
bár idegesek, azért jól érzik magukat ebben
a kicsinyes világban, nem hiányzanak nekik
az úgynevezett nagy kérdések, és
voltaképp örülnek, hogy nem idegesítik
őket a társadalmi lelkiismeret egykor olyan
fontos dolgaival. Gyurkovics ezt a
pszichózist jeleníti meg, de úgy, hogy kicsit
saját szemléletébe is belopakodik ez az
öröm: végre nem kell a nagy kérdéseket
számon kérni az emberektől és a nézőktől.
Nem kell erőltetettnek lenni. Csak az a baj,
hogy a tiszta banalitás is erőltetett, mint
ahogy ennek az előadásnak lanyhuló
atmoszférája is mutatja: a közepén
elfáradunk.

Kapás Dezső rendezése nem tud ver-
senyt futni a szöveggel. Ezt szó szerint kell
érteni: Gyurkovics - mint mondtam, a
darab első részében - olyan dialógust talál
ki, melyben ketten-hárman
mondanak el, dobnak össze inkább - egy
mondatot. A mama elkezdi, a fiú valami
mással folytatja, és végül valamelyik
betévedt látogató fejezi be - természetesen
egészen más értelműre facsarva az eredeti
mondatot. Ez a dialógusforma azonban
csak úgy érvényesülhet, ha pattog, pereg,
ha fel van gyorsítva a tempó, s ha az
értelem kifordítása véletlennek tudható be.
A színpadon azonban annál inkább egy
didaktikus értelmezésmagyarázatot
hallunk, mintha arra törekednének, hogy a
néző esetleg nem érti jól a szöveget, és
ezért lassabban kellene mondani a
mondat-foszlányokat. A rendező viszont
jól érezte, hogy a darab szentimentális
légkö-

rét nem kell komolyan venni: a negy-
venéves „gyerekek" szomorúsága csak
olyan frissítő dalbetét egy prózai szö-
vegben.

Az előadás műfaji közegét ismét To-
manek Nándor jelenléte teremti meg. Nem
csinál semmi különöset. Csak te-
hetetlenkedik, csak „oda áll" - és már-is
érezzük azt a groteszknél kevesebb,
humorosnál több, furcsa atmoszférát, ami
figuráját és a darab hangulatát jellemzi.
Tábori Nóra jó partnerének bizonyult,
megtanulta az értelmetlenséggel játszani
képes hisztérikus szellemességet, ami
Gyurkovics figuráinak alap-hangja. Bulla
Elma lassan építi fel a nagymama
tikkjeiből egy szánnivaló öregasszony
hűvös, de mégis megkapó alakját. Lajos, a
másik sikeres fiú szerepében Benkő Gyula
erőtlenül játssza el a sikerektől elgyengült
férfit. Egri Márta néhány ugribugri
riposztja kevés szünetjel. Fehér Miklós
elkoptatott szobabelsője - helyes földrajzi
érzékkel - kilencedik kerületi enteriőr-
emlékeket ébreszt a nézőben, s ezzel fog-
ja keretbe ezt az átlagnál nem jobb ko-
médiát.

Gyurkovics Tibor: Csóka-család (Pesti Színház)
Rendezte: Kapás Dezső, díszlet: Fehér Mik-

lós, jelmez: Jánoskúti Márta, dramaturg: Rad-
nóti Zsuzsa.

Szereplők: Bulla Elma, Tomanek Nándor,

Tábori Nóra, Benkő Gyula, Egri Katalin f. h.,

Farkas Antal, Egri Márta, Greguss Zoltán m. v.,

Földi Teri, Pethes Sándor, Gálfi László f. h.

KOLTAI TAMÁS

A vidékiesség képei

Motívumok
Ascher Tamás rendezéseiben

Az Ördögök cselekménye egy kisvárosban
játszódik. Ebben a kisvárosban, mint
Lukács György rámutat, a Péter-váron
élő Sztavrogin az irányadó. A hatalmas
regényfolyamban a miliőnek nincs
különösebb jelentősége. Annak a
dramatizálásnak, amelyet Albert Camus
adaptációjából Andrzej Wajda fejlesz-tett
tovább, és amelyet Kaposváron is
bemutattak, az egyik leleménye, hogy a
cselekményt kiviszi az utcára. A kisváros
levegője beárad a színpadra.

