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A szolnoki Kastély

Kafka-adaptáció a Szigligeti Színházban

Franz Kafka 1922-ben írta meg A kastély
című regényét. A „meg" igekötőt tulaj-
donképpen el kellett volna hagynom, hi-
szen Kafka a cselekmény egyes szálait el-
varratlanul hagyva, egy regénybeli jelenet
kellős közepén hagyta abba az írást. A
befejezetlenség okait csak sejthetjük; az
írót világnézeti kételyek gyötörték, de
kételkedett önmaga művének jelentősé-
gében is, hajlott arra, hogy kudarcra ítélt
embernek tekintse önmagát. Betegségével
is mind nehezebben birkózott - úgy
érezhette, már nincs ereje a folytatáshoz.
Az olvasóban azonban mégsem támaszt
hiányérzetet, hogy a regény kurtán-fur-
csán abbamarad. A befejezetlenség in-
kább írói eljárásnak tűnik, jelezve azt,
hogy a történet köríve lezárult, minden
lényeges elmondódott; a „Kastély" vilá-
gának újabb felmérése elkerülhetetlenül
ismétlésekhez vezetne. A regény tehát
mégis befejezéséhez ért, „megíródott", és
1926-ban, két évvel Kafka halála után,
meg is jelent.

A harmincas években Kafka még a ke-
vesek írója volt, s csak az ötvenes évek
elején vált híressé vagy hírhedtté, akkor,
amikor mindinkább tudatosult, mind
nyilvánvalóbbá lett, hogy a világ Kafka
rémálmaiban önmagára ismerhet. Nyu-
gaton kiadták, utánozták, könyvtárnyi
irodalom méltatta, Keleten betiltották,
kárhoztatták, s még az utánzóit is elítél-
ték.

Magyarországon 1956 után szűnt meg
fokozatosan a Kafkát sújtó anatéma. El-
sőként egy kis kötetnyi elbeszélés látott
napvilágot Boldizsár Iván fordításában és
Ungvári Tamás utószavával. Akkoriban
magam is az elsők között írhattam mélta-
tó tanulmányt Kafka elbeszéléseiről.
Majd sorra kiadták Kafka további műveit
is. A kastély 1964-ben jelent meg.

Ma már elmondhatjuk, hogy Kafka ér-
tékelésének hazai módosulása logikus
következménye volt 1956 viharának. A
meghirdetett, óhajtott konszolidáció
elhatárolódást követelt a „személyi kul-
tusz" éveitől, ígéretet a rendszer reform-
jára. Igy azt is el kellett ismerni, hogy a
szocializmus társadalma sem mentes az
elidegenedéstől. Ezt a következtetést
nyomatékosította a hatvanas évek elején a
Kafka-közlések nyomán kibontakozott
szenvedélyes „elidegenedésvita". Igaz,
akkoriban még csak annyit lehetett ki-

mondani, elismertetni, hogy az elidege-
nedés jelenségei a szocialista rendszer
el-torzításának a következményei,
szemöl-csök, amelyeket kozmetikai
műtéttel el lehet és el kell távolítani.
Akkoriban Kafka műveinek a
megjelenése, e féligazságok kimondása
is jelentős előrelépésnek, eredménynek
számított. Néhány évvel később az
emberarcú szocializmusért vívott
politikai küzdelem részeként Kafka
hazájában is folytatódott a vita műveinek
publikálásáért és írói rangjának, jelentő-
ségének az elismertetéséért.

Kérdés azonban, hogy ma, húsz évvel
A kastély magyar fordításának megjele-
nése után, amikor szinte közhelyszerűen
ismételgetjük, hogy „kafkai világban
élünk", van-e még igazi aktualitása, má-
hoz szóló, új felismeréseket tartalmazó
mondanivalója az e regényből készült
színpadi változat bemutatásának?

