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BEVEZETŐ
őztudomású, hogy Siegmund Freud nagy

befolyással volta dráma és a színház mű-

vészetére, valamint a drámával és a szín-

házzal kapcsolatos modern gondolkodás-

ra, mégpedig nemcsak elméletének egé-

szével, hanem néhány konkrét, sajátosan e

tárgyra vonatkozó fejtegetésével is. Már első

klasszikus pszichoanalitikus művében, az Álom-

fejtésben (1900) előállt korszakos hatású Oidi-

pusz király-, illetve Hamlet-felfogásával, majd a

Totem és tabuban (1912-13) a görög tragédia

hőséről fejtett ki fontos gondolatmenetet. Ezek

mellett kuriózumnak számít az a kis írása, amely

nem annyira a figurák problematikáját, mint in-

kább a színpad és a közönség viszonyát a kö-

zéppontba állítva a szó szorosabb értelmében

színházi tárgyúnak tekinthető. A Pszichopata

alakok a színpadon címet viselő esszét maga

Freud sohasem publikálta és nem is datálta. Hí-

vei legszűkebb körének egyik tagja, a zenekriti-

kus Max Graf kapta meg tőle s adta közre először

angol fordításban 1942-ben a Psychoanalytic

Quarterlyben. Kísérőszövegében azt állítja,

hogy Freud a cikket 1904-ben írta. Ez azonban

tévedés lehet, mert Hermann Bahr darabja,

amelyről szó esik, A másik, csak 1905. november

elején került színre Münchenben és Lipcsében,

majd 25-én Bécsben, könyvalakban pedig 1906-

ban jelent meg. Freud esszéje tehát valószínűleg

1905 végén vagy 1906 elején keletkezett. Négy

évtizede a szélesebb olvasóközönség számára

is hozzáférhető, 1953 óta szerepel az alapvető

angol Freud-kiadásban, az úgynevezett Stan-

dard Editionben, 1962-ben megjelent eredeti

nyelven a Die neue Rundschauban, s azóta több

német Freud-kiadásban. Az alábbi magyarfordí-

tás természetesen a német eredetiből készült.
Freud esszéjének érdekességét színházi

szempontból egyebek között az adja, hogy nem
egyszerűen az elmélet eszkalációja, hanem va-
lódi esztétikai probléma is motiválja. Az „újabb
kori írókra" s a Hermann Bahr darabjára való kri-
tikus utalás nyíltan elárulja a cikk polemikus jelle-
gét - Freud a naturalista színház tapasztalatára
reflektál. A naturalista színház az autonóm indi-
viduumot és szabad akaratát ideologikus konst-
rukciónak nyilvánította, és leszámolt velük. A
drámaírónak és a színháznak, minta kísérletező
természettudósnak, azokat a törvényeket kellett
feltárnia, amelyek szerint az emberi viselkedés
alakul. A „Guckkastenbühne" nyílása úgy funkci-
onál, minta mikroszkóp, amely a distanciált kutató
számára felnagyítja vizsgálódása tárgyát. El-
vileg a vizsgálatot bármely tetszés szerinti figu-
rán el lehetett végezni, mindegy, mi a társadalmi,
erkölcsi és szellemi státusa. De facio azonban a
naturalisták kispolgári és proletár miliőből vá-
lasztották figuráikat, s közülük is előnyben része-
sítették a deviánsokat: alkoholistákat, elmebete-
geket, prostituáltakat, koldusokat, nyomoréko-
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kat és öngyilkosokat. Wilhelm Bölsche, a század
első felében népszerű és sokat olvasott termé-
szettudományi író ezt a tudományos distancia és
objektivitás szükségességével magyarázta: „A
tudományos pszichológiát és fiziológiát minden-
ki előtt ismert okok arra kényszerítik, hogy túl-
nyomóan beteg szervezeteken folytassa tanul-
mányait; szinte teljesen egybeesik a pszichiátri-
ával és a patológiával. Mármost az író, aki jogos
tudásvágyában közvetlenül tanulni akar tőlük,
akaratlanul is a klinika légkörében találja magát,
figyelmét tulajdonképpeni tárgyától, az egészsé-
gestől, az általánosan emberitől mindinkább az
abnormális felé fordítja; (...) létrejön a beteg em-
ber, az elmezavarok, a nehéz szülések, a kösz-
vényesek irodalma (...)." Az ilyen - legalábbis
polgári szempontból - nem normális figurák ki-
választása különösen kedvező kiinduló feltétele-
ket biztosította drámaíró és a színház számára a
naturalista módszerek alkalmazásához. Egy-
részt megteremtette a polgári közönségnél azt a
distanciát a figuráktól, amely szükséges volt a
megfigyelő befogadói magatartáshoz. Másrészt
annak alapján, hogy nyilvánvaló volta különbség
e figurák mindennapi nyelve és a kanonizált iro-
dalmi nyelv között, alkalmat adott arra, hogy
szinte programatikusan fejeződjön ki a valóság
ábrázolásának követelménye: a nyelvi kommu-
nikáció zavarai érzékenyen követték és közvetí-
tették a pillanatnyi állapotokat. Freudot a nor-

