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Heine:
Shakespeare lány- és nőalakjai

Amikor ezt a darabot a Drury Lane-ben megte-
kintettem, mögöttem a páholyban egy szép, ha-
lovány bőrű brit hölgy állt, aki a negyedik felvo-
nás végén heves zokogásban tört ki, és többször
is felkiáltott: „The poor man is wronged!" (Sze-
gény emberrel igazságtalanság történt!) Nemes,
görögös metszésű arc volt, nagy fekete szempár-
ral. Azóta sem felejtettem el ezeket a nagy, fekete
szemeket, amelyek könnyeket hullajtottak Shy-
lockért!

Shakespeare-nek, meglehet, az volta szándé-
ka, hogy a sokaság örömére holmi idomított

vérfarkast ábrázoljon, embervér után lihegő gyű-
löletes mesebeli figurát, akit végül lányától is,
dukátjaitól is megfosztanak, és ráadásul még
gúnyt is űznek belőle. De a költő géniusza, a
benne munkáló világszellem mindig legyűri a
személyes szándékot, és így esett, hogy Shy-
lockban a rikító torzképszerűség ellenére megfo-
galmazta egy boldogtalan szekta igazolását-egy
szektáét, amelyre a Gondviselés kifürkészhetet-
len okokból rázúdította mind az alsóbb, mind az
előkelő csőcselék gyűlöletét, és amely ezt a gyűlö-
letet nem mindig óhajtotta szeretettel viszonozni.

De mit is mondok? Shakespeare géniusza
fölötte áll két vallási párt kicsinyes torzsalkodá-
sának; drámája voltaképpen nem zsidókról és
keresztényekről, hanem elnyomókról és elnyo-
mottakról szól, meg az utóbbiak eszelősen fáj-

dalmas ujjongásáról, amikor diadalmas kínzóik-
nak kamatostól fizethetik vissza a rájuk mért
sérelmeket...

A csődbe ment Antonio puhány, erőtlen kedély,
akiből hiányzik a gyűlölet ereje, tehát a szereteté
is, fásult lelkű féreg, akinek húsa valóban csak
arra jó, hogy „halat fogjanak vele". Mellesleg
eszében sincs, hogy a kölcsönkért háromezer
dukátot visszaadja a rászedett zsidónak. Nem
adja meg a tartozást Bassanio sem, ez a
tősgyökeres fortune-hunter, ahogy egy angol
kritikus nevezte: a kölcsön arra kell neki, hogy
valamelyes pompával kistafírozza magát, és zsí-
ros hozományt ígérő gazdag partit kössön.

Ami meg éppen Lorenzót illeti, ő cinkosa egy
ritka gyalázatos betöréses lopásnak; a porosz
államjog szerint tizenöt év fegyházra ítélnék, tü-
zes bélyeget sütnének rá, és pellengérre állíta-
nák, annak ellenére, hogy nem csupán lopott
dukátokra és ékszerekre, hanem természeti
szépségekre, holdfényes tájakra és zenére is fö-
löttébb fogékony. Az Antonio cimboráiként fellé-
pő többi nemes velencei úr sem éppen ellensége
a pénznek, és amikor szegény barátjukat szeren-
csétlenség éri, csak szavalnak, és cifrázzák a
semmit.

Valóban, az egy Portiát kivéve az egész
darabban Shylock a legrespektábilisabb alak.
Szereti a pénzt, nem is csinál titkot ebből a
vonzalomból, ország-világ előtt szétkürtöli... De
van, amit mégis többre becsül a pénznél, azt
tudniillik, hogy elégtételt kapjon megsértett
szívéért, igazságos jóvátételt a kimondhatatlan
megaláztatásokért...

1838

A rekonstruált londoni Globe Színház közvéle-
mény-kutatást rendelt tizenkét ország, köztük
Anglia, az Egyesült Államok, Németország és
Ausztrália ezer pedagógusa körében, a drámáról
alkotott véleményük kipuhatolására. A tanárok öt
százaléka kijelentette: ők megtagadnák, hogy
óráikon foglalkozzanak A velencei kalmárral,
vagy iskolai előadásban színre vigyék, mert an-
tiszemitának tartják. Összesen a tanárok majd-
nem tizennyolc százaléka ítélte a drámát antisze-
mitának, míg további huszonegy százalékuk úgy
vélte, az antiszemita hatás a mindenkori előadá-
son múlik. Ezzel szemben egyesek azt gondolják,
a mű „kitűnő alkalmat" kínál a holocaust és
hasonló problémák megvitatására, mások pedig
kijelentették, hogy A velencei kalmár éppúgy
nem antiszemita, mint ahogy a Macbeth sem
skótellenes, és az Othello sem négerellenes.

The Times, 1998. márc.13.

Shylock: Ludvig Devrient
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„Hála a belé lehelt shakespeare-i erőnek és a
későbbiekben Shakespeare dicsfényének, Shy-
lock, a zsidó gazember a világmitológia részévé
vált. Meglehet, nem gazdagította a már létező
sztereotípiákat, de mint az irodalom leghíresebb
zsidó alakja hozzájárult ezek elterjesztéséhez és
ébrentartásához, és megkerülhetetlenül része
lett az antiszemitizmus történetének."

Igy ír John Gross a drámáról 1992-ben meg-
jelent kiemelkedő monográfiájában, majd hozzá-
teszi: a mű mindmáig őrzi a maga sötét veszé-
lyességét, és teljesen soha nem szelídíthető
meg. Végül fanyarul kijelenti: Portiát a feminiz-
mus egyik nagyszabású hősnőjeként ünnepel-
hetnénk, ha jeles képességeit nem egy zsidó
tönkretételével bizonyítaná.

Daily Telegraph, 1996. febr. 10.

Arnold Wesker:
Hajmeresztő cinizmus

Van a világszínházi kánonnak egy darabja, amely
minden időkben vitát és kényelmetlen érzéseket
fog kiváltani: Shakespeare A velencei kalmárja.
Más drámák is kavartak hullámokat a maguk
idején. Ibsen Kísértetekje - felháborító! Beckett
Godot-ja - zagyvaság! Genet Cselédekje - ká-
romlás! Osborne Redl ezredese - kész gyalázat!
Az idő azonban elcsitította ezeket a pöfögéseket.
A társadalom borzong egyet, aztán megemészti
és végül büszkén kisajátítja a maga enfant
terrible-jeit. A velencei kalmárt azonban nem
lehet magunkhoz ölelni. Aki hozzáér, véresre
sebzi magát.

Mindig akadnak újabb előadások, amelyek
bűntudat és virtuskodás sajátos keverékével
tűnnek ki. Ez vár vajon ránk most is, amikor az
RSC sokadjára ismét megrohamozza a művet? A
velencei kalmárt két hiba szeplősíti. A zsidók
iránti ellenszenv két főbb oka közül Shakespeare
a jelentéktelenebbet választja: azt, hogy értenek a
pénzhez. Micsoda tévedés! A zsidókat sokkal
inkább az eszükért gyűlölik. Ez a nép, amely az
Istent kitalálta, mindent vitatni mer. Ez bizony
nem olyan faj, amelyet a földszinten tolongó
„groundlingok" jó szívvel megtapsolnának.
Shakespeare tehát a gyűlölet olcsóbb fajtája mel-
lett döntött. A második hiányosság a sokat ma-
gasztalt „Hát a zsidónak nincs szeme?" beszéd-
ben rejlik, de erről később.

A világ Shakespeare nélkül elképzelhetetlen,
és én kész volnék megvédeni bárki jogát, hogy
ezt a darabot is bárhol eljátssza, de semmi sem
bírhat rá, hogy csodáljam, és eddig még senki
nem győzött meg arról, hogy a holocaustnak ne
volna köze reakciómhoz. Hallgatom a költő so-
rait. Gyönyörűek, csak éppen siralmas alakokra

pazarlódnak. Forr bennem az indulata sztereotip
zsidóról festett kép láttán, és képtelen vagyok
úgy tenni, mintha pusztán az egyik shakespeare-i
alakról volna szó a sok közül, történetesen olyan-
ról, akin keresztül a költő a kapzsiságot, a köte-
lezvények kérdését, az „irgalom minőségét" bon-
colja, vagy isten tudja, mi egyéb hangzatos té-
mákat taglal, amelyeket hivatásos színházrajon-
gók előszeretettel plántálnak e dráma szennyes
talajába.

Az író soha nem választ önkényesen szerep-
lőt; valamennyi alakjában olyan jellemvonások-
nak akar testet adni, amelyeket majd más voná-
sokkal állíthat ellentétbe. Shakespeare drámájá-
ban a zsidónak azt kell megtestesítenie, amit
Shakespeare megvetendőnek szán. Az Első
Quarto címoldalán ez olvasható:

A „Velencei kalmár" igen jeles históriája, ben-
ne Shylocke-nak, a zsidónak szerfölötti kegyet-
lenségével a mondott kalmár iránt, kiből egy font
húst akar kimetszeni...

A Hamlet mellett ez Shakespeare legtöbbet
játszott műve. Miért? A darab vonzereje igen
összetett. Színészek és rendezők szerte e világon
olyan izgalomba jönnek tőle, mint némely öreg-
emberek egy pimasz szajhától, aki a maga elhí-
resült züllöttségével kéjes borzongást ígér. Azén
nézetem szerint a darab kasszasikert ígérő férc-
mű, amely kihasználja a népszerű gazfickók által
gerjesztett olcsó izgalmat, a spontán nézőtéri
tombolás könnyen megszerezhető jutalma ked-
véért. Az, hogy Shakespeare olyan sorokat is ad
Shylock szájába, amelyekkel védekezhet és ma-
gyarázkodhat, inkább annak a drámaírói ösztön-
nek tudható be, amely óvakodik az ellenfél túl-

Az 1931-es frankfurti Reinhardt-rendezés szín-
padterve

zott, hitelességet és hatást csökkentő befeketíté-
sétől, semmint annak a szándéknak, hogy rész-
vétet tanúsítson egy szegény, megköpdösött
öreg zsidó iránt.