Pauer Gyula macskakövei, áttetsző
horizontja vonuló felhőkkel és egy kopár
élőfa rárajzolódó sziluettjével, az időnként
nekieredő eső a macskakövek közti
vályúkban megülő tócsákkal - ez még az
újnaturalizmus hatása is lehetne. De Pauer
az utcára szürrealista látomásként ráhelyez
egy barokká stilizált szalongarnitúrát, a
semmibe állított két-szárnyas ajtóval.
Bizarr látvány jön lét-re. A szürke és a
fekete különféle árnyalataiba öltöztetett
szereplők megelevenedett tusrajzként
mozognak a világos háttér előtti Kissé
mereven is, hogy megőrizzék
egyensúlyukat a bizonytalan járásra
késztető macskaköveken. A hatás
pontosan tükrözi azt a meggondolást,
amellyel Wajda indokolta Ördögök-
adaptációjának különösségét. „Megraga-
dott a karakterek pompás gyülekezete.
Nekem úgy tűnik föl, hogy ezeknek az
embereknek a drámája, akiket Doszto-
jevszkij a rettentő feszültség és téboly
pillanatában markolt meg, fontosabb a
könyvben, mint azok az intellektuális
természetű polémiák, amelyek beleszö-
vődtek az anyagába. A néző azért jön a
színházba, hogy lásson valamit, és nem
azért, hogy szellemi spekulációkban
vegyen részt."

Az utolsó mondat akár Ascher Tamás
rendezői mottója is lehetne. A látvány-
színház híve. De nem az operai felvonulást
vagy a dekoratív térkompozíciókat kedveli,
hanem az olyan vizualitást, amelyben a kép
nem szakad el a gondolati tartalomtól.

Az Ördögök színpadának szürke-fekete
figurái: árnyalakok. Egy marionett-
színházat működtet a rendező, amelyben

Az anya (Bulla Elma) a megtalált sárga notesszel és a visszakapott kabáttal a
Csóka-család előadásában, Pesti Színház (Iklády László felv.)



a szereplők egy felsőbb akaratnak enge-
delmeskednek. Ez tökéletesen megfelel
Dosztojevszkij szellemének és az Ördögök
szerkezetének, amelyben minden szál
Sztavrogin kezében fut össze. Ő mozgatja a
többiek cselekedeteit, az ő agyában
születnek meg azok a kísérletek, amelyek
egybemossák a jó és a rossz fogalmát, és
amelyeket részben ő maga hajt végre,
részben - démoni hatalmának bűvöletében -
mások végeznek el helyette. De Sztavrogin
a kaposvári előadásban maga is
marionettfigura. Reviczky Gábor lárvaarcot
visel, pontosan úgy, ahogyan a regényben
leírják. A démoniság sugárzása azonban
hiányzik játékából. Egy idő után meg-
értjük, hogy ez nem véletlen.

Krimi a macskaköveken

Ascher lefokozza az Ördögök szereplőit.
Nem érez gyűlöletet irántuk, mint Dosz-
tojevszkij. Egyáltalán nem érez szenve-
délyt, legfeljebb kaján egykedvűséget.
Bizarr történetnek látja azt, ami megesik
velük. Hátborzongató kriminek. Ő maga
azonban kívül marad rajta.

Ez nem tartozik a manapság divatos
eljárások közé. Könnyebb lenne aktua-
lizálni a regényt, de kevéssé éreznénk
tisztességes dolognak az újbaloldaliság
kritikáját ráhúzni a cselekményre, mint
ahogy sohasem volt tisztességes az Ör-
dögökkel érvelni a forradalommal szem-
ben. Amit Dosztojevszkij a forradalom
kritikájának szánt, az ténylegesen a for-

radalom eltorzításának a kritikája volt. A
Nyecsájev-Pjotr Verhovenszkij-féle
gondolkodás bármennyire egybevág is
látszatra a mai ultraradikálisok némely
elméletével, ez a hasonlóság meglehetősen
felszínes. Legfőképpen azért, mert a
dosztojevszkiji figuráknál az elméleteknek
sokkal inkább filozófiai, semmint politikai
színezete van. (Nem véletlen, hogy a
kirillovi szabadságfogalom, amely egyenes
úton vezet az öngyilkossághoz, csaknem
változatlanul az egzisztencializmusban
jelenik meg. Ennél-fogva még kevésbé
véletlen, hogy az Ördögöket éppen Camus
dramatizálta először - azoknak a szellemi
spekulációknak a jegyében, amelyeket
Wajda az említett idézet tanúsága szerint
megtagadott.)

