentaliz-
musát. Ropog alakításában elsősorban az
őr primitívségét emelte ki, de érzékel-
tette azt is, hogy a börtönőr és a rab egy-
másrautaltságának, egymást feltételező
voltának felismerése micsoda belső drá-
mát indukál az egyszerű emberben. Bo-
ráros Imre ezúttal is igazolta, hogy a tár-
sulat egyik legerősebb egyénisége, három
különböző alak eltérő stílusú megformá-
lása egyaránt szuggesztív volt.

A hat bemutató összképe azt mutatta,
hogy van igyekezet a MATESZ-ban a mű-
vészi fejlődésre, a megújulásra, hiszen
mindenki számára nyilvánvalónak kell
lenni: a nemzetiségi színház is csak mű-
vészileg magas színvonalú produkciókkal
tehet eleget kultúraőrző és -teremtő hiva-
tásának. De ehhez számos problémát kel-
lene megoldani. Mindenekelőtt tiszta és
egyértelmű helyzetet kellene teremteni a
komáromi színház elhelyezésében, illetve
a kassai társulat függőségi viszonyában,
szerkezeti struktúrájában. (Jelenleg a két
színház közötti több száz kilométer távol-
ság miatt gyakorlatilag lehetetlen az
egyigazgatású, központosított működést
üzemszerűen biztosítani, ráadásul a rossz
színházhelyiség tovább rontja a Thália
Színpad művészi esélyeit.) Csak kitűnő
színészpedagógiai vénával rendezőkkel
volna szabad dolgozniuk, olyanokkal, akik
eltérő stílusokat képviselnek. A színház
megítélése Magyarországon és Szlovákiá-
ban csak nyerhet azáltal, ha a jelenlegi
vezetők is jó értelemben vett művészi ver-
senyre lennének késztetve más rendezők
által. Karakterisztikusabb, a rétegigénye-
ket jobban szem előtt tartó műsortervekre,
dramaturgiai munkára is szükség lenne.

Mindezek megvalósítására - úgy tűnik -
a Magyar Területi Színház megtette a
kezdő lépéseket.

TARICS PÉTER

Köszöntő

Harmincöt éves
a Magyar Területi Színház

A színház: ünnep. Ha egy színház jubilál:
kétszeres ünnep. Ha egy nemzetiségi
színház tartja megalakulásának valame-
lyik jelentős évfordulóját: az ünnep mint
fogalom, különös hangsúlyt kap, és mint
jelenség, mérhetetlen jelentőséggel bír.

Három és fél évtized munkásságát és
eredményeit tudva maga mögött jubilál a
csehszlovákiai Magyar Területi Színház. A
színház 1952. október 1-jén alakult, és
1953. január 31-én Urbán Ernő Tűzke-
resztség című darabjának bemutatásával
nyitotta meg kapuit a következő alapító
tagok részvételével: Bottka Zsuzsa, H.
Buday Mária, Ferenczy Anna, Kovács
Irén, Lelkes Magda, Lőrincz Margit,
Udvardy Anna, Buday Imre, Bugár Béla,
Fellegi István, Fekete Gyula, Grébner
Gyula, Gyurkovics Mihály, Husvár Fe-
renc, Király Dezső, Kiss Lajos, Konrád
József, Lipták Antal, Siposs Jenő és Tur-
ner Zsigmond.

A MATESZ viszonylag gyorsan érle-
lődött hivatásos együttessé. Az indulást
többnyire pozitív bírálatok kísérték, me-
lyek előlegezték a művészi fejlődést. A
társulat tagjait a szakma alapismereteibe
a szlovák színjátszás elitje avatta be: Ste-
fan Munk, Martin Gregor, Pavel Rímsky,
Igor Ciel, Jozef Felbaba, Bronislav Ko-
ren, Viktor Lukác. Magyarországról a
határtalan ambícióval, páratlan szakmai
tudással megáldott Lendvay Ferenc vál-
lalkozott arra, hogy a társulatot a hivatás
magaslatára vezesse.

A tapasztalatokat megszerezve, meg-
tartva a színház jelentős fejlődésen ment
keresztül. Az eddig eltelt három és fél
évtized három fontosabb időszakra bont-
ható. Az első évtizedben történt a fészek-
rakás, és ebben az időszakban vált hiva-
tásos együttessé a színház társulata. A
színház alapító tagjai és első vezetői a
hangsúlyt az alapok lerakására, a társu-
latszervezésre, egy nemzetiségi színtár-
sulatra jellemző művészi stílus keresé-
sére, illetve a frissen alakult színház
törekvéseivel rokonszenvező publikum
megnyerésére fektették.