John Gross, a The Sunday Telegraph színikri-
tikusa nemrég kitűnő könyvet jelentetett meg
Shylock - Négyszáz év egy legenda életéből
címen. Nem holmi közönséges, baljós előérze-
tektől vagy hősi ihletéstől visszhangzó legendá-
ról van szó, nem is olyanról, amely a szellemnek
táplálékul szolgálna. Nem, ez a legenda-a könyv
tanúsága szerint - rágalmakkal kezdődött, és a
gázkamrákban ért véget.

A zsidónak mint gonosz uzsorásnak shakes-
peare-i mítosza az olasz irodalomban gyökere-
zik. Ser Giovanni XIV. századi, II Pecorone című
elbeszélésgyűjteményében olvasható a történet
Ansaldóról, a gazdag velencei kereskedőről, aki
pénzt kölcsönöz egy zsidótól, hogy keresztfia,
Gianetto megalapozhassa szerencséjét. Kötelez-
vényt írnak alá: eszerint ha a pénzt meghatározott
időpontig nem kapja vissza, a zsidó kivághat egy
font húst Ansaldo valamelyik, általa szabadon
választott testrészéből.

Micsoda visszhangokat pendít meg ez a tör-
ténet! A kapzsiság témájába szőve ott találjuk az
áldozati húsnak- a zsidónak mint pénzimádónak
és egyszersmind mint Krisztus gyilkosának - a
képét. Iszonyatosan veszedelmes mítosz, amely
átitatta a nyugati civilizációt, és kígyóként siklott
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miség ismét megtelepedjen Németországban és
Hollandiában - Angliába azonban nem juthattak
be. A Kalmár megírásának idején mintegy száz,
marranóként ismert - a külvilág felé keresztény-
nek látszó, a háza falain belül azonban zsidó -
kriptozsidónak engedtetett meg, hogy szakértel-
mével segítse az Erzsébet kori kereskedelmet.
Shakespeare csak mendemondákra, zsidó ár-
nyakkal való felszínes súrlódásra alapozhatta a
maga Shylock-ábrázolását. A mendemondák
sztereotípiákat szülnek. Sztereotípiát alkotott-e
Shakespeare? A kegyetlen zsidóét - avagy a
zsidóét mint áldozatét?

Akik szerint Shakespeare nem sztereotípiát
alkotott, elsősorban azokra a buzgón reklámo-
zott sorokra hivatkoznak, amelyekben Shylock a
maga emberi mivolta mellett érvel.

„Hát a zsidónak nincs szeme? a zsidónak
nincs keze, szervezete, érzéke, érzelme, szenve-
délye? Nem ugyanaz a táplálék táplálja, nem
ugyanaz a fegyver sebzi, nem ugyanaz a baj
bántja, nem ugyanaz a gyógyszer gyógyítja, nem
ugyanaz a tél és nyár hűti és hevíti, mint a
keresztényt? Ha megszúrtok, nem vérzünk-e? ha
csiklandoztok, nem nevetünk-e? ha megmérgez-
tek, nem halunk-e meg?"

Gross szemében, akárcsak annyi más embe-
rében, ez nemes, emelkedett szövegnek tűnik. Én

Morris Carnovsky (Shylock) és Katherine
Hepburn (Portia) az 1957-es Amerikai Shakes-
peare Fesztivál előadásában

másként gondolom! Ahelyett, hogy igazolná a
darabot, a maga önsajnáló, leereszkedő, mélysé-
gesen sértő felfogásával éppenséggel leleplezi.
Az egészben ott rejlik az a középkori keresztény
dölyf, amely jogot formált rá, hogy saját úri kedve
szerint maga határozza meg, ki az ember, és ki
nem az.

A zsidók nem kérnek az emberségüket bizony-
gató apológiákból, nem tartanak igényt különleges
érvekre. Ha kivétel nélkül olyanok, mint a többi
ember, nincs szükségük kivételes ábrázolásra.
Emberségük velük született joguk, és senki - még
Shakespeare sem - ruházhatja rájuk nagy-lelkű
kiváltság gyanánt. Az antiszemiták jól érzik
magukat Shylock társaságában, mert Shylock
megfelel az általuk oly igen kedvelt mítosznak, és
nehogy a darab nézése közben netán bűntudatuk
legyen, Shakespeare még megnyugtató sorokat is
ad a szájába. Amikor előadja mentségét, a nézők
fellélegezhetnek. Élvezik a gonosz zsidóról rajzolt,
szívük szerinti képet, és közben irgalmas-nak és
nagylelkűnek is érezhetik magukat.

Gross ugyan nem veszi észre e megszentelt
sorok hajmeresztő cinizmusát, de végső követ-
keztetése erőteljes és egyértelmű:

„Shylockot az író gazembernek szánja. Lehet
vitatkozni indítékain és személyiségén, de maga-
tartásáról érdemi vita nem bontakozhat ki: mi-
helyt alkalma nyílik rá - és ezt az alkalmat maga
teremti meg -, törvényes gyilkosságot akar elkö-
vetni. Emellett zsidó gazember is, ami pedig nem
volt szükségszerű: keresztények is adtak kölcsön
kamatra pénzt, és a cselekmény keresztény gaz-
emberrel is tökéletesen működött volna... Meg
nem kerülhetően része lett az antiszemitizmus
történetének... Sehol senki, egyetlen szereplő
nem utal rá, hogy esetleg különbséget lehetne
tenni zsidó mivolta és kártékony jelleme között.
Az eredmény meglehetősen utálatos... A holo-
caustnak tisztességesen megágyaztak..."

Az RSC rendezője és társulata jól tenné, ha
elgondolkodna Gross végkövetkeztetésén. Az
antiszemitizmus, akár az ostobaság, állandó és
maradandó útitársunk. Része az emberiség ge-
netikai poggyászának. Eltörölni nem lehet - de
felszítani igen.

1993

Vas István: A velencei kalmár

Shakespeare nem volt az, aki szembeszáll kora
szemléletével, áramlataival: ma talán konformis-
tának mondanák. Fölszedi, megforgatja ezeket a
közhelyeket, hiedelmeket, s ezek a kezében sok-
színűek lesznek, megtelítődnek élettel, valóság-
gal, sokszor önmaguk ellentétével is - szóval
igazsággal. Antiszemita darab-e A velencei kal-
már? s miért ne lett volna az, ha egyszer akkor

át más kultúrák határain. Shylock - mint a sötét
nemzetközi bankár szinonimája- bekerült a min-
dennapi nyelvbe, mint olyan köznév, amely - az
értelmező szótár szerint - „igen kapzsi személyt"
jelöl. Vádolhatjuk-e Shakespeare-t azzal, hogy
tápot adott ennek a mítosznak?

A velencei kalmár megírása óta eltelt
négyszáz évben sokféle válasz született erre a
kérdésre. A színészek Shylock szerepének
eljátszásával, a rendezők produkcióikkal, a
tudósok esszékkel, könyvekkel, egyetemi
előadásokkal válaszolnak, a drámaírók újabb
darabokkal, amelyek a shakespeare-i alakok
életét folytatják ott, ahol Shakespeare
abbahagyta, a kritikusok pedig a válaszok
kommentálásával.

Gross széles körű kutatásokon alapuló, gon-
dolatgazdag könyve sziporkázik az anekdotáktól
és váratlan tényektől:

„A valóságban a zsidók saját liturgikus zené-
jükön kívül jelentékeny mértékben gazdagították
a reneszánsz egész zenei életét... Magában Ve-
lencében már az 1440-es években voltak zsidó
oktatók által fenntartott zene- és tánciskolák,
olyan korban tehát, amikor a zsidók hivatalosan
még ki voltak tiltva a városból; és a maga
idejében a gettón belül is önálló zenei kultúra
fejlődött ki."

Shakespeare fellépésének idejére már véget
ért egy zsidó „aranykor". 1492-ben a zsidókat
kiűzték Spanyolországból és Portugáliából. Az
oszmán-törökök szívesen fogadták őket, és me-
nedékre leltek Lengyelországban és Litvániában
is. Az 1570-es évekre az új gazdasági gondolko-
dás lehetővé tette, hogy a zsidó kereskedő értel-
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Shylock nem azért süket Portia rábeszélésére,
mert mindenáron gazembernek akar bizonyulni,
hanem mert képtelen felfogni, hogy a nő miről
beszél. Nála nem arról van szó, mint Angelónál,
aki tisztában van a jóval, mégis a rosszat cselek-
szi. Shylocknak a maga értelmezése szerint igaza
van, és voltaképpen képzelőereje rugalmatlansá-
gának köszönheti, hogy nevetségessé válik, és
beleesik a maga ásta verembe. Nem annyira azért
bűnhődik, amit tett, hanem azért, ami.

Fantáziájának korlátoltsága, szűkre szabott
igazságérzete, a mód, ahogyan a hatalmát élvezi -
mindez drámaian jut érvényre egyfajta ótesta-
mentumi törvényesség normái szerint. Ha ko-
molyan akarunk foglalkozni a drámával, akkor,
bármennyire kényelmetlen legyen is, de el kell
fogadnunk, hogy Shylock zsidó, és a színmű
következetesen hangsúlyozza a zsidósága és
emberi fogyatékossága közötti összefüggést.

Ha Shylock ábrázolása frusztrál bennünket,
ez, nézetem szerint, nem azért van, mert zavarba
ejt a dráma naivul nyílt antiszemitizmusa, nem is
azért, mert viszolygással tölt el a kikényszerített
áttérés, vagy mert azt gyanítanánk, Portia egy
nagyon is fagyos irgalom nevében érvelt oly
tüzesen - elvégre ahhoz képest, hogy egy gyil-
kossági kísérlet tetteséről van szó, aki az emberi
nyomor kizsákmányolásán gazdagodott meg, és
a dózse találó megállapítása szerint „embertelen
szörny", Shylock dicséretesen mérsékelt bánás-
módban részesül. Sokkal inkább az frusztrál,

hogy úgy érezzük: Shylockról sokkal többet is
meg lehetne tudni, mint amennyit a darab meg-
mutat belőle, és Shakespeare éppen akkor tes-
sékeli ki a színről és a darabból, amikor önvédel-
mi rendszere összeomlott, és sokkal mélyebben
láthatnánk be jelleme rejtett zugaiba.