De egyben eltér Wajdától az előadás.
Nem a „rettentő feszültség és téboly
pillanatában" ragadja meg a történet
szereplőit, inkább groteszk tehetetlenségük
és kínos vergődésük perceiben.

Jellemző különbség például, hogy míg
Wajdánál a kínai és japán színházból átvett
fekete csuklyás alakok végezték az
átdíszletezést, addig Aschernél micisapkás
utcai suhancok, kétes egyének benyomását
keltő, füttyöngető sziluettek. Wajda
csuklyásai, akik a keleti színház tradíciói
szerint láthatatlanok, tovább növelhették a
játékstílus fölfokozott szélsőségeiből
származó dosztojevszkiji misztikát. Ascher
rendezésében nincs misztika. Stílusa
inkább tárgyilagos,

füttyöngető suhancai pedig valósággal
kültelki randalírozássá profanizálják a
történetet.

A gyűlés a kulcsjelenet. Szabályos
pamflet, amelyet a „bohóc" Pjotr Ver-
hovenszkij hívott össze, hogy Satovot
provokálja. A kivágott nyelvű Cicerókról,
kiszúrt szemű Kopernikuszokról,
megkövezett Shakespeare-ekről szóló
„elmélet": a műveltség és a tehetség
színvonalának leszállítását tervező sigal-
jovizmus mint egy elmekórtani teória
paródiája jelenik meg. A gyűlés részt-vevői
monomániás rögeszméket hajtogatnak, és
egymást sem értik. Sztavrogin pedig a
kívülálló gúnyos fölényével szemléli őket.

A kisszerűség kisebb-nagyobb mérték-
ben minden figurára érvényes - még magára
Sztavroginra is. Kérdés, hogy nem szűnik-e
meg ezáltal a szereplők veszélyessége, nem
korcsosul-e el a történet? Végül is az
Ördögök cselekménye azt a bibliai
példabeszédet jeleníti meg, amelyet
Sztyepan Verhovenszkij olvastat fel
magának a démonok megszállta és vesztébe
rohanó disznócsordáról. Ezek a
megszállottak a regény, illetve a dráma
szereplői, akik gyilkossággal és öngyil-
kossággal pusztítják el magukat és egy-
mást.

A regény gazdagságát, a szövevényesen
kibontott sorsok motivációit nem kérhetjük
számon az átdolgozáson. Az Ördögöknek
körülbelül húsz főszereplője van, és
közülük Satovnak például a szín-darabban
körülbelül húsz sor jut. Wajda úgy hidalta
át ezt az ellentmondást, hogy a totális
színház eszközeivel, elektronikusan
megsokszorozott hanghatásokkal és a
színészi játék belső erejével színpadi
stressz-állapotot hozott létre.

Ascher álláspontja kritikai. Számára a
történet kihűlt, de ez nem jelenti azt, hogy
elvesztette veszélyességét. Az intenzív
totalitás wajdai eszménye helyett némi
távolságtartással a saját józanabb
gondolkodását követi, és így képes föl-
fedezni a lejátszódó eset groteszk tragi-
komikumát.

Az önfeláldozás, a szerelem és a halál
ebben az összefüggésben nem meg-rendítő.
Liza tiszta odaadása egy lucskos szobában
fogvacogtatóan sivár, szánalmas
félreértéssé válik. Satovot beijedt
emberkorcsok ölik meg; a gyilkosságot
ügyetlenül, kapkodva, „szakszerűtlenül"

hajtják végre. Kirillov öngyilkosságát
sokkoló feszültség kíséri: szekrényébe
zárkózik, és fölerősödő jógalégzését

Liza és Sztyepan Verhovenszkij találkozása az esőben (Kun Vilmos, Pogány Judit és Radics Gyula) a
kaposvári Csiky Gergely Színház Ördögök-előadásában (Fábián József felv.)



halljuk a lövés pillanatában. Sztavrogin
groteszken leng az üres ajtókeretben, és ha
ez a kép nem volna darabzáró effektus,
amely váratlanságával kelt hatást, talán
még azt is láthatnánk, amikor
megszappanozza a kötelet, hogy fájda-
lommentesen csússzon át a halálba.