malitást előnyben részesítő alapvető értékvá-

lasztása, a nagy európai művészeti tradícióra

orientálódó ízlése és orvosi etikája egyaránt arra

motiválta, hogy megpróbáljon esztétikailag is

határt szabni a betegség terjedésének, de nem

szankcionálással, hanem esztétikai és pszicho-

lógiai érveléssel. Elméletének a színházra való

alkalmazása nem az elmélet expanzív igényeiből

következik, hanem gyógyító, végső soron szoci-

álhigiénés ambíciókból, melyeket azonban nem

kívülről kényszerített rá a művészetre, hanem

képes volt specifikusan esztétikai meggondolá-

sokban is konkretizálni.

Mindazonáltal Freud e vonatkozásban nyil-

vánvalóan csatát vesztett. Azt még megláthatta,

hogy a pszichopata figurák - a naturalizmus ke-

retein messze túlnőve - a huszadik századi mű-

vészetek, köztük a színpad főszereplői lesznek,

azt azonban nem sejthette, hogy ez a puszta

tényszerűségen túl az övével radikálisan ellenté-

tes elméleti értékelést, s ezzel teoretikusan erős

legitimációt is fog kapni - nem sejthette a fou-

cault-i fordulatot.
Michel Foucault, a nagy francia filozófus első

munkái nemcsak filozófiai, hanem pszichológiai
képzettségen is alapulnak, s a pszichés beteg-
ségek témája körül forognak. A Maladie mentale

et personnalité (Elmebetegség és személyiség)

című, 1954-ben megjelent kis értekezés kísérle-
tet tesz arra, hogy bebizonyítsa a pszichológia
önállóságát a szomatikus orvostudománnyal
szemben. Foucault síkraszáll amellett, hogy a
pszichoanalízist ki kell egészíteni az elmebeteg-
ség fenomenológiájával, amely lehetővé teszi a
belehelyezkedést a beteg tapasztalatába. De
mind a pszichoanalízis, mind a fenomenológia
csak arra képes, hogy megmutassa a betegség
megjelenési formáit, ám nem képes megmagya-
rázni fellépésének társadalombeli feltételeit. Az
értekezés második részében Foucault a történel-
mi és dialektikus materializmus elszánt védelme-
zőjének bizonyul; az emberben rejlő ellentmon-
dásokat nézete szerint csak a kapitalista társada-
lom ellentmondásainak háttere előtt lehet megér-
teni. A pszichés betegség ténye a fiatal Foucault
számára azt bizonyítja, hogy a forradalom, amely
elhozza az embereknek az igazi szabadságot,
még nem ment végbe; mivel a polgári társada-
lom csak elméleti szabadságot és elvont jog-
egyenlőséget tud nyújtani, a konkrét embereket
nem képes kielégíteni. 1957-ben megjelent La
recherche du psychologue (A pszichológus nyo-
mában) című írásában Foucault a megismerést
már nem tudatnak, hanem technikának, a tudo-
mányt pedig nem tiszta gondolkodásnak, hanem
gyakorlatnak tekinti. 1962-ben második kiadás-
ban s Maladie mentale et psychologue (Elmebe-
tegség és pszichológia) címen jelent meg 1954-
es könyve, ám Foucault a második részt teljesen
átdolgozta. Szóba hozza a patologikus eltérés
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és a kultúra rendje közti összefüggéseket, s a

funkcionális megközelítésekkel ellentétben az el-

mebetegséget nem normasértésként értelmezi,

hanem fordítva: a norma meghatározását egy

társadalom önértelmezésének tüneteként fogja

fel.