A szolnoki produkció e kérdésre nem
szolgált egyértelmű - tagadó vagy igenlő

válasszal. Egy vasárnap délutáni valahá-
nyadik előadást láttunk - tisztes három-
negyed házzal. A nézők többsége az idő-
sebb nemzedék hölgytagjaiból került ki;
unalmat jelző mocorgás, köhögés nélkül
követték a színészek játékát, akiket illő-
en meg is tapsoltak, bár tartok tőle, hogy
a jelenlévők többsége Kafkáról csak any-
nyit tudhatott, amit Wéber Péter színvo-
nalasan, „blikkfangosan" megszerkesz-
tett műsorfüzetéből kiolvashatott.
Mindenesetre a klasszikusok
népszerűsítésének szolgálatában - és
Kafka ma már egyértelműen elismert
klasszikus - minden bizonnyal hasznos-
nak, fontosnak kell mondanunk a szolno-
ki társulat vállalkozását, amely művészi
megvalósítását tekintve volt annyira jó és
hatásos, hogy remélni lehet: még a leg-
felkészületlenebbek is érzékelték, akár
csak a tudatalatti szintjén, hogy a látottak
valahogy összecsengenek mindennapi
élményeikkel.

Franz Kafka: A kastély (szolnoki Szigligeti Színház). Mucsi Zoltán (K.) és Császár Gyöngyi (Pepi)



Ami A kastély-adaptáció rám gyako-
rolt - önmagam által ellenőrizhető - ha-
tását illeti, már a nézőtéren azon kaptam
magam, hogy kettős tudattal figyelek.
Nem csak azt követem, ami a színpadon
zajlik, hanem időnként ellenőrző pillan-
tásokat vetek a körülöttem ülőkre is, és
azon is elgondolkodom, hogy miért kelt
bennem mérsékelt érdeklődést ez a két-
ségtelenül igényes vállalkozás.

Nem tagadható: ugyanez az előadás a
hatvanas években izgalomba hozta volna
a szakmabelieket, a kritikát, a közéleti
színház híveit. Ahogy színházi esemény-
számba ment annak idején Szikora János
Per-rendezése Pécsett. Igaz, már ő sem
bízott meg teljesen a kafkai szöveg erejé-
ben, önálló hatásában, hiszen szükséges-
nek érezte, hogy fokozza a feltűnést, a ta-
budöntögetés zaját egy, a várhatónak
homlokegyenest ellentmondó díszlettel.
Szikora rendezésében - már akkor is Rajk
László díszletei közt - Joseph K. nem
rosszul megvilágított ügyvédi irodákban,
hivatalokban, törvényszéki he-
lyiségekben, hanem Szinyei majálisát
idéző napfényes réten keresi a maga iga-
zát.

Kétségtelen az is, hogy bár napjainkra
sok minden változott Magyarországon,
annyira azonban nem, hogy a kafkai világ
eltűnt volna a múlt ködében, hogy a „kas

tély"-szindróma érvényét vesztette volna.
Minden bizonnyal ennek a változásban
megmaradó változatlanságnak a ta-
núsítása késztethette Fodor Tamást A
kastély dramatizálására és színrevitelé-re.

A dramatizálás igyekszik hű maradni a
regényhez, már amennyire ezt a műfaj-
váltás megengedi. A kikerülhetetlen
buktatókat azonban Fodor sem tudja el-
kerülni. Nyilvánvalóan kurtítania és tö-
mörítenie kellett, hogy a regény minden
jelentősebb fordulatát színre állíthassa.
Fodor a cselekményt rövid jelenetekre
tagolja - és elhagyja az egyes szereplők
helyzetmagyarázó, önelemző fejtegeté-
seit. Azonban e rövidítések következté-
ben a dramatizálás veszélyesen közel ke-
rül a képregények szintjéhez - a rövid di-
alógusok egyes mondatai gyakran alig
hosszabbak, mint ami a rajzolt figurák
szájához biggyesztett hurokba beírható.

A színpadi változat a regény befejezet-
lenségét sem tűri el, itt nem maradhat el a
hatásos záróakkord, amely után felcsat-
tanhat a közönség tapsa.

A kastélyt elbeszélve Kafka nem dönti
el, hogy a regénybeli történés valójában
K. földmérő nyomasztó álma-e vagy ma-
ga a valóság, ahogy álmainkban is meg-
esik, hogy azt hisszük, ébren vagyunk - s
hány élményünkre emlékszünk vissza

mint rémálomra. A dramatizálásban az
álomszerűség nagyobb nyomatékot kap.
A regény kezdetén K., a földmérő késő
este egy faluba érkezik, amelynek kocs-
májában elnyomja az álom. De hamaro-
san felébresztik. A színpadi változat nyitó
mozzanata, hogy az alvó K.-t felverik
álmából, s azzal végződik, hogy K., mi-
után végképp kudarcot vallott az a kísér-
lete, hogy kapcsolatba lépjen a kastély
egy vezető hivatalnokával, újra elalszik.
Tehát nézőként azt képzelhetjük, hogy a
két alvás közti történés nem más, mint K.
álma.