A fejlődés második szakaszának kez-
dete a hatvanas évek elejére tehető, ami-
kor a színházi produkciókban előtérbe
került a színpadi művekben rejlő gondo-



latok árnyaltabb, tudatosabb kibontása.
A művészi megjelenítés eszközei is hite-
lesebbekké, kifejezőbbekké váltak. Nem-
csak a cselekmény pergett a színpadon,
hanem érzékelhető volt az írói gondolat,
a rendezői mondanivaló. Mindez egyre
felkészültebb színészi játékkal párosult.

A harmadik évtized küszöbén fontos
eredménye és eseménye volt a színház-
nak, hogy az eddig egységes művész-
együttes kettéoszlott. Ez a kassai Thália
Színpad létrejöttét eredményezte, mely-
nek küldetése a kelet-szlovákiai kerület
kulturális életének felvirágoztatása és az
itt élő magyar ajkú lakosság kulturális
színvonalának emelése.

A Magyar Területi Színház tehát két
társulattal működő, egyigazgatóságú szín-
ház lett, amelynek közös a gondolko-
dása, dramaturgiai-eszmei irányítása és
műsorpolitikája. Ettől kezdve a MATESZ
sok vonatkozásban megváltozott. E vál-
tozások közül talán a legfontosabb az,
hogy az 1985-86-os színházi évadban meg-
alakult a színház stúdiószínpada.

1987. február 21. Ez a dátum nagy
jelentőségű a Magyar Területi Színház
életében: miután a MATESZ komáromi
társulata csaknem egy évtizeden át saját
otthon, saját színpad, saját próbaterem
nélkül, valamint a nyugodt színházi kör-
nyezetet hősiesen nélkülözve valósította
meg előadásait Komáromban és Cseh-
szlovákia magyarlakta vidékein, most
egy új, elegáns színházépületbe költözött
a színház művészgárdája.

A Magyar Területi Színház komáromi
és kassai társulata a művészi megjelení-
tés hiteles eszközeivel a nemzeti és nem-
zetiségi önismeret szolgálatába állva
munkálkodik - a színház iránt érdeklődő
közönség támogató rokonszenvére szá-
mítva. Ily módon a színház kapcsolatban
áll az ország magyar ajkú lakosságával, és
programját az ebből eredő feladatok ha-
tározzák meg. A MATESZ célja az alapí-
tástól mindmáig az anyanyelvű kultúra
terjesztése, a hazai magyar színművészet
hagyományainak ápolása.

Mi is a csehszlovákiai magyar színját-
szás elsőrendű feladata? Mindenekelőtt
az, hogy legyen. Hogy estéről estére föl-
menjen a függöny, és a magyar ajkú kö-
zönség körében létrejöjjön az előadás.
Minden egyéb csak ebből következhet.

A Magyar Területi Színház, amely már
hangsúlyosan van jelen a hazai magyar-
ság kulturális tudatában, az első állandó
magyar színház Csehszlovákiában. A
MATESZ a csehszlovákiai magyar szín-
játszás egyetlen fáklyavivője.

Az immár harmincöt esztendős Magyar
Területi Színháznak van saját ars
poeticája: jelen lenni a társadalmi élet-
ben, a színház sajátos eszközeivel mon-
dani véleményt annak hétköznapjairól és
a Csehszlovákiában élő magyarság fontos
művészi intézményeként egyre magasabb
színvonalon hirdetni a szépet és igazat. S
ezt, mint tájoló színház, Közép-Európa
legmesszebb nyúló tájterületén teszi:
Pozsonytól Ágcsernyőig. Következéskép-
pen a színház létrejötte jelentős gazda-
sági gyarapodást jelentett a dél-szlová-
kiai tájaknak. A színház tájoló együttesé-
nek ugyanis szüksége volt játékhelyekre.
Ez az igény nagyban hozzájárult a műve-
lődési házak hálózatának gyors bővülé-
séhez. A színház előadásai az elmúlt
évtizedek során nagyban hozzájárultak
eme vidék lakosságának műveltségi gya-
rapításához.

A Magyar Területi Színház tagjai lel-
kesedéssel és alkotó munkával járulnak
hozzá a csehszlovákiai magyar kultúra
széles körű fejlesztéséhez, akiket jogo-
san és mindenféle túlzás nélkül Déryné
méltó és hű leszármazottainak nevezhe-
tünk. S a nemzetiségi színjátszásban a
lelkesedés, az áldozatkészség nem csu-
pán frázis, hanem tény és való.