A regényes vígjátékban a gazembernek az a
funkciója, hogy a hős és a hősnő egymásra
találásának útjába álljon, vagy közvetlen beavat-
kozással, vagy valamilyen önálló cselekvési vo-
nallal, amely mintegy mellékesen a szerelmese-
ket is elválasztja egymástól (ahogy például a
trónbitorló Frigyes herceg, felborítva a társada-
lom természetes rendjét, a Rosalinda és Orlando
közötti kommunikációs csatornákat is megsza-
kítja). Csekély funkció ez, és a konvencionális
gazember eléggé jelentéktelen figura. Shylock
eredetileg többszörösen is beleillik ebbe a ha-
gyományba, mint apa, aki ellenzi lánya házassá-
gát, mint öregember, aki elítéli az ifjúság bolon-
dos csapongását, mint idegen, mint csökönyös
jellem, aki hajthatatlanul ellenez minden válto-
zást, s mint olyan ember, akinek pénzközpontú
erkölcsisége nyilvánvalóan terméketlennek bizo-
nyul a szeretők és jó barátok áradó vitalitásához
képest.

Csakhogy mindeme tulajdonságok vékonykák
ahhoz, hogy a Shylockra bízott, sokkalta jelentő-
sebb szerepet hordozhassák, és nem indokolják
azt a lenyűgöző erőt sem, amelyet a figura ellen-
ségeivel szemben felmutat. Shylock szétfeszíti a

James Maxwell (Bassanio) és Sheila Allen
(Portia) az Old Vic 1962-es előadásában

konvencionális gazember sémáját, sőt magának
a drámának a struktúráját is, míg a velenceiek
túlságosan is beleillenek konvencionális szere-
pük keretei közé, semhogy megálljanak vele
szemben. Ha Shylock nem érti Portiát, Portia
még kevésbé tud mit kezdeni vele. Márpedig
Shylock, akáresak Angelo vagy Leontes, és ellen-
tétben Malvolióval, Egeusszal, Frigyes herceggel
és Olivérrel, feltétlenül igényel bizonyos fokú
megértést.

A súlypont eltolódása tükröződik a darab szer-
kezetében is. Egyetlen egyszerű főcselekmény
helyett bonyolult rendszerrel van dolgunk, két
önálló fókuszú, de egyenlő súlyú történettel,
amelyet megsokszoroz a fő szerelmesek kapcso-
latát tükröző vagy variáló mellékszerelmespárok
vonala. Shakespeare gondosan fonja össze
Bassanio belmonti udvarlásának meséjét Antonio
és Shylock konfliktusával. Jessica megszök-
tetésével és Belmontba telepítésével pedig -
aminek következtében a darab többszörös há-
zasságkötéssel fejeződik be, ellensúlyozva a me-
rész újítást, hogy egy vígjáték címszereplője a
végén pár nélkül marad - Shakespeare, úgy le-
het, hallgatólagosan elismeri, hogy Shylock igen
könnyen felboríthatná és maga felé billenthetné a
darab egész struktúráját, és ezért kísérli meg a

ilyen volt a közgondolkodás, hogy ne mondjam, a
közdivat? Shylockját mégis úgy csinálta meg,
hogy módot adott vele az elmúlt század eleje
nagy angol Shakespeare-színészének, Keannek
és utána a legtöbb színésznek és rendezőnek,
hogy jobbára emberivé formálják Shylock szere-
pét, olyanná, hogy képes legyen maga felé hajlí-
tani a nézők együttérzését, sokszor az igazság-
érzetét is - így játszotta nálunk Gál Gyula is,
Csortos Gyula is, Major Tamás is.

Pedig azért Shylock, minden igazságával
együtt, és hiába, hogy végül is őt fosztják ki és
teszik tönkre ellenségei - mégiscsak szörnyeteg.
s szörnyetegségének szerkezeti egyensúlya a
darabon belül nem önmagában van, hanem el-
lenségeiben. És nemcsak Shylock vádjaiban,
amelyeket a keresztények világának arcába vág,
de abban is, ahogy ez a világ a színpad dimen-
ziójában elvonul előttünk. Mert kik is ezek?
Aranyifjak, ficsúrok, tékozlók és hozományva-
dászok, paraziták vagy kiváltságos urak - min-
denképpen mihaszna semmittevők. s a szép
ruhák, a tetszetős külső, a virágos modor mögül
micsoda nevelhetetlen bugrisság lepleződik le
minduntalan, és olykor gyilkos ösztön is, amely
menten ki tudna törni, ha a „velencei törvény" egy
pillanatra is meginogna...

Nagyvilág, 1981. június
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fenyegetett egyensúly helyreállítását azzal, hogy
összefüggést teremt egyfelől Shylock és Antonio,
másfelől Belmont között.

A negyedik felvonás végére tudniillik a két
cselekményszál hangulatilag és drámai érdekes-
ség szempontjából olyannyira eltávolodott egy-
mástól, hogy bár kontrasztba állításuk továbbra
is termékeny marad, mégis, csak valami léleg-
zetelállító mesterfogással lehetne őket ismét
egyesíteni. A két szál közül az egyiket sürgősen
el kell vágni, és ekként kerül az ötödik felvonás
központjába a szerelmespárok diadala.

Ez a szépséges záró felvonás csodálatosan
teljesíti ki és zárja le a regényes szálat, ám ebben
a befejezésben Shylocknak már nem juthat hely;
őt kiutasították a színpadról, minta csínytevésen
rajtakapott rossz gyereket, aki büntetésből nem
mehet el a nagy vendégségbe. A XIX. századi
színrevivők annyira lelkesedtek Shylockért, hogy a
kedvéért elhagyták az egész ötödik felvonást, és
annyiban igazuk is volt, hogy az aláásta volna az
elérni szándékozott hatást. Ám e felvonás nélkül
Shylock kényszerű kikeresztelkedése és javainak
elkobzása azt jelentené, hogy egy élvezetekben
tobzódó társadalom aratott könyörtelen
győzelmet egy erős emberi egyéniség fölött. Ha
viszont a társadalmi és kozmikus harmóniát
megéneklő ötödik felvonást megtartják, úgy
Shylock áttérése és javainak újraelosztása szimbó-
lummá válik: azt jelképezi, hogy a szereplő meg-
békélt a világgal, amelynek rendje ugyan meg-
foghatatlan számára, de juttatásaitól még ő sem
függetlenítheti magát. Mindazonáltal a mű elmu-
lasztja, hogy a befejezésnek ezt a jelképi irányult-
ságát drámailag igazán hatékonnyá tegye.
James Edward Siemon (Wisconsini Egyetem):

A belső rákfene
Shakespeare Quarterly, 1973. 4.

Shylockok. Albert Bassermann, Lipcse, 1929

Shylock akkor is ellenszenvet váltott volna ki az
Erzsébet kori társadalomból, ha csak uzsorás és
nem zsidó uzsorás. Köztudott, hogy az uzsorát
mind a középkor, mind a reneszánsz Arisztote-
lészre, a Bibliára és az egyházra hivatkozva elítél-
te mint természet- és vallásellenes jelenséget.
Azt, hogy az Erzsébet kori drámaírók és nézők az
uzsorást per definitionem gazembernek tartották,
több mint hatvan, 1553 és a színházak bezárása
között keletkezett dráma bizonyítja; érdekes
azonban, hogy ezek legtöbbjében az uzsorás
nem zsidó.

Miért határozta el tehát Shakespeare, hogy
Shylock uzsorás és zsidó legyen? Azt hiszem, a
kérdésre csak részben ad választ, hogy az uzso-
rás az olasz forrásban is zsidó, vagy hogy
Shylock zsidóként még nagyobb gazembernek
tűnik. Ha az írói döntés mélyére akarunk hatolni,
három történelmi tényt kell figyelembe vennünk:
1. azt, hogy A velencei kalmár megírásának ide-
jén Angliában nem éltek gyakorló zsidók, az át-
tért, „új" keresztényeket pedig az Erzsébet koriak
teljes jogú kereszténynek fogadták el; 2. azt,
hogy mindazonáltal nagyon is létezett egyfajta,
merőben vallási, tehát nem etnikai jellegű anti-
szemita előítélet, amely a zsidót hitetlenként és
Krisztus gyilkosaként marasztalta el; továbbá 3.

azt, hogy az uzsorást a közgondolkodás eleve
gazembernek tartotta, és a „zsidó" szót gyakran
az „uzsorás" szinonimájaként használták. A leg-
fontosabb azonban az az igen érdekes körül-
mény, amely a három tényezőt összeköti; az
tudniillik, hogy 1290-ben a zsidókat két címen
űzték ki Angliából: mint hitetleneket és mint
uzsorásokat. Megfelel tehát mind a költői igaz-
ságszolgáltatásnak, mind a vígjátéki műfaj szel-
lemének, hogy szereplése végén a zsidónak, sa-
ját lelki üdve érdekében, kettős változáson kell
átesnie: áttérítik kereszténynek, és vagyona el-
kobzásának következtében az uzsoráról is kény-
telen lemondani. Ekként nem csoda, hogy az
ötödik felvonásban a nevét sem említik: mivel
többé már se nem hitetlen, se nem uzsorás, tehát
megszűnt gazember lenni, semmi értelme, hogy
a szereplők hangot adjanak vele szembeni ellen-
séges érzéseiknek.

Warren D. Smith (Rhode lsland-i Egyetem):
Shakespeare Shylocka

Shakespeare Quarterly, 1972. 2.

Végső soron mind a zsidó pénzkölcsönző, mind a
nemesi származású kalmár és úri barátai olyan
üzleti világhoz tartoznak, amelyben az egymás
közötti, így vagy úgy, de mindig önérdekű kap-
csolatok önpusztító jellegűek: ha a cselekmény
következetesen haladna a kifejletig, és ha Portia
jószerével csodaszerű közbelépése elmaradna, a

Werner Kraus, Burgtheater, 1943

Herbert Beerbohm Tree mint Shylock a Her
Majesty's Theatre 1908-as előadásában
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darab végén Antoniónak is, Shylocknak is meg
kellene halnia.