Fodor érthető módon jelezni kívánja az
előadottak jelenidejűségét, anélkül
azonban, hogy megbontaná a mű általá-
nos érvényű időtlenségét. A mára két ap-
ró mozzanat utal. Az egyik jelenetben K.
felkeresi a köszvénybántalmaktól szen-
vedő falusi elöljárót. A regényben a kis-
hivatalnok ágyában fogadja a földmérőt,
a darabban egy napjainkban divatos
sporteszközre, szobabiciklire ül, és így
társalog látogatójával. A másik apróság: a
regény és a darab vége felé a hivatalno-
kok a várakozóknak kiosztott sorszámok
alapján hívják be ügyfeleiket. A színpa-
don elhangzó első sorszám 1984, K.-é -
1989.

A regények teljes tartalmi, formai gaz-
dagságát nyilvánvalóan nem lehet szá-
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mon kérni a színpadi változatoktól. A
vállalkozást csak az jogosítja, ha a szö-
vegcsonkítás veszteségeiért kárpótlást
nyújt a színpadi látvány és a színészi já-
ték, ahogy ez Ljubimov színházában is
történik, amikor színpadra viszi Doszto-
jevszkij, Bulgakov, Trifonov és mások re-
gényeit. Díszlettervezőjével, Borovszkij-
jal közösen néhány tárggyal, kevés, de
egyszerűsége ellenére is meghökkentő
kellékkel, igen hatásos fény- és árnyjá-
tékokkal, zenei effektusokkal olyan kü-
lönleges, olyan beszédes színházi élményt
teremtenek, amely akkor is meg-ragadja,
lenyűgözi a nézőt, ha története-sen
nyelvtudás híján szót sem ért az el-hangzó
szövegből.

A szolnoki produkció látványosságára
sem lehet panaszunk. Ugyan a világ sze-
génységét, koszlottságát, lerobbantságát
jelző, ócskaságokból megszerkesztett
díszletet nem egyet láttunk magyar szín-
padokon is. Talán először éppen Szolno-
kon, egy Ljubimov-rendezésben, a Trifo-
nov Csere című regényéből készült dra-
matizálásban, amelyben Borovszkij, a
díszlettervező már az Ecseri-piacon sem
eladható bútorokkal, szekrényekkel, ko-
módokkal, asztalokkal, székekkel zsúfol-
ta tele a színpadot. Úgy tűnik, mintha
Rajk László a maga díszletének kellékeit:
sodronyokat, matracokat, rácsokat, író-
asztallámpákat, székeket, vaságyakat,
pallókat, vasalódeszkákat a MÉH hulla-
déklerakodó telepeiről gyűjtötte volna
össze, és ezekből alakította volna ki
egyetlen, szinte alig változó színpadkép-
ben a darab színhelyeit, kocsmák ivóhe-
lyiségeit és szobáit, falusi utcát, iskolai
tornatermet, szobabelsőket és a lejtős
színpad távlatában csak sejthető, de nem
látható kastélyt. Kafka regényében a
mindent beborító hó teremti meg a nyo-
masztó álomnak azt az atmoszféráját,
amelyben, bár futni szeretnénk, mert ép-
pen üldöznek, csak cammogni tudunk,
mivel lépéseinket mázsás súlyok nehezí-
tik. Rajk László díszletében az összezsú-
folt ócskaságok gátolják a járást, alakíta-
nak ki olyan környezetet, amelyben állni,
ülni, aludni is csak összehúzódva, kuco-
rogva lehet, és érzékeltetik, hogy ebben a
nyomorúságban tulajdonképpen élni sem
érdemes. Rajk díszlete - ha típusában nem
is hat az újdonság erejével - megva-
lósításában mégis az egyediség hatását
keltő remeklés. A legnehezebbre képes:
csúnyaságában, rémségében válik széppé;
jó eséllyel indulhat is az évad legszebb
díszletének címéért.

A kafkai atmoszféra kialakításában a
világítás is főszerepet kap. A játéktér kü-
lönböző pontjain földre helyezett közön-
séges hivatali irodaasztal-lámpák és kü

lönböző irányokból világító reflektorok,
amelyek a főhős helyszínváltozását kö-
vetve hol kigyulladnak, hol kialszanak,
alapjában nyomasztó szürkületi fényben
tartják a színpadot. Fodor a világítás
mesterének bizonyul, ahogy finom ér-
zékkel variálja a szürke, a fehér és a feke-
te legkülönfélébb árnyalatait.