Ez a vezérgondolata egy évvel korábban

megjelent könyvének is, mely a Folie etdéraison.
Histoire de la folie á I'áge classique (Őrültség és

elmebetegség. Az őrültség története a klasszi-

kus korban) címet viseli, s Foucault-nak a filozó-

fiai kérdésfeltevéshez való visszatérését jelzi.

Ami kockán forog, nem kevesebb, minta nyugati

Ész legitimitása. Valójában nem annyira az őrült-

ség történetéről van szó, mint inkább az Ész tör-

ténetéről, annak a fennhéjázó attitűdnek a törté-

netéről, amely az őrültséget elhallgattatja, szám-

űzi a közéletből, és minden párbeszédet megta-

gad vele. Minthogy Foucault a pszichiátriai tudo-

mányt egyszersmind cinkossággal vádolja, vé-

leménye szerint az őrültség tárgyában nem lehet

adni rá. Mivel azonban másfelől még ha a leg-

óvatosabban próbáljuk is kihallgatni az őrültség

alig észlelhető hangjait, az sem biztosítja, hogy

eredeti valóságában újra fel tudjuk éleszteni, fi-

gyelmünket az európai kultúrában hatékony el-

határolásokra kell irányítanunk. Míg a középkor-

ban és a reneszánszban mint káosz és Isten

büntetése, mint az Isten hatalmára és a

felebaráti szeretet parancsára való

figyelmeztetés, mint „a világ ismerős

idegensége", az őrültség nagyon is beszédes

volt, addig a klasszikus korban - amelynek fő

filozófiai tanúbizonyságaként Foucault

Descartes Elmélkedések az első filozófiáról című

munkáját idézi - mint az Ész merő tagadása el

lett némítva. A világ mostantól kezdve kizárólag a

gondolkodó szubjektumhoz tartozik; az őrültség

már nem komplementer tapasztalat, hanem

csupán a gondolkodásra való képesség hiánya;

önálló tapasztalatformából az Ész negatív

visszájává lett lefokozva. A 19. században az-

után a pszichológia és a pszichiátria jegyében

megszűnt az őrültség és az Ész merev szétvá-

lasztása, az őrültség az Ész által átvilágított és

kontrollált tárgy lett. A szisztematikusan elnémí-

tott „őrült beszéd" az Ész korában csak pillana-

tokra tör fel a művészetben és a költészetben.

Foucault filozófia- és művelődéstörténeti, vala-

mint tudomány- és társadalomtörténeti síkon

egyaránt követi a folyamatot, mely a kirekesztés

szociokulturális és intézményes praktikáinak

változásában manifesztálódik. Míg a középkor-

ban és a reneszánszban a kirekesztés zónái a

városok peremén lévő lepratelepek voltak, ame-

lyek még nem jelentettek szisztematikus kizá-

rást, addig ez bekövetkezett azzal az internálási

gyakorlattal, amelyet Foucault a Párizsban

1656-ban alapított Hőpital général példáján mu-

tat be; mint a közrend megzavaróit, egyformán

internálták a szegényeket, a hajléktalanokat, a

bűnözőket és az őrülteket. Az őrültségnek az

Freud 1905 körül

Észbe való integrálására - ami egyszersmind

része a fenyegető káosztól a rend felé tartásnak

minta hatalom funkciójának - intézményes pél-

daként Foucault a Bicétre betegmenhelyet hoz-

za fel, amelynek vezetője, Philippe Pinel 1794-

ben eloldotta az ott-tartózkodók láncait. Ez a re-

formpszichiátria Foucault szerint nem értékelhető

kizárólag felszabadításként; inkább abban lát-ja

a feladatát, hogy a beteget kibékítse a társa-

dalmi konformitással, betagolja a munka világá-

ba, alávesse az uralkodó morális elképzelések-

nek és a patriarchális családi rendnek. A

pszichiátriai gyakorlat moralizáló intencióira

való tekintettel és következtében Foucault

szerint még az orvostudományi megismerés

haladásáról sem lehet beszélni. Még afreudi

pszichoanalízis ellen is - amely pedig a

legkövetkezetesebben mozdította elő a

menhelystruktúrák felszabadító demisztifikálását

- felhozza, hogy az elmebeteget teljesen és

tökéletesen átengedi az orvos min-

denhatóságának.
Nyilvánvaló, hogy a pszichopátia és az elme-

betegség foucault-i legitimációja mögött a pol-
gári társadalom radikális kritikája áll. A művé-
szetre, ezen belül a színházra vonatkozóan ép-
pen a Freudéval ellentétes következtetések
származnak belőle. S noha Freud gyakorlatilag
kétségtelenül csatát vesztett, hogy alapvető in-
tencióira és esztétikai megfontolásaira minden
további nélkül rá lehetne mondani: „passé!" --