Csupán az érdekesség kedvéért meg-
említenék néhány számadatot, amelyek
élethűen fémjelzik a MATESZ eddigi
tevékenységét. A Csehszlovák Szocia-
lista Köztársaságban több mint félmillió
magyar nemzetiségű állampolgár él, akik
közül a Magyar Területi Színház előadá-
sait átlagban évente több mint százezer
néző tekinti meg. A színház 1952-től,
tehát a megalakulástól máig összesen
kettőszázhatvanöt darabot mutatott be, s
az előadások száma tízezer-ötszáz. Az
autóbusszal megtett kilométerek száma
több mint egymillió. A színház az elő-
adásokat kettőszáznegyvennyolc cseh-
szlovákiai és tizenhárom magyarországi
játékhelyen tartotta meg. Es hogy hányan
nézték végig az előadásokat? Több mint
három és fél millió ember. Néhány szám
csupán, de elgondolkodtató mind-
azoknak, akik érdeklődnek a MATESZ
múltja, jelene és jövője, valamint problé-
mái iránt, akik segíteni szándékoznak a
színház célkitűzéseinek megvalósításában.

S ahhoz, hogy a MATESZ megvaló-
síthassa célkitűzéseit, minőségileg kell
javulnia. Talán nem leszek ünneprontó,
ha megállapítom: ma sem felhőtlen az
égbolt a Magyar Területi Színház fölött.
Nyilvánvaló, hogy az eltelt három és fél
évtized során gyengébb előadások, prob

lematikus rendezések és alakítások is
voltak. Nemegyszer, sajnos, fél ház vagy
még annál is kevesebb néző várta az elő-
adások kezdetét. Máskor objektív okok
vagy személyi problémák nehezítették a
társulat művészi előrehaladását, befo-
lyásolták az előadások színvonalát. Ezek
tagadhatatlan tények. A Magyar Területi
Színháznak még hosszú utat kell megten-
nie ahhoz, hogy munkája tökéletes legyen.

A közönség rokonszenvének alakulá-
sában meghatározó szerepet játszik az,
hogy a színház milyen darabot visz szín-
re. Mindenekelőtt tehát a dramaturgiai
terv minőségén kell változtatni, hiszen
egy színház sajátos arculatának kialakítá-
sában, a színészek tehetségének kibonta-
kozásában és nem utolsósorban a publi-
kum ,,csalogatásában" elsőrendű szere-
pet tölt be az elmélyült és céltudatos dra-
maturgiai munka.

A színház másik égető problémája,
hogy nagyon kevés az állandó státusban
lévő rendező, ami pedig előfeltétele és
elengedhetetlen tartozéka a jobb minő-
ségű művészi munkának. A színház évek
óta vendégrendezőkkel igyekszik pótol-
ni a szakvezetés terén mutatkozó hiá-
nyokat. Ritka azonban az olyan vendég-
rendező, aki tökéletesen meg tud felelni
a színház társulatépítési követelményei-
nek. Pedig olyan lesz színházunk, ami-
lyenné mi magunk tesszük. Egyelőre
nincs más megoldás, mint hogy a színház
tagjaiból kell kiművelni színjátszásunk
szakembereit.

Fontos feladat a színház és a kritika
viszonyának javítása, egy közös szótár-
használaton alapuló kritikai mérce felál-
lítása. Meggyőződésem, hogy a figyelő,
segítő, jóindulatúan vitatkozó barátnál
nincs jobb szövetséges.

Az egyik legsúlyosabb gondunk az,
hogy az utóbbi években a főiskolát vég-
zett színészek többsége hűtlen lett a
MATESZ-hoz. Tény és való, hogy tájoló
színház lévén a Magyar Területi Színház
nem dolgozik a legkellemesebb körül-
mények között. Tény és való, hogy a
MATESZ-nál nem lehet kényelmesked-
ni, estéről estére a lehető legjobb teljesít-
ményt kell nyújtani, és önfeláldozóan
kell küzdeni. Tény és való az is, hogy csá-
bít a magyarországi szerződés, csábít a
pénz, az érvényesülés nagyobb valószí-
nűsége. Csak egyet nem szabad soha
elfelejtenünk: a hovatartozás, a vállalás
és a nemzetiségi öntudat fogalmát. Akik
innen eltávoznak, és más otthont
keresnek maguknak, sokszor elfelejtik,
gyökereik mely földből erednek. A



MATESZ nem egy színház a sok közül,
hanem a Magyar Területi Színház Cseh-
szlovákiában. Ezért nemcsak a jó érte-
lemben vett művészkedés a feladata, ha-
nem küldetése is van. A csehszlovákiai
magyar színjátszásnak sokkal nagyobb
szüksége van magyar rendezőre, magyar
színészre, mint a magyarországi színhá-
zaknak. Ezt bűn nem tudomásul venni.