A szokottnál is fontosabb eleme a szín-
padi hatásnak Sáry László zenéje is,
amelyet, kocsmai muzsikusokat alakítva,
Verebélyi József és Lakai Zoltán ad elő a
színpadon. A zene ugyan valamiféle
kocsmai cincogásra emlékeztet, de ez a
„cincogás" nyugtalanító, félelmetes ha-
tást kelt, mintha a színhelyek közt bo-
lyongó főszereplőt, a földmérőt figyel-
meztetné a rá leselkedő veszélyekre, in-
tené, hogy aláaknázott terepen jár.

A színészek játékáról már kevesebb jót
mondhatunk. A közreműködők javára
írható, hogy lelkiismeretesen igazodnak
Fodor Tamás rendezői elképzeléseihez; a
színészek zenekarában senki sem fog
mellé, senki sem üt meg hamis hangot.
De kiemelkedő egyéni teljesítményeket
sem dicsérhetünk. Nehéz eldönteni, hogy
mennyiben felelős ezért a dramatizálás,
amelynek rövid jelenetei nemigen adnak
lehetőséget a színésznek a szerep, a szitu-
áció megélésére, kibontására. Igaz, a
nagy színészek néhány másodperces né-
majelenetben is többoldalnyi szöveget
képesek közvetíteni az általuk alakított
figuráról, ahogy a fejüket tartják, ahogy
maguk elé néznek, ahogy néhány lépést
tesznek. A színpadi jelenlétnek ezt a
szintjét a nagy létszámú csapatból egye-
dül a szakma két rutinos mestere, Dobák
Lajos és Kátay Endre közelíti meg - ők
azonban csak egy-egy epizód erejéig csil-
loghatnak.

A többi epizódszereplő inkább csak el-
beszéli a maga életkudarcát, a nézőtéren
már nem érzékeljük, hogy a színészek
mélyen át is élnék, belülről is megszen-
vednék az általuk megformált figura drá-
máját. Ezért aztán inkább csak megértjük
a „kastély" hivatalnokainak rosszkedvét,

bosszúságát, amiért éjt nappallá téve kell
ügyintézniök, anélkül hogy ennek bármi
értelme és eredménye lenne; ahogy a hi-
vatal packázásainak kiszolgáltatott falu-
siak tehetetlenségét, félelmét is inkább
csak az értelmünkkel vesszük tudomásul,
fogadjuk el, holott fel kellene háborod-
nunk a parasztok minden sérelmet magá-
tól értetődőnek tekintő rezignációján.

A nézőtéri indulatok kiváltása elsősor-
ban a főszereplő, a K.-t alakító Mucsi
Zoltán feladata lenne. Neki azonban nem
sikerül indulatait úgy felkorbácsolni,
hogy az azonosulás élményében mi is
megéljük az intellektuel gyötrő skizofré-
niáját. Márpedig hőse rettenetes kutya-
szorítóba kerül: a Kastély alkalmazottja-
ként, a Kastély bürokratáinak kiszolgál-
tatva nincs módja, hogy kellően felhábo-
rodjon méltatlan helyzetén. Alkalmaz-
zák ugyan, de kiderül, valójában semmi
szükség sincs földmérői tevékenységére.
Meglehet, hogy alkalmazása a hivatal té-
vedése volt, de az is lehet, hogy csak a
külső reprezentációt szolgálja, hiszen két
segédet is állítanak melléje, sőt még elis-
merő levelet is kap, holott földmérőként a
kisujját sem mozdíthatta. K., hogy meg-
éljen, eltartsa jövendőbelijét, kénytelen
megalázó, képesítésének meg nem felelő
iskolaszolgai munkát vállalni. Szorultsá-
gában még azt is el kell tűrnie, hogy
felettese, a jelentéktelen, korlátolt tanító
sorozatosan megalázza őt. Helyzetébe
nem nyugodhat bele, de csak odáig
merészkedhet, hogy audienciát kérjen
alkalmazóitól, a Kastély illetékeseitől. De
már ez az aggályoskodása is
szembeállítja a falubeliekkel, akik a
Kastély uraival szembe-ni minden
kételyt, tiltakozást „szentség-törésnek"
tekintenek. (A regény transzcendentális
értelmezést is megenged. Eszerint a
„kastély", az elidegenült hivatal
metaforája isten és ember megérthe-
tetlen, átláthatatlan kapcsolatát lenne hi-
vatott kifejezni. Kafkát minden bizony-
nyal foglalkoztatta, gyötörte a maga se-
hová sem tartozása, hiszen az isteni rend
abszurditásának deklarálásával szükség-
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szerűen kirekesztette magát a valláshoz
ragaszkodó közemberek sorából, közös-
ségéből, pedig alapvető igénye volt, hogy
valamiféle népközösséget magáénak
vallhasson. Bár tudta, hogy az út számára
járhatatlan, mégis megpróbált közeledni
vallásos zsidó közösségekhez, ahogy kö-
zösséget keresve az alakuló cionista moz-
galmakkal is felvette a kapcsolatot.) K. is
szeretne azonosulni a falusiakkal, meg-
maradását, nyugodt életét csak ez bizto-
síthatná; kételkedő-gondolkodó ember-
ként azonban a falu nem fogadja be - ő
pedig nem bújhat ki a maga intellektuel
bőréből.