Amit látunk, nem tébolyult haláltánc,
inkább ostobák és korcsok önpusztítása.
Egy pocsolyás kisváros céltalan „ér-
telmisége" macskaköves szalonokban ha-
lálos bűnügyesdit játszik.

Csehovi modell

A vidékiesség nem először jelenik meg
Ascher Tamás színpadán. Szép Ernő
Patikájában és Barta Lajos Szerelem című
színművében áttételek nélkül rajzolódik ki a
pannon provinciák világa. Vekerdy Tamás
Jelenetek Rákóczi életéből című színpadi
leporellóján - Pauer Gyula díszletében -
történelmi távlatban tárul föl „palánk-
Magyarország" ironikus-tragikus képe. Az
Ördögökben a vidékiesség már nem
helyrajzi jelenségként mutatkozik meg,
hanem mint magatartáseszencia, életforma-
kivonat: a pusztító kisszerűség víziója.

A modell a legtöbb esetben csehovi.
Valaki, aki „kintről" érkezik, fölkavarja az
állóvizet. A Patika Kálmánja Pestről jön, a
Vekerdy-dráma Rákóczi-ját
Lengyelországból hívják haza, Sztavrogin
Pétervárról érkezik. A Sirály, a Három
nővér, a Ványa bácsi kezdődik így. Ascher
csehovi típusú rendező, anélkül, hogy
egyetlen Csehov-darabot rendezett volna. (A
Szerelem részben Három nővér-
előtanulmánynak is készült, de az utóbbi
végül nem jött létre, az előbbi pedig
legkevésbé sikerült munkája.)

A Patika, amely diplomarendezése volt,
sűrítetten mutatta meg Ascher lehetőségeit.
Szép Ernő ritkán játszott, gyakran lenézett
darabja remekművé vált a kezében. Az, amit
általában föl-rónak, ha a Patikáról van szó -
hogy tulajdonképpen három egyfelvonásos -
, hirtelen legfőbb erényének tetszett. Egy
színdarab, amely Móriczban szólal meg,
ionescóul folytatódik, és örkényien fe-
jeződik be. Ascher mindhárom stílust
végigjátszotta és egybeolvasztotta. Az első
felvonás móriczi úri murija, amely Szép
Ernőnél megszabadult a nehézkesség
nyűgétől, egy leheletnyivel a föld fölött járt,
stilizálódott és szatírává mélyült. A
másodikban megjelent a líra, és mindvégig
jelen maradt a poézis és az irónia között
lebegő dialógusban.

De az igazi meglepetés a harmadik
felvonásban következett be, amelyet ál-
talában olyan rossznak tartanak, hogy
miatta nem szokták eljátszani a dara-bot.
Egy fantáziakép bomlott itt ki, amelyben a
nagy kalandra hiába váró pesti
gyógyszerészsegéd maga elé sóvárogja a
legragyogóbb, soha meg nem kapott
nőket. Ascher kilépett a realista stílusból,
hiszen maga a darab adott erre
lehetőséget. Meglebegtette, kaleidosz-
kópszerűen kiszínezte a laposladányi
porfészek fölé álmodott képet. A látvány
semmiképpen sem nevezhető ön-célúnak.
Azért volt rá szükség, hogy utána annál
élesebb legyen a kontraszt: a valóság,
amely a tünékeny szépségek után a
mosogatólányt hajtja a gyógyszerészsegéd
karjaiba. Az utolsó jelenet, amelyben a
lány ordináréan erotikus mozdulattal veszi
birtokába Kálmánt, igazított egyet a
darabon. Szép Ernő borongós lírája nem
felelhetett meg a rendező szándékának. Az
a végső pillanat, amelyben a darab szerint
két magányos és kisemmizett gyermek az
egy-

másra találás bús harmóniájában hajtja
össze a fejét, szelíd megbocsátásával
föloldotta volna a provincializmus fölötti
kemény ítéletet. Ascher változata nyersebb
volt; nem lágyult el a patikus-segéd
sorsán, hanem kaján kíméletlenséggel
ítélte el holdfaló szépelgését. És ebben a
kajánságban is volt jó adag megértő
szánalom.

Látványszínház

A Patika előadása egy háromtételes,
gondosan hangszerelt zeneműhöz hason-
lított. Ez és a szövegalatti gazdag ki-
bontása, az emberek közötti kapcsolatok
ellehetetlenülésének ábrázolása - kép-
zettársította mellé Csehovot.