Nyilvánvaló tény, hogy minden szín-
házban vannak problémák. Ebben a te-
kintetben a Magyar Területi Színház sem
kivétel. Mindezek ellenére a harmincöt év
eredményeit egyértelműen pozitív-nak
kell értékelnünk. Nagy hatású elő-
adások egész sorát idézhetnénk, amelyek
ezreknek jelentettek felejthetetlen
művészi élményt, érzelmi gazdagodást, s
hozzájárultak életszemléletünk, nem-
zetiségi öntudatunk formálásához.

A színház nem elégedhet meg az eddig
elért szép eredményekkel, hanem még
jobban kell fejlesztenie képességeit, tu-
dását és művészetét, mert ezt követeli
meg a haladás. A színház most - a har-
mincötödik évfordulón - felmérést ké-
szített: önmaga számára eldöntötte, hogy
milyen módszer az, amit állandósítania
kell, mit kell átmenetinek tekintenie, min
kell változtatnia, és mit kell alapvetőnek
tartania. A színház különös figyelmet
szentel az „új" s a „régi" fogalmának,
valamint annak a ténynek, hogy ha a
színházművészet a mai életre akar rá-
világítani, akkor az első követelmény,
hogy hiteles legyen. A MATESZ meg-
próbál kortárs színház lenni. Ami a szín-
padi kifejezőeszközöket illeti, mindig
közérthetőnek kell maradnia. A színház
legnagyobb bázisa egy olyan realista
színjátszás, amely magában hordozza a
modern kor művészi követelményeit,
hétköznapjainak elvárásait és feladatait.

Mint minden színház, a Magyar Terü-
leti Színház életének is van olyan ténye-
zője, amelyet tudományosan nemigen
mérnek, mégis jelentős. Ez pedig a hír-
név, amelyet a MATESZ-nak óvnia kell.
Annál is inkább, mert a csehszlovákiai
magyar közönség nem válogathat szín-
házak között, amelyekben anyanyelvén
élvezheti az előadásokat.

A Magyar Területi Színház harmincöt
éves tevékenységét az a lelkes igyekezet
hatotta át, hogy megtalálja a legmegfele-
lőbb kifejezési formákat, s minél jobban
elmélyítse a nemzetiségi tudatot. A szín-
ház eddigi eszmei, művészi eredményei
után joggal elvárható, hogy a MATESZ a
jövőben is változatlanul lankadatlan hév-
vel töltse be kulturális és politikai küldeté-
sét, s ezzel hozzájáruljon a magyar kultúra
terjesztéséhez.

MIHÁLYI GÁBOR

Félhomály a divat

Párizsi színházi beszámoló

Noha párizsi ismerőseim azt állították,
hogy a félhomály már nem divat színhá-
zaikban, nekem úgy tűnt, a rendezések
változatlan kedvvel borítják homályba a
színpadokat. Tagadhatatlan ugyanis, hogy
sötétben hatásosabb világítási effektu-
sokkal, kontrasztos árny- és fényjátékok-
kal lehet élni, mint ha a brechti színház
szellemében egyöntetű fényárban úsz-
nának a világot jelentő deszkák. Amikor
utoljára - négy évvel ezelőtt - a „fény
városában" jártam, először Strehler egy
rendezésében észleltem, mennyire taka-
rékoskodnak itt, azaz az Odeon színház-
ban a luxokkal. Néhány nap múlva a
Nyugat-Berlinből érkezett Klaus Michael
Grüber Racine Berenice-ét vitte színre a
Comédie Franmise-ban, ugyan-csak
majd' végig félhomályban tartva a
színpadot. Meglepő volt, hogy Strehler és
Grüber mennyire hasonlóan indították
rendezésüket. Corneille Illúziója Streh-
lernél úgy kezdődik, hogy a teljesen sötét
nézőtéren két ember, két fekete árny
botorkál a színpad felé, és egy pislákoló
gyertyával világítják meg útjukat. A füg-
göny csak akkor megy szét, amikor a két
vándor a jövőbe látó varázsló barlangja
elé ér. De a színpadon sincs sokkal vilá-
gosabb, a feltáruló díszletkép a holdfény
ezüstjében csillog. Grüber Berenice-ében
az expozíció két szereplője ugyancsak a
sötét nézőtéren, a zenekari árokból
emelkedett ki a fejfény opálos glóriájától
övezve, hogy a függöny szétnyílásával
belépjenek a zsidó királynő, Berenice
lakosztályának előcsarnokába.