Velence, amelynek világa - Jessica sajátos
esetétől eltekintve - nem véletlenül nélkülözi a
nőket, rá van utalva Belmontra, mint ahogy az
ugyancsak nem véletlenül egy örökösnő kezén
lévő Belmontnak is szüksége van Velencére.
Belmont nem képviseli sem a megőrzésre érde-
mes régit, sem az újat, az utópiát, noha mindket-
tőből van benne valami - Belmont egyszerűen
Velence visszája. Mindazonáltal a két világ ama
egyesüléséből, amelyet Bassanio Antonio,
Antonio pedig a Shylocktól kapott kölcsön segít-
ségével visz végbe, és amelyet Portia bölcs apja,
a lányára mért játékos kényszerrel, mintegy előre
megalapozott, nem születik új, harmonikus tár-
sadalmi egész.

Noha a velencei katasztrófa mintegy példasze-
rűen elhárult, noha Shylockot mint kívülállót és
zavaró tényezőt sikerült kiiktatni, noha Velence
és Belmont egyesült világa szempontjából az
események úgyszólván optimálisan alakultak, az
utolsó nagyszabású éjszakai képben megbizo-
nyosodhatunk róla, milyen törékenyek és veszé-
lyeztetettek a három pár és a magára maradt
Antonio kapcsolatai, milyen nehéz, sőt jószerével
lehetetlen betartani akár még a legegyszerűbb,
legegyértelműbb szerződést is, amelyet két
szerelmes gyűrűváltással köt. Láthatjuk, hogy -
Shakespeare képi nyelvén szólva - a holdat újra
meg újra felhők takarják el, s hogy hiába
tisztázódtak a félreértések, hiába oldódtak meg
látszólag a problémák, hiába a három boldog
házasság - még mindig nincs reggel.

Eva Walch tanulmánya a Deutsches Theater
1985-ős, Thomas Langhoff rendezte előadásá-

nak műsorfüzetében

Alec Guinness, RSC, 1984

Monty Jacobs: Német színészet

Alkalmam nyílt arra is, hogy Schröder Shylockját
megcsodálhassam. Schröder előadásában nyo-
ma sem volt holmi durva zsidó dialektusnak;
büszkén, gazdagságában magabiztosan lépett
fel, és ezáltal alakítása mindvégig nagyszabású
maradt. Csupán két dolog nem tetszett. Az első,
hogy mindvégig lengyel zsidó-viseletben, kétol-
dalt feltűrt karimájú kalapban jelent meg. Másod-
szor borzalmasnak találtam, hogy Tubalnak -
feltehetően a közte és Shylock között lejátszódó
hátborzongató jelenetet enyhítendő - mindenféle
nevettető megjegyzést adtak a szájába, például:
Ajvé! Hogy összerázott az utazás! Ojojoj! A
púpom - szörnyűségesen fája púpom! E közön-

AlexanderMoissi, Deutsches Volkstheater, 1927

Eric Porter, RSC, 1965

céges zsidó jajongás természetesen megfosztotta
a jelenetet a maga grandiózus hatásától, és csak
azt feltételezhetem: az olyan tisztán látó szellem,
mint Schröder, csak azért szőtte be az előadásba
ezeket a mozzanatokat, hogy ebben a mai korban
egyáltalán utat nyisson a shakespeare-i
géniusznak egy olyan népnél, amely e siralmas
toldalék nélkül A velencei kalmárt el sem viselte
volna.

Carl Ludwig Costenoble
Friedrich Ludwig Schröderről

Hamburg, 1790. április

Shylockként Fleck iszonyatos képet állított elénk.
Újabban divatba jött, hogy ezt a szerepet ragyogó
keleti jelmezben játsszák; mennyivel meggyő-
zőbben hatott Fleck egyszerű fekete kaftánban,
széles karimájú, oldalt felgyűrt kalapban, kezé-
ben bottal. Ösztövér, kiszáradt, szívós alak éles
metszésű, barázdált arccal, amelyet a keskeny,
vértelen száj, a ritkás, jégszürke kecskeszakáll, a
bozontos fehér szemöldök félelmetes kifejezéssel
ruházott fel. Maga volt a kapzsiság, az irigység, a
fösvénység; olyan ember, aki aszketikusan fárad
reggeltől estig, aki önmagától is megtagad
mindent, hát még a többiektől! A szúrós szem-
párból borzongatóan villogott az elfojtott indulat,
az irgalmat nem ismerő bosszúvágy. Aki ezt a
Shylockot egyszer látta, soha többé el nem felejt-
heti.

Fleck Shylockja félelmetes és kísérteties volt,
de soha nem közönséges, ellenkezőleg, csupa
nemesség.

Ludwig Tieck
Johann Friedrich Fleckről

Berlin, 1788.

Ám semmi sem ingerelt fel jobban, mint Iffland-
nak, a mi virtuózunknak Shylock elleni merény-
lete, amiből természetesen kitetszik, hogy senki
nem bújhat ki a maga bőréből. Én ezt a zsidót
mindig igazi kereskedőnek képzeltem, akinek
teljes mértékben igaza van, és aki egyes-egyedül
azt követeli, ami őt jog szerint megilleti, hogy
aztán az úgynevezett méltányosság és erény ne-
vében kiforgassák jogaiból, egyszóval: a jog le-
téteményesét éri jogtalanság! Ez a dráma morál-
jának értelme, s a költő, akár akarta, akár nem,
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ezt akarta. A zsidó egész gyűlölködése arra irá-
nyul, hogy eltegyen az útból egy embert, aki
tönkreteszi a kereskedést. Ebben a zsidónak, aki
elvégre kereskedő, igaza van, és Antonio, az
úgynevezett kalmár, csupán erényes és intole-
ráns fecsegő, aki maga sem tudja, hogyan sike-
rült meggazdagodnia, és humánus túlbuzgal-
mának csiklandása ellenére mégiscsak a vagyont
tartja legtöbbre. Hogy mármost ezt a velencei
zsidót göcsörtös, tetves, kisszerű polyákká ala-
csonyítsák, minden érdemet megtagadjanak tő-
le, holott látjuk, ahogyan ez az ember nemesurak
egész seregét, sőt magát a dózsét és az egész
államot hatalmasan felkavarja - nos, ez valóban
felbőszít, mi több, napirendre sem térhetek fö-
lötte.

Kar/ Friedrich Zelter
August Wilhelm lfflandró/

Berlin, 1813.

Devrient alakítása valóban, elejétől végéig tragi-
kus volt, és szebbet a maga nemében még nem
láttam. Különösen feledhetetlen marad a befeje-
zés. Onnantól kezdve, amikor késsel a kezében
az ifjú jogtudor ítéletét hallgatja, a nézőtéren
megbékélési aktus hullámzik végig: önkéntelen
együttérzés tolul fel az emberekben, hiszen lelke
legmélyén mindenki érzi, hogy a zsidó valójában
egy jogi ármány áldozata, és ettől be nem vallva,
de annál mélyebben megrendül, ami elképzelhe-
tetlen volna, ha a szerepet nem az őt megillető
keserű vallási komolysággal adják... Végül a
dráma maga elejétől végig sugárzóan szép, és
nekem még ott a helyszínen egy flaska rajnai
borba és egy pohár sampányiba került, annyira
tűzbe hozott...

Kar/ Friedrich Zelter
Ludwig Devrientről

Berlin, 1815. május 12.

Toni Graschberger (Shylock) és llse Demme
(Jessica) a berlini Volksbűhne 1964-es elő-
adásában

tás kéjes élvezete. A komédiást a vér, a tempera-
mentum, a fantázia élteti. s milyen a teátrális
színész? A teatralitás lárma, de belső hitel nélkül,
gesztikulálás, de intenzitás nélkül, gátlástalan-
ság, de áradás nélkül, hatás, de megszállottság
nélkül. A teatralitást nem igazolja sem a vér, sem
a temperamentum, sem a fantázia. A két Shylock
közül Werner Krauss a komédiás, Eugen Klöpfer a
teátrális színész. A komédiás áttörhet minden
határt, eltévelyedhet a túlzások között, démonja
akkor is megóvja a teatralitástól. A teátrális szí-
nésznek nincs démonja. Még ha sokkal keveseb-
bet csinál, minta komédiás, akkor is hamisabb-
nak látszik. A komédiás a nem polgári, a teátrális
a polgári színész.

Werner Krauss dimenziókat átfogó tempera-
mentuma igazolja a Shylockba belopott cinikus
arcátlanságokat; Klöpfer zavaros aggályossága
rácáfol a hőfokra, ameddig Shylockot hevíti.
Klöpfer nemcsak a cipője talpán élesíti a kést,
hanem a lépcső fokán is, kis híja, hogy le nem
szúrja vele az ítélkező Portiát, majd a padlóba
döfi. Mindez azonban nem oldódik fel az alakí-
tásban, hiányzik a belső energia, amely a ki-
buggyanó gesztusokat, a rekedt vijjogást, a gur-
gulázást, a harákolást, a nevetést, a hörgést a
figurába olvasztaná. Ami Kraussnál kényszer, az
Klöpfernél véletlen. Klöpfernek nincs tempója,
nincsenek mozgási energiái. Nála minden igazi,
közvetlen. Szüneteket tart, pszichologizál, álla-
potból és miliőből építkezik ott, ahol Krauss rö-
vidít és tömörít. Krauss nem rendített meg, de
erre nem is volt szükség, mert ezt a hatást pótolta
a gonosz izzó fanatizmusa. Klöpfer megtört, leá-
nyát őszintén szerető öreg zsidójának meg kellett
volna rendítenie, ez azonban elmaradt.

Herbert Jhering, Berliner Bőrsen-Courier,
1921. március 20.

A Harmadik Birodalom színházaiban A velencei
kalmár, érthető okokból, kedvelt műsordarab
volt. Ötvennél többször tűzték műsorra, utoljára
1943-ban, a bécsi Burgtheaterben, Baldur von
Schirachnak, Bécs gauleiterének külön kívánsá-
gára, Shylock szerepében a nagy Werner
Krauss-szal, akit a - különben meggyőződéses
baloldali - Herbert Jhering, a húszas évek vezető
kritikusa az előbbiekben „tisztán művészi" meg-
közelítésből oly lelkesen méltat mint zseniális
komédiást, és aki időközben a Jud Süss címsze-
repében is igazolta a nácik elvárásait. Shylock-
alakítását így méltatta egy korabeli kritika:

„Valami visszataszítóan idegenszerű, meg-
hökkentően viszolyogtató; dukátokat csörgető
marionett a maga fekete gabardinkabátjában, a

Ebben az iszonyatos - és mégis emberien érző -
Shylockban a színész megidézte a zsidóság
szellemét a maga világtörténelmi vetületében,
úgy, ahogyan ez a nemzet, midőn Krisztus fellé-
pése megdöntötte hatalmát, véresen elszakította
magát a kereszténységtől, és - amint arról a régi
történetek beszámolnak - titokban lihegve szom-
jazza a keresztény vért.