nos, ez csak ami hazai, a bonyolult, nem egyér-

telműen megoldható problémákat huszárosan

kettévágó, mindent és mindenkit helyretevő-le-

osztályozó, publicisztikus kulturánkban (?) nem

keltene feltűnést. Itt tudniillik nem történetileg el-

avult vagy korszerű, érvényét vesztett vagy ér-

vényes, hanem rivális megközelítésekről van

szó. A kérdés végső soron a polgári társadalom-

hoz való viszony, tehát az ember egyik alapvető

világnézeti választása, értékválasztása.

De Freud kis esszéje még egy másik szem-

pontból sem nélkülözi az aktualitást: az esztéti-

kai recepció pszichoanalitikus megközelítése

ma is élő területe a művészetelméletnek. Az

egyik legtermékenyebb vállalkozás Norman N.

Holland amerikai anglistáé és irodalompszicho-

lógusé, aki több könyvben és számos tanul-

mányban olyan pszichoanalitikus recepcióelmé-

letet dolgozott ki, amely elsősorban azzal a kér-

déssel foglalkozik, hogy az egyéni olvasó miként

dolgozza fel az irodalmi szöveget. Holland vála-

sza, miszerint az olvasó a művet „asszimilálja",

saját szükségleteihez és elhárítási stratégiáihoz

igazítja, önmagában nem új, tanulmányainak ér-

téke azonban annak pontos kimutatásában,

részletes megalapozásában és empirikus vizs-

gálatában áll, hogy ez miként és miért történik.

Recepcióelmélete Heinz Lichtenstein „identity

theme"-fogalmából indul ki - ez az elhárítási

stratégiáknak és az alkalmazkodási mechaniz-

musoknak az a kora gyermekkorban bevésődő

mintázata, amely meghatározza a szubjektum-

nak a külső és belső valósághoz való viszonyát

és a követelményeit. Ez az identitástéma annyi-

ban a zenei témához hasonlítható, hogy külön-

böző hangnemekben és végtelenül sok változat-

ban lehet ugyan eljátszani, de a „Gestaltja" még-

is mindig ugyanaz marad. Holland főtétele sze-

rint az egyéni recepció az irodalmi műnek a min-

denkori identitástémához való hozzáigazításá-

ban áll. Az olvasó annyiban reagál a műre,

amennyiben azt saját pszichés folyamataihoz,

azaz ahhoz a törekvéséhez igazítja, hogy az Én-

jével szemben támasztott belső és külső követel-

ményekre (identitástémájának keretei között) si-

keres válaszokat találjon. Tulajdonképpen min-

den olvasó újrateremti a művet - identitástémá-

jának keretei között. Az olvasó kezdetben több-

nyire ambivalensen áll szemben a szöveggel, ér-

zi a vonzerőt, de a lehetséges veszélyt is belső

egyensúlyára nézve. Csak az nyer bebocsátást,

ami megfelel az olvasó elhárítási struktúrájának.

Az olvasó pszichéje az átbocsátott anyagot

öröm-plusszá dolgozza fel, adaptálja és transz-

formálja. Az elhárítási struktúrát Holland az

ajtónállóval hasonlítja össze, aki a meghívott

személyek névsorával a kezében gondosan el-

lenőrzi a partyra érkező vendégek identitását.