A Szerelemből a többszólamúság
hiányzott. Maga a darab is kevesebb le-
hetőséget nyújt rá. Leragad a natúránál,
híjával van a költői lebegésnek. De
valószínűleg nem ez volt a legfőbb oka
annak, hogy Ascher nem tudott meg-
birkózni vele. Barta Lajos színművének
ugyan csehovi az alaphelyzete, és a hő-
seihez való megértő-ironikus viszonya

Jelenet az ördögök krakkói előadásából, Andrzej Wajda rendezésében



is, de a nyelve nem eléggé képszerű, és
szövege mögött nem bomlik ki egy ön-álló,
látomásos világ.

Úgy látszik, Aschernek mindenekelőtt
gazdag szövegalatti világra van szüksége,
hogy képteremtő fantáziája meglóduljon.
Nem érzi hátránynak, ha a drámai anyag
gondolatilag kevésbé sűrű, sőt levegős.
Erre már a Patika harmadik felvonása is
figyelmeztetett, de még inkább Vekerdy
Tamás laza szövésű kanavásza, a Jelenetek
Rákóczi életéből. Ez a darab a látszat
ellenére gondolatilag is beleillett Ascher
Tamás eddigi rendezéseibe. A történelmi
miliő - még ha az író dokumentumokra
támaszkodott is - csupán kulissza volt. Az
utalások szövevényében hamar elvesztet-
tük a drámai fonalat, megértettük, hogy
nem történelmi színművet látunk - s a
gondolat ezáltal absztrahálódott. Pauer
Gyula eszkábált palánkdíszlete hasonló
funkciót töltött be, mint az Ördögökben a
macskakő. Szétkorhadó deszkák közt,
vidékies nagyvonalúsággal dőltek el or-
szágos dolgok.

Mind a Vekerdy-darabban, mind az
Ördögök esetében Ascher tartózkodott a
politikai tartalom kiélezésétől. Mind-
kétszer öntörvényű látványt teremtett a
szöveg fölé, amelynek hatása nyoma-
tékosabbnak mutatkozott a verbális ef-
fektusoknál. Ezek sokszor naturalista
hatások voltak, mint például a Jelenetek
Rákóczi életéből kolerás betegeinek
menete, az ördögök szereplőinek hanyatt
vágódásai, csatakos verekedései az esőben,
Liza Drozdova mezítlábas, hálóinges
didergése vagy a rendőrkutya megjelenése.
Láthatóan foglalkoztatja Aschert a
naturalizmus, de nem az irodalmi
naturalizmus. A naturalista dráma
alighanem megkötné a fantáziáját.
Valószínűleg nem az izgatja, hogy mi-
képpen sokszorozza meg látvánnyal a
szöveg naturalizmusát. Inkább az ellen-
pontozás érdekli: a szöveg kiegészítése egy
természetétől elütő vizualitással. És ehhez
olyan szövegre van szüksége, amely helyet
hagy a képzeletnek.

Ebből az következik, hogy Ascher,
jóllehet mindeddig tekintélyes irodalmi
anyaggal dolgozott, nem híve az iroda-
lomközpontú színháznak. A drámát csupán
a színházi előadás egyik összetevőjének
tekinti, és ott ér el különösen jó eredményt,
ahol ezt a szemléletét következetesen meg
is valósítja.

BÖSZÖRMÉNYI KATALIN

Még egyszer
az Ördögök díszletéről

A SZÍNHÁZ múlt havi számában Pauer
Gyula díszleteiről és jelmezeiről olvas-
hattunk Saád Katalin tollából, melynek
során megismerkedhettünk Pauer tervezői
elveivel. Szeretnénk egyetlen elő-adás, a
kaposvári ördögök kapcsán - a színházi
látvány szerepét illetően - néhány vonással
kiegészíteni az ott olvasottakat.

Mélyen megrendítő kép fogadta a
színház nézőterére lépő közönséget az
Ördögök előadásának megkezdése előtt.
Nyitott színpad, előterében esőtől áztatott
macskaköves utca, hátterében de-rengő
égbolt, melyre egy kopár fa sziluettje
rajzolódik. Az utca végén, az esőben, egy
alak kuporog magánosan a korláton. Az
alig megvilágított színen semmi nem
mozdul, csak az eső monoton kopogása
hallik, míg az előadás ténylegesen
megindul.