August Klingemann
Ludwig Devrientről

1822 ősze

Ami Schildkraut sajátságosan tompított Shylockját
illeti, én azt mondom: ezt a zsidót nem játszhatja
zsidó, mert egyetlen zsidó sem képes átélni a
figura iránti szükséges gyűlöletet. Schildkraut kraut
alakítása láttán az ember a bírósági jelenet-

legszívesebben jól elverné az előkelő velenceieket,
míg Mitterwurzert látva az ember magában
ujjongva biztatta őket: csak rajta, rajta, abba ne
hagyjátok, sőt legszívesebben maga is felugrott
volna a színpadra, hogy lökjön egyet a zsidón, és
belérúgjon, ami ugyan utálatos dolog, de nagyon
is a költő szándéka szerint való, aki itt a muzikális
emberek egész oligarchiáját felvonul-tatja. A jog,
az erkölcs, a szerződés- mindez csak a tiszta
fajúakra érvényes; a csúnyák, az idegenek ellen
tovább tart az ősi háború.

Hermann Bahr
Friedrich Mitterwurzerről
és Rudolf Schildkrautról

1894

Mi a különbség a komédiás színész és a teátrális
színész között? A komédiás színészen, amilyen
Werner Krauss, az átalakulás mohó vágya áram-
lik keresztül, hatalmába keríti a szerep általi zse-
niális megszállottság, a testi intenzitás, a közön-
séggel szembeni gátlástalan agresszivitás, a ha-
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rikítósárga zsinagógasállal - ez Werner Krauss
Shylockja. Úgy játssza a zsidót, ahogy zsidó
fantázia híján soha nem játszhatná - recsegve
jajveszékelő, rászedett talmudi bohócként." (Idé-
zi a Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1988. de-
cember 12.)

A velencei kalmárlegtöbb, 1933 és 1943 közötti
előadásából kihúzták Jessica és Lorenzo szerel-
mét és házasságát, amely a nürnbergi törvények
értelmében fajgyalázásnak minősült volna. Más
megoldást tartott kívánatosnak Hermann Kroe-
pelin író és párttárs, a shakespeare-i szöveg egyik
átdolgozója. Mint az új változat előszavában írja:

„A Harmadik Birodalomban büntetik az árja és
a zsidó vér keveredését, tehát ilyesmit a színpa-
don sem lehet megtűrni. Ezt a nehézséget min-
denki átlátja, ha foglalkozni kezd e drámával,
amelyet egyéb tartalmai miatt nem szívesen nél-
külöznénk. Nos, azt hiszem, találtam lehetőséget
a probléma megoldására, mégpedig, a sűrűn
ajánlott és végül mindig elvetett módszerrel el-
lentétben, nem oly módon, hogy Jessicát leala-
csonyítva őt magát fattyúvá, apját felszarvazottá
nyilvánítjuk, miközben az anyával persze tovább-
ra is számolnunk kellene, hanem éppen ellenke-
zőleg, azáltal, hogy Jessica jellemét következete-
sen végigvezetjük a kijelölt pályán, és apja össze-
omlása által ráébresztjük családi hovatartozásá-
nak tudatára. Jessica követi apja segélykérő hí-
vását, és így a Lorenzóval való egybekelés az
utolsó pillanatban mégis meghiúsul." (Idézi a
Deutsches Theater 1985-ös előadásának mű-
sorfüzete)

A Volksbühne szép új házában nem malőr, ha-
nem kész szerencsétlenség történt. Erwin Pisca-
tor a maga ismert modorában Shakespeare A
velencei kalmárját erőszakolta bele „Zeittheater-
jének" rendszerébe. Ahogyan a bécsi Burgthea-
ter rossz emlékezetű előadásán Shylockból, a
bosszúvágytól eltorzított zsidóból a zsidóság
prototípusa lett, léha üldözői pedig a jog meg-
szentelt bajnokaivá léptek elő, ugyanez a garáz-
daság ment végbe most is, csak ellenkező előjel-
lel. Mintha Shakespeare iránydrámát akart volna
írni az antiszemitizmus ellen!

Shakespeare Velencéje mesebeli város,
Piscator azonban a függönyre vetített statisztikai
adatokkal támasztja alá, micsoda feslett erköl-
csök uralkodtak akkoriban a városban, és miféle
szekatúráknak voltak a zsidók már akkor is kité-
ve. s ekkor jelenik meg Ernst Deutsch mint
Shylock - nagy formátumú, nemes, érzékeny
lelkű bibliatudorként, jóságos családapaként, aki
ellen a szerelmesével megszökő Jessica gyalá-
zatos méltánytalanságot követ el. Az ember pe-
dig csak azt kérdi magától: hogyan vetemedhet
egy ilyen ember arra, hogy adósa eleven testéből
törlesztésként egy font húst követeljen? Amikor

a bíróság kiforgatja „jogából", tragikus mozdu-
lattal betakarja fejét, mintha Júdás sorsát kellene
elviselnie. s az ötödik felvonás szerelmi enyel-
gése fölött ott lebeg életnagyságnál nagyobb
vértanúarca. Micsoda esztelenség! Mert hiszen
akármilyen kegyetlenül bánnak is el Shylockkal,
a szereplők között mégis ő maga a legkegyetle-
nebb - és éppen ezért merőben alkalmatlan rá,
hogy szerencsétlen népét képviselje.

Ám ha itt esetleg még beszélhetünk is „kon-
cepcióról": vitára sem tartom érdemesnek Pis-
cator viszonyát a mű egész vígjátéki vonulatá-
hoz. Hiszen ez a darab mindenekelőtt vígjáték,
mesekomédia, és benne Shylock csupán a sötét
elem, a leküzdendő végzet, amilyennel a Téli
regében, A viharban vagy a Sok hűhó semmiért
ben is találkozunk. Az, hogy Shakespeare belső
sugallat késztetésére a démont is igyekezett em-
beri-személyes motivációval felruházni, mit sem
változtat azon, hogy Shylockkal csupán kont-
rasztot akart teremteni a derűs vígjátéki világhoz,
amely végül győztesen kerül ki a darabból. Pis-
cator azonban a mű derűjéről, világos színeiről
nem óhajt tudomást venni. Ilyen humortalanul
Berlinben A velencei kalmárt még soha nem
játszották!

Neue Zürcher Zeitung, 1964. február 4.

A zsidó származású Ernst Deutsch, akinek
Lessing Bölcs Náthánja is híres szerepe volt, és
aki a korabeli kritika szerint Shylockot is Náthán
nemességével ruházta fel, már 1957-ben, Bécs-
ben is eljátszotta a velencei uzsorást, valószínű-
leg hasonló felfogásban, mint 1964-ben Berlin-
ben, ám a névtelen svájci tudósítóval ellentétben
Friedrich Torberg bécsi kritikusnak tetszett az
alakítás: „Shylockból úgyszólván királyi uzsorást
csinált, a jogérzet megszállottját, kiúttalan, vas-
kemény tragikumtól áthatott figurát, akinek kiút-
talanságában is fenség van." (Idézi: Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 1988. december 12.)

Próbálunk eligazodni a dráma túlburjánzó gaz-
dagságában, amely hol magával sodor, hol elta-
szít, hogy aztán,! nagy csodálkozásunkra, a sok
szépséges műfigura között az egyedüli pontosan
kivitelezett, mélységében feltárt alakban: Shy-
lockban, a zsidóban találjuk meg az első fogó-
dzót.

Peter Gooldis (Lancelot Gobbo) és Gordon
Gostelow (Gobbo) az RSC 1972-es előadásá-
ban (rendező: Terry Hands)
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És ezzel már semmibe is foszlott a jó szándé-
kú, bár kínos kérdés, hogy antiszemita-e a darab,
s ha igen, mennyire, s hogy szabad-e ezt a
mérget német színpadon szétfröccsenteni vagy
sem. A színháznak ugyanis az esztétika a morál-
ja, és Bochumban Shylock nem azért tornyosult
valamennyi szereplő fölé, mert Hans Mahnke
kiemelkedő színész, hanem azért, mert a csupa
előkelően vagy komikusan kistafírozott bábu kö-
zött ő volt az egyetlen, óriásira nagyított ember,
más szóval olyan lény, akinek múltja és reménye
van, akiben emberi sajátosságok, megszelídíthe-
tetlen érzelmek és indulatok rejlenek. Mahnke a
maga koszlott szürke öltönyében beszédstílusok
kalandos egyvelegét zongorázta végig, selypí-
tett, vinnyogott, jidlizett, az egészbe belekevert
valami keletporosz vagy kelet-sziléziai ízt is, kar-
jával-kezével keleties, mintegy nomád sátrakból
kiszökött gesztusokat pörgetett. Mindez „kínos"
volt, egyenesen célozta meg minden filoszemita
prüdéria szívét. Ez a Shylock, ha fogát csikorgat-
ta, néha csupán a mesék ördögének tűnt, míg az
elrévülés csendes pillanataiban szürke, lassan
szétmálló kődarabra emlékeztetett.

Semmi kétség: ez a zsidó „zavarta" a körülötte
tobzódó egyértelmű életörömöt. Kellemetlenül,
egyenesen archaikusan hatott, csökött gondol-

kodásával nem, ért fel a kor gondolatmentes
magaslatához. Ám Zadek még valakit szándéko-
san elkülönített, méghozzá éppen Shylock ellen-
játékosát, Antoniót, a királyi kalmárt és savanyú
keresztényt, akit Günther Lüders jámborkodóan,

középkori mártírlegendából itt ragadt őskori le-
letként állított a színpadra. Két idegen megannyi
jó cimbora és szerelmes között, két látszólagos

ellenség, két titkos cinkostárs, aki egyaránt kép-
telen az alkalmazkodásra. Shylock, miután a ne-

gyedik felvonás bírósági tárgyalásán legyőzik,
kihullik a darabból; Shakespeare megfeledkezik
róla. Antonio még fellép az ötödik felvonásban,
néma díszletként, de amikora párok és cimborák

végül mind ágyba bújtak, Zadek ott hagyja egye-
dül a hatalmas, üres színpadon, éppoly magá-

nyosan és mélabúsan, ahogyan az elején is ott
állt. Zadek nem feledkezett meg róla, mint ahogy
arról sem, hogy a darab összes szerencsés meg-
oldása vígjátéki varázslat, tehát nem megoldás.