Első utam ezúttal is az Odeon szín-
házba vezetett, ahol a Comédie Fran-
9aise megbízásából a híres olasz rendező,
Luca Ronconi - némi meglepetésemre - A
velencei kalmárt merítette sötétségbe. A
színpadi látvány ezúttal Rembrandt
festményeire emlékeztetett, amelyeken a
háttér feketeségéből bontakoznak ki az
egyetlen fényforrástól megvilágított sze-
mélyek, tárgyak. Amikor az Odeonban
Shylock a bírósági tárgyaláson arra készül,
hogy a meztelenre vetkőztetett, egy asz-
talon kiterített Antonio testéből kivágjon
egy darab húst, és a színpadi látvány fél-
reérthetetlenül a híres Anatómiai leckét
jeleníti meg, akkor nem marad kétségünk,

hogy Rembrandt idézése végiggondolt
törekvése a díszlettervezőnek, Marghe-
rita Pallinak. Ennek megfelelően Vera
Marzot jelmezei is ebbe a rembrandti
miliőbe illenek. A néhány díszletelemből
konstruált színpadképek lerobbant
házak piszkosbarna, málladozó falait mu-
tatják, a velencei polgárok műhelyében
egy hatalmas kemence körül munkás
kezek szorgoskodnak. A díszlet állan-
dóan visszatérő eleme egy emelődaru
karja, amely később mérlegként is szol-
gál. Ezzel mérik meg a kérők pénzzel teli
ládáit, amelyek nevezési díjként Portia
kincstárát gyarapítják. A produkció leg-
eredetibb ötlete, hogy a színpad előteré-
ben síneken guruló, jobbról-balról érkező
függönykulisszák különféle méretű
tereket metszenek ki. Ez a szerkezet
olyan szűkülő-táguló optikákra emlékez-
tet, ahol a metszetek nem kör, hanem, a
függönyök ívétől határolva, háromszög
alakúak. A cselekmény e térkivágatokba
koncentrálódik, s közben az eltakart
szín-padrészt átdíszletezik. Az előadás
tempóját az Odeon forgószínpada is
gyorsítja, de a nyolc órakor kezdődő
előadást így is csak jóval éjfél után
sikerül befejezni.

A színpadi látványhoz hasonlóan a
rendezői koncepció is vitathatónak tet-
szett. Bennem leginkább az keltett hiány-
érzetet, hogy az értelmezés eltünteti a
dráma néhány megrázó nagyjelenetét.
Ronconi szerint Shylock fiatalember -
legalábbis egykorú a velencei aranyifjak-
kal. Abban különbözik tőlük, hogy ke-
ményebb és céltudatosabb náluk, vérbeli
kereskedő, aki üzleti politikáját a piac
követelményeinek megfelelően alakítja.
Azonban a fiatal Jean-Luc Boutté Shy-
lockként már koránál fogva sem tudja
elég mélyen átérezni a lányát elveszítő
apa fájdalmát. A határozott fellépésű
üzletember nem is törik össze a bírósági
tárgyaláson, ahonnan végül is emelt fő-
vel távozik. Tudatomban megjelennek
Gábor Miklós Shylock-alakításának felejt-
hetetlen pillanatai, amikor lánya elvesz-
tésén siránkozik, amikor rádöbben arra,
hogy nem képes a kést Antonio eleven
húsába vágni, és még örül is, hogy Portia
közbelépésére elállhat a bosszújától, és
végül, amikor meggyalázva, megtipor-
tan, összeomolva, a szívinfarktus hatá-
rára jutva távozik a bírósági teremből.
Ronconi koncepciója nem is engedi meg
e tragikus momentumok eljátszását.

Még a színpadi homály sem tudja kel-
lően leplezni, hogy a Portiát megeleve-
nítő Christine Fersen idősebb, mint a
kegyeit kereső Bassanio, akit Richard