Miért ez a „tényleges" szó? Az egyen-
ként szállingózó közönséget a látvány
megtorpanásra késztette, elcsendesedés-re,
óvatos helyfoglalásra, a figyelem azonnali
erős összpontosítására. Az eső tompa,
folytonos ritmusa lassan feloldotta a
hirtelen kiváltott feszültséget, kimosta
belőlünk mindennapi gondjainkat, és
átitatta gondolatainkat, érzéseinket
Dosztojevszkij világával. Szorosan
hozzátartozott az előadáshoz ez a nyitány,
mert bevezetett az elkövetkező színjátékba.

Pauer Gyula díszlettervező a színház-
ban a látványnak saját, külön világot kíván
teremteni. Az Ördögök nyitányában
sikerült ezt megvalósítania komplex,
önálló műalkotást hozva létre, mely
nemcsak látható és hallható, hanem idő-
belisége révén cselekmény színhelye is.
Éppen azáltal, hogy nem történik benne
semmi, „csak" esik az eső, és az esőben,
félhomályban ül egy ember, nem mozdul.
„Ugyanolyan sötét volt, és ugyanúgy esett,
mint azelőtt" - írja Dosztojevszkij egyik
fejezete végén. A regény cselekményének
az eső a közege. Szerepére helyesen érzett
rá Pauer. A kuporgó alak Ascher Tamás
rende-

zői koncepióját hordozza, és kifejezi (mint
később az előadás átdíszítései is a rendezői-
tervezői elképzelés összhang-ját
bizonyítják) : a kozmosznak (az eső-nek)
kitett ember védtelenségéről szól a darab.
Homályban élő közösségről, melynek
mindennapjaiba villámként csap be a
látszólag eseményektől terhes fiktív
mozgalom és tevékeny vezére, Pjotr
Verhovenszkij, valamint a hős: Sztavrogin,
akinek egyéni életét társa-dalmi érvénnyel
helyezi reflektorfénybe Verhovenszkij.
Ahogy becsapott a villám, felperzselte és
kiégette az emberek fellángoló hitét, lelkét,
úgy tűnik is el, maga után hagyva még
nyomorultabbul a kiszolgáltatott
embereket. A gubbasztó alak az esőtől
átmosva görnyed tovább védekezőn f eltűrt
gallérral. Az eső és az egyetlen élőlény
kapcsolatából kibontakozik egy állapot
története a nézőben. Így a nyitány nemcsak
elő-játssza, de le is játssza bennünk a dara-
bot, azaz az előadást megelőzve képes mint
műalkotás katarzist kiváltani.

Jakob Bernays klasszika-filológus szerint
a művészet a szorongást keltő jelenségeket
felmutatva képes föloldani ilyen
érzelmeinket, azaz katartikus hatást ki-
váltani. A rendezői „kozmosznak kitett
ember" szorongását tehát megszünteti az
eső anyagi jelenlétével; zenei hatásával
megnyugtat, szinte fizikai gyógyító erővel.
A nyitány felkeltett és fel-fokozott a
nézőben érzelmeket, melyek megtisztuló
folyamata is lejátszódik ben-ne, majdnem.
Ugyanis a színpadon el-hangzó első szavak
félbeszakítják a katarzis felé vezető
folyamatot, s a néző csak áhítja tovább az
esőt.

Bár a kezdődő színjáték monoton ritmusa
egybeolvad az esővel. Sztavrogin
Tyihonhoz intézett vallomásában meg-
döbbentő történetet mond el: a gyermek
Matrjosa megalázása és halála azon a
ponton éri a nézőt, amikor (Lukács György
fogalmaival élve) egyéni-egyedi életéből
emelkedik a nemhez. E pillanatban, az
előbbiekből következően rossz pillanatban
üti meg érzékeinket Sztavrogin magánélete
és magán-ügye, visszazuhanunk az egyéni
létbe. A nembeliség tudatának emlékét
időről időre visszaidézi ugyan az
átdíszítések funkciójának felismerése, de
nem fejleszti tovább, a néző többé nem
emelkedik egyedisége fölé. Így a nyitány
mint magában levő műalkotás nem vál-
hatott teljessé az idő rövidsége miatt,
katarzis felé vezető hatásával viszont