Reinhard Baumgart, Süddeutsche Zeitung,
1973. január 3.

Peter Zadeknak nem fért a fejébe, hogy a zsidó
ne lehessen gazember. Amikor 1973-ban meg-
rendezte a Kalmárt, a bochumi Schauspielhaus
homlokzatára hatalmas Shylock-szobrot szerel-
tetett, amint kését éppen Antonio mellének sze-
gezi. Shylock ragaszkodik a maga jogához, ke-
rüljön bár ez adósa életébe - és ettől a ténytől
Zadek nem akart eltekinteni, hallani sem akart
róla, hogy a filoszemitizmus nevében a tudatkü-
szöb alá szoruljon. A zsidó Fritz Kortner - Jürgen

Fehling rendező szárnyaszegett beleegyezésével
- már 1924-ben úgy játszotta Shylockot mint
megalapozott választ az őt üldöző társadalom
megalapozatlan gyűlöletére. „Égtem a vágytól -
írta Kortner-, hogy olyan Shylock legyek, akivel a
keresztény külvilág embertelenül bánik, és ezért
maga is embertelenné torzul." Fél évszázaddal
később Zadek visszaadta Shylocknak az
alapvető emberi jogot, hogy éppolyan gonosz
lehessen, mint azok, akik semmibe veszik.

Ezt az elgondolást azonban Peter Zadek teát-
rálisan csak most, 1988-ban teljesítette ki. Mára
Shylock külsőleg is pontosan olyan lehet, mint
azok, akik megvetik. Gert Voss játssza, aki simára
van borotválva, és a feltehetően Diortól szár-
mazó kék ing fölött széles, színes mintájú nad-
rágtartót hord, mint a New York-i tőzsde bróke-
rei. Diplomatatáska van nála meg maroktelefon,
és zsebszámológépen számítja ki a kamatokat.
Az antiszemiták jidliző mumusára csak olyankor
emlékeztet, ha szándékosan, kívülről parodizálja.

Az olyan színes és intenzív színész, mint Gert
Voss, természetesen nem csupán külsőségek-
ben és öltözködésben közelíti hozzánk Shylockot.
A modora is cool, mint napjainké. Nem tépi fel a
szívét, nem panaszkodik, nem üvölt fájdalmá-
ban, minta régi vén Shylockok. Gert Voss jóked-
vűen mosolyog, ha a bosszújára gondol, sőt még
akkor is, amikor már sejti végzetét: ki fogják verni
abból a társadalomból, amelybe pedig olyan jól
beleillik. Ez a Shylock még embertelenségében
is rokonszenves szörnyeteg marad.

Amikor Shylock elmondja híres védőbeszédét
a zsidókról - „Hát a zsidónak nincs szeme? a
zsidónak nincs keze, szervezete, érzéke, érzelme,
szenvedélye?" -, Zadeknál Bochumban tizenöt
évvel ezelőtt Hans Mahnke egy fal előtt állt,
amelyre krétával a „zsidó" szó volt firkálva, és az
örök üldözött pátoszával vádolta a zsidóellenes
világot. Gert Voss, a bécsi Shylock itt is úriember,
aki megőrzi tartását: fél keze a nadrágzsebében,
a másikban a tőzsderovatnál felütött újság, és a
hangja nem panaszos, nem oktató-aggályosan, a
hit csöppnyi maradékával igyekszik érvelni, az
értelemhez folyamodni.

Zadek sokáig titkolja, mi a szándéka Anto-
nióval, a mélabús kalmárral. Ignaz Kirchner úgy
számol be depresszióiról, mintha egy saját lelki
életéről szóló üzleti beszámolót adna elő.
Shylock fellépése után azonban hamarosan kide-
rül, hogy Antonio és Shylock, a két ellenfél köze-
lebb áll egymáshoz, mint valaha is sejthető lett
volna: jóformán összetéveszthetőek, úgyhogy
Portia joggal kérdezi, ki itta kalmár, és ki a zsidó.

Királyi kalmárnak egyikük sem mondható. Ki-
rályi azonban Shylock viselkedése, amikor vere-
séget szenved, és a bíróság megfosztja vagyo-
nától. Kitölt két csekket, majd zokszó nélkül,
felemelt fejjel távozik. És királyi Antonio maga-
tartása is, amikor a végén bekövetkezik az álta

lános párosodás, és ő megmarad magányos
szólistának: zokszó nélkül, felemelt fejjel távozik.
Akármilyen tőkeerős volt a két kívülálló, egyikük
sem tudta megvásárolni, amit szeretett volna:
barátságot az egyik, bosszút a másik. Ekként A
velencei kalmárból olyan dráma lesz, amely a
pénz hatalmának korlátairól is szól.

Georg Hensel,
Frankfurter Allgemeine Zeitung,

1988. december 12.

„Gyűlölöm őt" - mondja Gert Voss Shylockja, de
szinte mellékesen, derűsen, mint aki önkéntele-
nül is mulat ezen a furcsa, enyhén anakroniszti-
kus kedélyállapoton, még a cigarettája sem alszik
ki közben.

Ez a hanyagság jól illik a miliőhöz, amelyet
Peter Zadek a Burgtheaterban választott: a Wall
Street meg talán a milánói tőzsde világához.
Wilfried Minks színpadképének háttere valami
nagybank procc homlokzata, az előtte lévő téren
pedig, amely messze van Shakespeare Rialtó-
jától, diplomatatáskás, diktafonos, olasz szabású
selyemöltönyt viselő, elegáns, menő fiatalembe-
rek találkoznak, akik a Wall Street Journalt vagy
a Corrierét olvassák, és löncs előtt (így kezdődik a
bécsi előadás) lazító gyakorlatokat végeznek.

E yuppie-k közül Shylock a legelegánsabb és
valószínűleg a legsikeresebb is. Gert Voss a maga
bámulatos alakváltó képességével hitelesen mai
figurára fordítja le a zsidót. Még fiatal, és ízig-
vérig manhattani; örökké barátságos arca mögött
sziklakeménység, tréfálkozó mozdulatai mögött
hamisítatlan killer-ösztön, silk suitban jár, simára
nyalt, fényesre brillantinozott szőke hajjal, széles,
fehér, dísztűvel átszúrt nyakkendővel, csuklóján
Rolexszel.

Mindazonáltal a rendezés nem simíthatja el a
feltűnő távolságot egyfelől a mai miliő és a hozzá
tartozó viselkedésformák és kellékek, másfelől
az Erzsébet koriak gondolati és képi világa kö-
zött, amelyet semmilyen fordítás nem tüntethet
el, ha csak félig hűséges akar a szöveghez ma-
radni. Ha Shylock ilyen kiegyensúlyozottan alkal-
mazkodik a környezethez, akkor tragédiája elve-
szíti az egzisztenciális dimenziót: mindössze egy
bróker téves üzleti számításával van dolgunk, a
gyűlölet, amellyel adósa testének egyfontnyi da-
rabjához ragaszkodik, csak perverz szeszély,
majdhogynem tréfa, amelyen később majd jót
nevet az egész brancs.

Shylocknak pechje volt a tőzsdén. Végső
összeomlása - na igen, ez nem valami kellemes,
de emberünk bizonyára hamar összeszedi ma-
gát, és talpra áll. Bosszantó, de hát egy ilyen kis
csődöt azért még le tud nyelni.

Így távozik a színről Voss Shylockja - egy
tőzsdés, akinek részvényei hirtelen lezuhantak,
az ellentábor valamivel ravaszabbul diszponált,
szó mi szó, a keresztény kollégáknak ezúttal
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bejött, de ilyet is láttunk már; az élet megy to-
vább, nézzük meg inkább, most is olyan jó-e Da
Silvanónál (260, 6th Street) a coniglio, mint a
múlt héten.

Peter lden,
Frankfurter Rundschau,

1988. december 13.

„Velencéről beszélnek, de ez valójában New
York" - mondja Peter Zadek. Wilfried Minks
díszlete egy mai bank-semleges átjáróház, mint
a klasszikus tragédiák csarnoka, valamelyik
emeleten; csak egy sivár lifttel lehet megközelí-
teni, láthatatlan irodák nyílnak belőle. A pénz
világa, a maga teljes neuraszténiás csúnyaságá-
ban. „Olyan társadalom, amelyben nagyon hi-
deg, nagyon nyers, nagyon üres emberek élnek -
mondja Zadek. - A zsidók és a többiek között
nincs nagy különbség. Ha úgy olvassuk a dara-
bot, hogy megfeledkezünk minden későbbi értel-
mezésről, kiderül, hogy Shylock se nem áldozat,
se nem szörnyeteg, a szereplők pedig a körülmé-
nyektől függően lehetnének barátok is, ellensé-
gek is. Adott esetben a körülmények úgy hozták,
hogy ellenségek."

Az 1973-as, bochumi bemutató óta Zadek
négy ízben vitte színre A velencei kalmárt. „És
korábban mindig eltúloztam a karikatúrát, mert
hittem a provokáció hatásosságában. Mára meg-
változtak az idők, és én is megváltoztam. Most
egy asszimilált zsidó esetét akartam bemutatni,
egy olyan zsidóét, amilyen magam is vagyok. A
problémái a régiek, de az egész benn, a fejében
megy végbe, kívülről semmi sem látszik rajta.