Persze a színjáték recepciója lényegesen kü-

lönbözik az olvasástól, mivel a befogadó min-
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dig egy csoport vagy tömeg tagja, következés-

képpen a színházi befogadás pszichológiájának

a csoportdinamika törvényszerűségeit - s ter-

mészetesen a mindenkori történeti és szociokul-

turális feltételeket - is figyelembe kell vennie. A

színházi élmény (a líra recepciójával ellentétben)

elsődlegesen szociális élmény. A színészek és a

nézők közösséget alkotnak. A néző sok reakció-

ját az a körülmény határozza meg, hogy mások-

kal közösen éli át ugyanazt. Nem lehet lebecsül-

ni, hogy a jelenlévők a történtekhez való viszo-

nyulásukban kölcsönösen befolyásolják egy-

mást. Ismeretes, hogy egy színházi előadás

olyan hatásokat válthat ki, amelyeket csak a tö-

meglélektan segítségével lehet megérteni. A

színházban tehát - mint Holland elméletét to-

vábbgondolva a pszichoanalitkus recepcióel-

mélet feltételezi - a különböző egyéni identitás-

témák mellett még egy messzemenően egyező

identitástéma is szerepet játszik, amely e közös-

ség közös történelmében alakult ki.

Különösen a klasszikusok modern interpretá-

ciói teszik nyilvánvalóvá, hogy a rendezések ki-

fejezetten erre a közös történelemre vonatkoz-

Ha a színjáték célja, amint azt Arisztotelész
óta feltételezik, valóban az, hogy „félelmet
és részvétet" keltsen, és „az affektusok
megtisztulását" idézze elő, akkor ezt a
szándékot jellemezhetjük részletesebben
is: mondhatjuk úgy, hogy a színjátéknak affektív
életünkben, valamint - a komikum, a vicc stb.
esetében - értelmi működésünkben az öröm
vagy az élvezet bizonyos forrásait kell feltárnia,
olyan területeken tehát, amelyek rendes körül-
mények között sok ilyen forrás útját elzárják. En-
nek során természetesen elsősorban saját af-
fektusaink kitombolását kell előidézni, az ebből
eredő élvezet pedig egyrészt a bőséges leveze-
tés általi megkönnyebbülésnek felel meg, más-
részt minden bizonnyal az ehhez társuló szexuá-
lis izgalomnak is, amely feltételezhetően minden
affektus jelentkezése esetében melléktermék-
ként létrejön, és megadja az ember számára
pszichés szintje magasabb feszültségének oly-
annyira kívánatos érzetét. A szín-játék résztvevő
szemlélése ugyanazt nyújtja a felnőttnek, mint a
játéka gyermeknek, aki ily módon elégíti ki a
ma-
ga tapogatózó várakozását, hogy utánozhassa a
felnőtteket. A nézőt túl kevés élmény éri, úgy érzi
magát, mint „a nyomorult, akivel nem történhet

nak. Valószínűnek látszik tehát, hogy az alkotók

és a befogadók itt - egyéni identitástémájuk

mellett, illetve azon belül - egy kollektív identi-

tástémát is eljátszanak különböző hangnemek-

ben és végtelenül sok változatban. Azaz a néző

valósága, amelyre a klasszikus interpretáció vo-

natkozik, az ő pszichés valósága, önmaga való-

sága. Ennek jegyében egy klasszikus dráma

színpadi interpretációtörténetét „pszichohistóri-

aként" lehet felfogni. Amennyiben e mű minden

rendezésében a rendezés korának uralkodó

pszichológiai problémája artikulálódik, a mű ren-

dezéseinek történetéből rekonstruálhatók az e

közösségben domináló pszichés diszpozíciók,

problémák és ezek - esztétikai - megoldási

stratégiái. Mivel azonban a megfelelő vizsgála-

tok ma még kezdeti stádiumban sincsenek,

egyelőre minden idevágó állítás csak

intellektuális kalandnak tekinthető. „A színpadi

interpretációtörténet mint pszichohistória" még

csak kérdéses hasonlat. De a kérdés eleven,

aktuális - s mi sem bizonyítja jobban, hogy

Freud század eleji kis esszéjének alapvető

intenciója egyáltalán nem „passé".