A regény K.-ja kétségtelenül arctalan
figura -csak vezetéknevének kezdőbetűje
jelöli őt, már keresztneve sincs, mint A
per hősének. Ezt a jellegtelenséget
nyilvánvalóan nem könnyű színészi esz-
közökkel jellegzetessé tenni úgy, hogy
mégis megmaradjon a szerep kontúrta-
lansága. A regény hosszú monológokkal
fogalmazza meg K. belső vívódásait, a
színpadi változatban e tépelődésektől
megfosztva kellene Mucsinak K. gro-
teszk és mégiscsak tragikus helyzetét
életre galvanizálnia. Méghozzá tagadha-
tatlanul ismerős helyzeteket, amelyekhez
hasonlót az értelmiségi itt, Közép- és Ke-
let-Európa tájain minduntalan megél.

Korábban a Magyar Televízió jóvoltá-
ból néhány percre betérhettünk A kastély
próbájára - amikor egyik színészét inst-
ruálta Fodor. Nem pusztán elmagyaráz-
ta, hanem el is játszotta, hogyan képzeli
az adott pillanatban a színészi játékot.
Aztán megfigyelhettük, hogyan hajtja
végre a színész a kapott instrukciókat.
Láthattuk, mint tanít egy kitűnő színész,
Fodor Tamás egy kezdőt.

A színésznevelés időigényes munka,
éveket kíván. Elbizonytalanodott, gyor-
san változó világunkban marad-e Szolno-
kon idő e türelmet, nyugalmat kívánó fel-
adatra?

Franz Kafka: A kastély (szolnoki Szigligeti
Színház)
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A megvásárolhatóság
panoptikuma

A windsori víg nők Nyíregyházán

Mintha csak önnön feszültségeit kívánta
volna oldani, a Hamlet után a nagy Will
megírta A windsori vígnőket. A gondűző
komédiázás darabját. A világmegváltó
gondolatok mellőzésével, alighanem, ki-
zárólag mulattatásra szánta. Szokásos er-
kölcsfilozófiai meditálását, lírai megnyi-
latkozásait ezúttal félretéve, a puszta ko-
mikumra bízta leleményességét. Es persze
a jellem komikumforrásának fölku-
tatására. Mert amilyen mértékben bohó-
zati rugóra jár a cselekmény szerkesztése,
épp olyan mértékben uralja a szerző a
vígjátéki karakterformálás eszközeit. Míg
a burleszk és még inkább a vásári
komédia figurái (melynek sémáira, önnön
„szertelenségeivel" tetézve, építkezik)
jószerével csak egyetlen, domináló
emberi vonás megtestesítői - Shakespeare
komédiájában már árnyaltabbá válnak,
élettel töltődnek. A windsori víg nők,
mondhatni, a komikus jellemek arc-
képcsarnokává gazdagodik.