Az én szüleim évente egyszer mentek el a
zsinagógába, az is csak afféle társasági rítus volt.
Mint Hitler előtt a legtöbb polgári
státusú zsidó, nagy hazafiak voltak, szívvel-
lélekkel németek. Nem beszéltek se
jiddisül, se héberül, egy világ
választotta el őket az ortodox
zsidóktól. Volt egy nagybátyám, ha jól
tudom, anyám egyik nővérének a férje.
Lengyel volt, muzsikus a zsina-
gógában. Nekünk idegen volt, úgy
beszéltünk róla, mint valami szegény
rokonról. Magam még gyerek voltam,
nem értettem semmit az egészből.
Aztán egyszer csak menekülnünk
kellett, Angliába. s az angol zsidók
nem fogadtak be, sznobnak, sőt
nácinak neveztek...

Az én előadásom nem az antisze-
mitizmusról szól - A velencei kalmár
nem tézisdarab -, és nem is a rasz-
szizmusról vagy a vallásról, hanem
erkölcsről és előítéletekről."

Colette Godard beszélgetése
Peter Zadekkal

Le Monde, 1988. december 24.

Egy velencei palazzo árnyékából lép színre egy
férfi a jómódú viktoriánus úriember teljes díszé-
ben - cilinder, frakk, kesztyű, sétapálca. Talán A
Forsyte Saga lapjairól vagy Henry James
valamelyik regényéből? Aligha. z itt Shakespeare
vér-szomjas, farkaslelkű Shylockja, a londoni
Nemzeti Színház A velencei kalmár-
előadásában.

Jonathan Miller rendező Old Vic-beli bemutat-
kozásához kiemelte a Kalmárt a maga hagyomá-
nyos reneszánsz környezetéből, és áthelyezte
minden korok közül a legmerkantilabb szellemű-
be, a XIX. század végére. A jelmezek és a
díszletek díszesek, tömörek, dúsan párnázottak.
A vers realisztikus társalgási hangnemmé
laposodik, s a mű szertelenségeit egy bőrrel
kárpitozott igazgatótanácsi terem tónusához és
dimenzióihoz nyesik hozzá.

Ha a rendező a dráma központjának a pénz-
váltó pultot látja, nem veheti komolyan Portia
varázslatos belmonti birodalmát a maga tündér-
mesébe illő cselekményével, virágos érzelmeivel.
Miller felfogásában ez a világ vagy képmutató,
vagy irreleváns. A ládikajelenetek mókás különc-
ködésekre vagy komikus gegekre adnak alkalmat.
Lorenzo és Jessica híres lírai dialógusában („Lá-
gyan szunnyad a holdsugár e halmon...") a halvérű
fiatalember először zsebkendőt terít a földre, hogy
kímélje elegáns öltönyét, beszéd közben a pipájából
pöfékel, Jessica pedig unalmában elalszik.

Laurence Olivier hatvankét évesen először ta-
lálkozik Shylock szerepével. A viktoriánus kör-

René Allio díszlete Zadek 1973-as bochumi
előadásához

nyezettel összhangban sutba vágja a horgas or-
rot, a zsíros tincseket és a bibliai frázisok dará-
lását, több évszázad Shylockjainak alapvető kel-
lékeit. Az ő zsidója rég elhagyta mára gettót, és
a saját lábára állt.

Time Magazine, 1970. május 18.

z a zömök, hajlott hátú rembrandti figura, ez a
parancsoló fellépésű cilinderes pénzember szem-
mel láthatóan dúsgazdag, és kezdetben mintha
csupán a pénz hideg hatalmát testesítené meg.
Az ember megborzong, amikor cvikkerét levéve
tanulmányozni kezdi a tőzsdei árfolyamokat.

„Van Belmontban egy gazdag úrihölgy" - e
szavaknál kintről megszólal egy hegedű. A szín-
padkép tehát két irányban működik. Egyfelől ki-
emeli a dráma nyilvánvaló pénzügyi vonalát,
másfelől talmi szentimentális dekorációként lep-
lezi le a regényes elemet. A szirupos késő vikto-
riánus érzékenység egész apparátusa felvonul,
hogy a szerelmi ügyek felcicomázott marcipán-
tortának tűnjenek. Portia budoárját majd' szétveti
a sok belézsúfolt ízléstelen bútor, díszes cse-
csebecse és státusszimbólumul szolgáló ruha.
Minden egy kapzsi nyárspolgári társadalomról
árulkodik, amelynek igazi élete a pénzintézetek-
ben és a bíróságokon zajlik.

Ha ez nem is egészen az a darab, amelyet
Shakespeare megírt, szükséges keret Laurence
Olivier minden színpadi hagyományt megdöntő
Shylockjához. Olivier mindenestől eldobja a sza-
kállas, rabbinisztikus törzsi figurát. Akár keresz-
tény kereskedőnek is nézhetnénk; jól szabott
öltönyében, aranykeretes szemüvegével, cilinde-
rével szakasztott mása Antoniónak. Csak belülről
nyomorította meg jóvátehetetlenül az asszimilá-
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ciós folyamat. Beszéde kísérteties elegye a gaz-
dag keresztényektől ellesett modorosságoknak;
ezüstfejű sétapálcáját markolászva nyeli el sznob
módon a szavak végét, hogy aztán a gesztus
hatását lerontva egyszer csak hangtalan nevető-
görcsben vonagoljon. Olivier-nek még az arca is
elvesztette jól ismert körvonalait: húsos, guta-
ütéses ábrázatot látunk, a száj is megvastagodott
és elernyedt. Az alakítás egészében megvetően
utasítja vissza az olcsó és könnyű módszert,
amellyel Shylockot mindenáron „rokonszenves-
sé" szokás tenni; ehelyett megmutatja, miféle
szörnyeteget gyúrnak a keresztény társadalmak
a maguk mindenkori idegeneiből.

Olivier játékából két mozzanat emelkedik ki: az
ujjongó tánc, amikor Antonio hajótöréséről érte-
sül, és az, ahogyan a bírósági ítéletet fogadja.
Lassan, a sorozatos csapások ütemére térdre
roskad, majd összeszedi magát egy méltóságtel-
jes kivonulás erejéig, hogy aztán a színpadon
kívül hosszú, fokozatosan elhaló, emberinek alig
nevezhető üvöltésben törjön ki. A Haláltánc óta
nem láttunk tőle nagyobb alakítást.

lrving Wardle, The Times, 1970. április 4.

Az előadás végén újabb mesteri ecsetvonás. Mi-
alatt a diadalmas keresztények visszahúzódnak a
házba, Jane Lapotaire Jessicája néhány pillanat-
ra a dráma főszereplője lesz. Ott áll magára
maradva a holdfényben, görcsösen markolva az
okiratot, amely neki ítéli apja vagyonát, arcán -
miközben a távolból megszólal a zsidó halotti
ima - Shylock bizonytalanságának növekvő ár-
nyéka. A gettóból kimenekült ebbe a jómódú
világba, de vajon befogadják-e valaha is - és
most, hogy már tudja, mire képes ez az új kör-
nyezet, akarja-e egyáltalán, hogy befogadják?

Robert Waterhouse, The Guardian,
1970. április 4.

Fekete selyem, mahagóni, idegnyugtató jogászi
duruzsolás. A mai napon egy vissza nem térített
kölcsön ügyét tárgyalják, amelyben a jótálló sze-
mélye volt a biztosíték. Az alperes előkelő szár-
mazású hajómágnás; a felperes közismert bróker
a Cityből, a szefárd zsinagóga aktív tagja. Néma
írnokok jönnek-mennek bőrkötésű tör-
vénykönyvekkel, az egész légkör csupa por,
diszkréció, formalitás. Es akkor hirtelen rádöb-
benünk: egyszersmind a gyűlölettől is sistereg.
Bármily abszurdnak látszik: ez a zsidó tényleg be
akarja váltani a tréfás alkut. A szerszám, amelyet
titkára egy szalvétával fényesít, sebészi szike -
egy font emberi hús kimetszésére.

A Nemzeti Színház új A velencei kalmárjának
legfőbb, bámulatra méltó teljesítménye, hogy jó
száz év vagy annál is hosszabb idő óta először
avatja félelmetesen hitelessé a mű magvát alkotó
hátborzongató alkut. Hogy ezt elérje, lényegében
átírja a darabot. Kidobja belőle a komikum nagy

részét és a tündérmesébe illő belmonti romanti-
kát. Vállalja viszont a dráma központi élményét,
a nyílt, gyilkos törzsi gyűlöletet, abban a meg-
győződésben, hogy a felújításoknak ezt nem
megkerülniük kell, hanem olyan új környezetet
teremteniük köré, amelyből ez az indulat hitele-
sen törhet fel.

The Observer, 1970. április 3.

Azén időmben Shylockot - akinek szerepe vala-
milyen oknál fogva sosem vonzott - érzelmesen
közelítették meg, megformálói a tárgyalási jele-
netben nemes indulattól lobogtak. Őszintén val-
lom, hogy ez enyhe túlzás. Képtelen vagyok
Shylockot alapjában rendes fickónak elképzelni,
legfeljebb arról van szó, hogy jobb minőségű
anyagból gyúrták, mint a darab keresztény sze-
replőit. Azok valóban gonosz, szívtelen, pénzhaj-
hász szörnyetegek, és amikor Shylock utoljára,
legyőzötten és megsemmisülve távozik, éreztet-
ni kellene, hogy keresztény testvéreink most
végre valóban mélységesen szégyellik magukat.
A velencei kalmár szörnyű, kegyetlen darab, és
mégis Shakespeare egyik legnépszerűbb műve.
Mi több, rendkívül alkalmasnak találják iskolás
gyerekek számára. Be kell vallanom, annyira tet-
szett George Arliss Disraeli-alakítása egy kitűnő,
1929-es hangosfilmben, hogy átemeltem belőle
néhány vonást (az „elloptam" olyan közönséges
szó!) saját Shylock-alakításomhoz. Néhány kriti-
kusunk, aki sajnos jobb memóriával és megfi-
gyelőképességgel rendelkezett, mint feltételez-
tem, át is látott a szitán.

Az első jelmezes próbára nagy gonddal masz-
kíroztam magam; Jonathan beugrott, hogy meg-
nézzen. - Ugye nem örülne, ha mindenki csak
George Arlissról és Disraeliről beszélne? - kér-
dezte, mire engedelmesen levakartam minden
festéket. Ragaszkodtam viszont a speciális fog-
sorhoz, a hozzá tartozó alsó ínnyel, amelyet erre
a célra csináltattam; így a szám az orr alatti
résztől az állig kicsit előreugrott (egy lényeges
vonás elegendő), s ez egész arcomnak, minden
további hozzáadás nélkül, szemita jelleget köl-
csönzött.