semmi nagyszabású", már rég tompítani, jobban
mondva félretolni kényszerült azt a becsvágyát,
hogy mint Én a világ forgatagának középpontjá-
ban álljon, érezni, hatni akar, mindent a maga
kedvére formálni, egyszóval hőssé akar válni, és
ezt a költők és a színészek lehetővé teszik szá-
mára, amennyiben módot adnak rá, hogy azono-
suljon egy hőssel. Ennek során van, amitől meg
is kímélik, hiszen a néző nagyon jól tudja, hogyha
a maga személyét hősként működtetné, az szük-
ségképpen olyan fájdalmakkal, szenvedéssel és
súlyos szorongásokkal járna, amelyek már-már
megszüntetnék az élvezetet; mint ahogy azt is
tudja, hogy csak egyetlen élete van, és megle-
het, hogy egyetlen ilyen küzdelem során össze-
roppan az ellenálló erőkkel szemben. Ezért élve-
zetének alapfeltétele az illúzió, azaz a szenve-
dés enyhítése ama bizonyosság által, hogy -
először is - ott fenn a színpadon másvalaki cse-
lekszik és szenved, másodszor pedig az egész
mégiscsak játék, amely nem fenyegetheti a saját
személyes biztonságát. Ilyen körülmények kö-
zött már élvezheti a maga „nagyságát", bátran
engedhet elnyomott impulzusainak s vallási, po-
litikai, társadalmi és szexuális téren jelentkező
szabadságvágyának, és az ábrázolt élet egyes

nagy jeleneteiben minden irányban kitombolhat-

ja magát.

Az élvezet fent említett feltételei azonban a

költészet több formáját is jellemzik. A líra, akár-

csak a maga idejében a tánc, elsősorban szá-

mos és sokrétű intenzív érzelem kitombolását

szolgálja, az eposz rendeltetése szerint főleg a

nagy, hősi személyiség győzelmeinek élvezetét

teszi lehetővé, míg a drámának az a dolga, hogy

mélyebben hatoljon az affektuslehetőségekbe s

még a baljós várakozásokból is élvezetet csikar-

jon ki, és ezért a harcoló hőst mintegy a vereség

keltette mazochista kielégüléssel mutatja be. A

drámát éppenséggel a szenvedéshez és a sze-

rencsétlenséghez való ilyetén viszonyával lehet-

ne jellemezni, akár csupán felkelti s aztán lecsil-

lapítja az aggodalmat, mint teszi azt középfajú

változatában, akár meg is valósítja a szenve-

dést, minta tragédiában. Az, hogy a dráma az is-

tenek kultuszát szolgáló áldozati cselekmények-

ből (bak - bűnbak) született, feltétlenül kihat a

drámának erre az értelmére; a dráma mintegy

elcsitítja a kitörőfélben lévő lázadást az isteni vi-

lágrend minta szenvedés kútfeje ellen. A hősök

mindenekelőtt Isten vagy valami isteni ellen lá-

zadnak, és a drámának az a dolga, hogy a gyen-

gébbnek az isteni hatalommal szembeni nyomo-

rúságérzéséből fakasszon örömöt mazochista

kielégülés, valamint azon közvetlen élvezet által,

amelyet a mindennek ellenére hangsúlyosan

nagynak ábrázolt személyiség gerjeszt. Az em-

ber prométheuszi hangoltságáról van itt szó,

amelyet azonban lefokoz a kicsinyes készség,

hogy a pillanatnyi kielégülés révén ideiglenesen

elcsituljon.
A dráma témájául tehát a különb-különb szen-

vedések szolgálnak; ezekből ígér a nézőnek örö-
möt. Innen adódik az első műfaji szabály: az tud-
niillik, hogy a dráma a nézőnek ne okozzon szen-
vedést, és a hős szenvedésének átélését az
ilyenkor lehetséges kielégülésekkel kompenzál-
ja. Az újabb kori írók éppen e szabály ellen véte-
nek különösen gyakran.

Ez a szenvedés azonban hamarosan a lelki

szenvedésre korlátozódik, hiszen a testi

szenvedés ellen mindenki tiltakozik, aki tudja,

milyen hamar végét szakítja minden lelki

élvezetnek a testi közérzet megváltozása. A

betegnek csak egyetlen vágya van:

meggyógyulni, kiszabadulni a betegség

állapotából, jöjjön az orvos, a gyógy-szer,

háruljon el az akadálya képzelet játéka elől, amely

elkényeztet azzal, hogy még szenvedésünkből is

élvezetet tudunk fakasztani. Ha a néző a testi

szenvedésnek kitett emberbe helyezkedik bele,

élvezetnek és pszichés teljesítőképesség-nek

nyomát sem leli többé önmagában. Ezért a

fizikailag beteg ember a színpadon csak kellék-

ként s nem hősként képzelhető el, hacsak a be-

tegség sajátos pszichés aspektusai nem ked-

veznek mégis a pszichés munkának, mint példá-
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