A nyíregyházi előadás rendezője, Csiz-
madia Tibor ezt a fölismerést kiinduló-
pontnak fogadta el. A hétköznapi gya-
korlatnál nagyobb gondot fordított a sze-
reposztásra. Nem csak a főszereplő Fals-
taff személyének kiszemelése (akinek
valósággal „hátán kell vinnie" az elő-
adást), hanem a többi szereplő kiváloga-
tása is gondosan történt. Egyszóval, Csiz-
madia, a fönt jelzett „jellemparádé" föl-
vonultatása végett, színészekre szabta
előadását, és nem rendezői világképet
szemléltető, elvont jelrendszernek vetet-te
alá a szereplőket. Okkal-joggal, mert
Shakespeare vígjátéka ezúttal épp jelle-
meiben él. Karakter szabta cselekedeteik
görgetik a bonyodalmat, teljesítik ki a
színjáték meséjét. A vidám történet teat-
ralitása kézenfekvő, a vásári improvizáci-
ós szellemtől a buffógesztusokig menően.

Az alkalmas szereposztás és a színész-
vezetés jóvoltából mindez szerencsésen ki
is aknáztatik. Ám a játék elevenségé-nek
illúzióját csak egy gördülékeny, mai
hangzású szövegátültetés biztosíthatná. A
korábbi avítt fordításokat (Gondol Dániel,
Rákosi Jenő, Hevesi Sándor - ez utóbbi a
Nemzeti Színház 1929-es Shakespeare-
ciklusa számára készült) a Devecseri
Gáboré követte 1948-ban. A mai fül
számára barokkosan tekervényes,
nehézkes szöveg helyett Márton

László és Révész Ágota friss átültetését
játszta el a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház. A fordítás inkább alapanyag-
ként használja az eredetit; mai szófordu-
latok fűszerezik a köznapi beszédhez kö-
zelítő színpadi nyelvet. A szó szerinti
„hűtlenség" a darab légköréhez, a figurák
jelleméhez való hűség jegyében kö-
vettetik el - tehát bocsánatos vétekből
erényt kovácsolnak az „átigazítók". A
sok, gondolattársításra villantó szójáték,
nyelvi sziporka honi környezetünk
nyelvhasználatának közegében ragyog
föl. És legfőképp életerős, lüktető szöve-
get adnak a szereplők szájába. Összeve-
tésképpen hadd álljon itt Falstaff mono-
lógja a Térdszalag fogadóban:

Devecseri-fordítás: ,,...A gazfickók
lelkifurdalás nélkül vetettek a folyóba,
mintha vak kutyakölyköket akartak volna
vízbe fojtani, tizenötöt egyszerre: és
tudhatjátok termetem méretéről, hogy a
süllyedésben bizonyos fürgeséggel ren-
delkezem; ha a fenék oly mélyen volna is,
mint a pokol, én leérnék. Megfúltam vol-
na, ha a széle nem olyan lejtős és sekély -
irtózom ettől a halálnemtől; mert a víz
felpuffasztja az embert és mi lett volna
belőlem, ha felpuffadok! Óriásmúmia, az
bizony!"

Márton László átültetése: „...Olyan
kíméletlenül dobtak a vízbe, mintha csi-
pás kutyakölyköket akarnának megnyu-
vasztani, egyből tizenötöt. Ti meg tud-
hatjátok a termetem alapján, hogy hajla-
mos vagyok a süllyedésre, s ha a pokolig -
hát a pokolig süllyednék. Meg is fullad-
tam volna, ha nem lejtős a part, és nem
sekély a víz - irtózom a fulladástól, mert a
víz puffasztó hatású, és képzeljétek, mi
lett volna belőlem, ha felpuffadok! Való-
ságos hullahegy!"

A rendező bizton számíthat a friss for-
dítás vitalitására. A gondosan kimunkált
szöveginterpretálás is erre vall. S ha
egyik-másik dialógus magyarításában - a
gordiuszi csomót átvágva -túlzottan egy-
szerűsítene a fordító, tartalmat ád a mon-
dottaknak a bohózat nyomatékosító esz-
köze, a gesztus, a testi kifejezőerő, a ko-
mikus helyzetekben karikírozott figurák
csúfondáros játéka. Mert a bohózat fri-
volsága mögött Shakespeare szellemé-ben
valamit mégis megcélzott a szatíra
csapásiránya: voltaképp a megvásárolha-
tóság komédiája kerekedik ki a néhány
(silány) tologatható paravánnal jelzett,
lecsupaszított színpadon. A szerelem örve
alatt a sóvár pénzszerzés, hozomány-
vadászat kipellengérezése, a hoci-nesze
alapon történő érzelmi kiárusítás - mind-
mind a pénz körüli cinikus körforgás szé-
dületét persziflálja. S míg Shakespeare
vékonypénzű arisztokratákat és potyale-