Laurence Olivier: Egy színész vallomásai.
Budapest, 1985. Prekop Gabriella fordítása

A stratford-upon-avoni szezont A velencei kal-
márral nyitották meg, amely darab engedelme-
sen hajlik a fantáziadús rendezői ötletekhez és
értelmezésekhez; nagyjából mindenki bele-
csomagolhatja a maga kedvenc elméletét. Es az
igazi csoda az, hogy minden logikátlansága,
hangulati és tartalmi ellentmondása ellenére
színházi értelemben mindig beválik, egyszerűen
a maga nyers és pőre feszültségének jóvoltából.
Terry Hands megközelítése pedig oly
egyértelműen kézenfekvő, hogy az ember döb-
benten eszmél rá: korábban - legalábbis emlé-

kezetem szerint - még senki sem próbálkozott
vele.

Hands tündérmesének látja és láttatja a dara-
bot, előadásának ihletése nem lélektani és szo-
ciológiai, hanem költői. Ez egyszer a kifejlet
nászi szimmetriája sem hat pusztán a bírósági
tárgyalás drámai csúcspontjához toldott,
unalmas csomókibogozásnak.

Ennek a harmonikusan egységes felfogásnak
azonban megvan az ára. Az előadásban a
szerelmesek kerülnek előtérbe. Shylock (Emrys
James) alakja redukálódik; inkább hat démoni
manókirálynak, semmint emberi lénynek, aki vo-
nakodásunk ellenére is rokonszenvet ébreszt
bennünk, míg a másik póluson Antonio minden
emberi erények hordozója lesz.

The Sunday Telegraph, 1971. április 4.

Terry Hands tudatosan felszínes megközelítése
csak részben mondható sikeresnek. Elképzelése
az üzletiességtől vezérelt s ezért folyton változó,
a profitért az életet is kockára vető velencei világ-
nak és Portia isteni állandóságú spenseri udva-
rának szembeállításán alapul. Timothy O'Brien
buján költői díszlete félúton van egy egyiptomi
királysír és egy bank trezorja között. Velence
bemutatására a játékkártyának öltöztetett urak
egyfajta Rialto Monopolyt játszanak, arany hajó-
kat tologatva a mozaikpadlón; a stilizált, éjkék
Belmontban kristály-ezüst gyümölcsfüzérek
függnek a fákról. Az akarat nagy kártyacsatájá-
ban Antonio és Bassanio a játékosok, Shylock,
ez a mord, horgas orrú, tarka ruhás Punch pedig
a joker - a kiszámíthatatlan realitás.

Pénz és mágia közé egyenlőségjelet tenni
nem nehéz, de ebből még éppúgy nem
kerekedik teljes értékű emberi környezet, mint
ahogy a feladat megoldásából sem áll össze
társadalmi kép. Az események, helyszínek és
figurák csillogó bevonata csupán a figyelem
ébrentartására szolgál.

lrving Wardle, The Times, 1971. március 31.

John Barton:
Shylock. Két szerepelemzés

John Barton: Az antiszemitizmus kétségkívül ki-
fejezésre jut a darab néhány szereplőjének ajkán,
de ez természetesen nem jelenti azt, hogy maga
Shakespeare egyetértene velük. A darabnak
Jessica és Tubal személyében van két további
zsidó szereplője is, és velük szemben Shakes-
peare semmilyen antiszemita véleménynek nem
ad hangot. Shylock azonban lélekben elszánt
gyilkos, aki kiszemelt áldozatától, Antoniótól, a
kalmártól minden részvétet megtagad. Ezzel a
ténnyel nehezen boldogul az, aki Shylockot iga-
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zolni akarja, bár sokan úgy érzik, hogy nekik ez
sikerülhet.

Érdekes, hogy Izraelben, ahol a darabot a
háború óta már jó néhányszor játszották, nem
sokat aggályoskodnak az állítólagos antiszemi-
tizmus miatt. Mi azonban itt most nem az anti-
szemitizmusról, hanem az emberábrázolásról
óhajtunk beszélni.

Ha egy színésznek csupán egyetlen utasítást
adhatnék szerepére vonatkozóan, alkalmasint azt
mondanám: figyeld meg és játszd el a kétértel-
műségeket és az önellentmondásokat. Mondd,
David, van valami hozzátennivalód az antiszemi-
tizmus kérdéséhez?

David Suchet: Magam is zsidó lévén szeret-
ném az egész kérdést félresöpörni az útból. Em-
lékszem, hogy amikor a szerepet elvállaltam,
Amerikából elárasztottak felelősségre vonó leve-
lekkel: hogyan merészelem eljátszani Shylockot?
Úgy hiszem, mindnyájunknak nagyon erősen kell
ügyelnünk, hogy a darab ne idézze fel a XX.
század emberirtó iszonyatát. Bár ez elkerülhetet-
len, mert minden előadáson akad olyan néző, aki
személy szerint vagy ismerősei révén érintett,
mégis úgy hiszem, nekünk inkább arra kell fi-
gyelnünk, milyen volta légkör a darab megírása
idején.

Barton: Úgy érted, hogy az Erzsébet kor fogal-
mait figyelembe véve Shakespeare a korát meg-
előzve emelte ki a zsidó emberségét?

Suchet: Igen. Azt hiszem, mellőznünk kell a
modern antiszemitizmust, és arra kell összpon-
tosítanunk, hogy a darab írásos kordokumen-
tum.

Hans Mahnke (Shylock) Peter Zadek bochumi
előadásában

Patrick Stewart: Egyetértek. Úgy érzem, hogy
ha a zsidóságra koncentrálunk, ez félrevisz,
elterel az egyetemességtől, a nagy
emberábrázolási lehetőségtől. Valahányszor
jellegzetesen zsidóra vett Shylockot láttam,
mindig hiányérzetem támadt. Shylock legfőbb
jellemvonása az, hogy idegen, kívülálló. Ha
elsősorban zsidónak tekintjük, fennáll a veszély,
hogy puszta jelképpé válik. Shylock kívülálló, aki
véletlenül még zsidó is.

Amikor a szerepet rám osztották, és olvasni
kezdtem a darabot, rájöttem, hogy itt egy sok-
szorosan összetett, egészen modern alakításra
nyílik mód. Úgy döntöttem tehát, hogy mellőzöm
a zsidóság szokványos ismertetőjegyeit. Az én
Shylockom külsőleg elnyűtt. lerobbant volt. Ami a
beszédét illeti, az vezérelt, hogy a figura idegen
kultúrában él, és egy kívülállónak elengedhetet-
lenül fontos, hogy beilleszkedjen, hogy hasonul-
jon ehhez a kultúrához. Ezért olyan beszédmódot
találtam ki neki, amely kulturáltabb, választéko-
sabb, szabatosabb, mint a helybelieké, még az
arisztokratákét is felülmúlja. Éppen ez az, ami
Shylockban a furcsa és egzotikus, ez az, ami
idegenszerű-a beszéde tehát, és nem a külseje.
A velencei ka lmárban senki sem beszél úgy, mint
Shylock, még Tuba!, a másik zsidó sem.

Barton: s most ugorjunk egyet. Amire min-
denki vissza szokott emlékezni, az Shylock végső
abgangja. Shakespeare itt nyitva hagyja a kér

dést, mert a máskor oly beszédes figurának itt
jóformán semmi szöveget nem ad. Ti tehát mit
csináltok távozáskor? Mi a közönséghez szóló
végső üzenet?

S t e w a r t . Igen, ez mindig nagy kérdés a Shy-
lockot játszó színész számára, és megint csak a
hagyomány miatt. Egész sor történet szól a kü-
lönböző színészek abgangjairól. Emlékszem, te
is megkérdezted még a próbák elején: „s hogyan
mégy majd ki?" Azt mondtad, meg kell majd
találnom a módját, mert ezt a végső ab-gangot
minden színésznek meg kell oldania, s a
színháztörténet számos különleges változatot
jegyzett fel. Kean például ezekben a pillanatok-
ban szemmel látható, döbbenetes fizikai átalaku-
láson ment át. Edwin Booth részletesen kidolgo-
zott, percekig tartó némajátékot produkált. lrving
nyugodtan, csöndesen ment az ajtóig, aztán egy
hosszú sóhajjal lépett ki. s van persze egy nagy,
modern változat: Olivier vonítása valahonnét kí-
vülről, az Old Vic folyosójáról.

Barton: Ugye különös, hogy Shakespeare
semmit sem írt ide?

S t e w a r t A tárgyalási kép elején Shylock hisz-
térikusan fennhéjázóvá válik, mert úgy érzi, vég-
re egyszer ő kerekedik felül. Portia elmondja,
hogy Shylocknak igaza van, jár neki az egy font
hús. Szerinte ugyan meg is kegyelmezhetne, de
joga van hozzá, hogy ne tegye. Amikor azonban
a keresztények ellene fordítják saját fegyverét,
Shylock rájön a veszélyre: mindenéből kiforgat-
ják. Én úgy éreztem, ha Shylock minden becsvá-
gyának középpontjában a pénz, a birtoklás állt,
akkor most csak egyet tehet: menti a menthetőt.
Ami számomra annyit tesz, hogy meghunyász-
kodom és kivánszorgok.

Barton: Az előadásokon mindkettőtök felfogása
hiánytalanul érvényesült. Kiderült, hányadán is
álltok ezzel a híres szereppel, amelynek van egy
sajátos vonása: mindössze öt jelenetben tűnik
fel.

S tewar t : Ez csakugyan igen különös. Shylock
ritkán jelenik meg a színen; összesen öt jelenete
van, és az egyik még ezek közül is igen kurta és
töredékes. És mégis: egyike a négy vagy öt leg-
híresebb Shakespeare-szerepnek. A Shylock
névre még az is fölfigyel, aki jóformán semmit
sem tud a darabról...

Vajon miért? Csakugyan igen különös. A titok
négyszáz év múltán sem adja meg magát...

Részlet egy televíziós forgatókönyvből

A velencei kalmár-idézeteket Vas István fordításában
közöljük.

Összeállította és részben fordította:
Szántó Judit


