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A drámai művészi
tartalom beteljesítése
a katarzis

Napjainkban a katarzissal kapcsolatban két
balhiedelmet kell egyszerre cáfolni, az
azonosulás és az elidegenítés mítoszát. Az
egyik szükségszerűen szülte a másikat. Ha
felállítjuk azt a sommásan ítélkező tételt,
hogy minden eddigi dráma és színjáték az
érzelmi azonosulás-ra, a látottakkal való
egyesülésre késztetett, akkor egészen
természetes, hogy másik alternatívának az
elidegenítés marad. Szeretnénk ezt a kettős
legendát demisztifikálni. Alapelvünk
egészen egyszerű. Először: tagadjuk, hogy
akár a beleélés, akár ennek ellentéte, az el-
idegenítés, a közepesnél jobb minősítést
kiérdemlő színjátékban egymást kizáró
módon, vegytisztán érvényesülne; és má-
sodszor: a világirodalom jelentős drá-
máiban Aiszkhülosztól napjainkig mind az
azonosulás, mint az elidegenítés,
arányaiban változatos ugyan, de egy-mást
feltételezve-erősítve jutott szerephez.

A színjáték formaelemeinek gazdag
eszköztára egyszerre teremtő feltétele a
művészi tartalom létrejöttének, érzékletes
kiteljesedésének és annak, hogy a
befogadó átélje és önmagára vonatkoz-
tassa ezt a tartalmat, hogy a látottak
erkölcsi döntésre késztessék. Természetesen a
többi művészeti ág egyes konkrét alkotásai
is tartalmaznak ilyen etikai döntésre
kényszerítő vonásokat. A marxista
katarziselmélet meggyőzően bizonyítja,
hogy e kategória kiterjesztése valamennyi
autonóm művészeti ágra teljesen jogos. A
színjátékban jelentkező katartikus hatások
elválaszthatatlanul összeforrnak a
közreműködő színészek fizikai
jelenlétével, tehát a művészi tartalomnak
ezt a rendkívül fontos sajátosságát élő
emberek közvetítik. A tartalom
befogadása és a nyomában létre-jövő hatás
két ellentétes megnyilvánulását nagyon
érzékletesen írja le két szemtanú. Max
Martesteig és Lunacsarszkij. Martesteig a
Haramiák 1782. január 13-i premierjét idézi
fel. A mannheimi színház „őrültekházához
volt ha-

* Részlet A drámától a színpadig című ké-
szülő könyvből.

sonló. A szemek villogtak, öklök len-
dültek a magasba, dobogtak a lábak, és
heves felkiáltások hangzottak a néző-
téren. Idegenek zokogva estek egymás
karjaiba, nők ájuláshoz közel tántorogtak
az ajtóig". (Idézi Németh Antal A
színjátszás esztétikájának vázlata című mű-
vében. Bp., 1929.) A. V. Lunacsarszkij
Gogol Revizora és Mejerhold Revizora című
tanulmányában a következőket írja: „Joga
volt-e Mejerholdnak arra, hogy
megváltoztassa Gogolt, joga volt-e arra,
hogy szabadon értelmezze? Természe-
tesen joga volt hozzá . . . Még megérte-
ném azt, ha az újítások társadalmunk
konzervatív elemeit háborítanák fel, de ha
kommunistáktól hallok olyanokat, hogy:
»már megengedjék, ez botrány, ez nem az
igazi Gogol « - akkor valóban vállat kell
vonni, és be kell ismerni, hogy
ugyanabban a fejben megférhet egymás
mellett a forradalmi politikai és az
esztétikai kispolgárság. Ha az »igazi«
Gogolt akarják, akkor menjenek abba a
színházba, amelynek feladata, hogy az
önök által ismert Gogolt adja, de Mejer-
holdhoz a mai Gogolért menjenek, azért a
Gogolért, aki tudatunk bonyolult felületű
tükrén verődik vissza." (Viták és kritikák.
Korszerű színház.)

Mint jeleztük, két ellentétes hatás le-
írásáról van szó. Martesteig tudósítása
szerint a Moor-család három tagjának
története (a köztük kirobbanó tragikus
kollízió) oly mély együttérzésre
fakasztotta a közönséget, hogy az mintegy
azonnali közvetlen cselekvésre volt
elszánva. A revizor közönségét viszont a
látottak hogyanja, az előadás formája há-
borította fel. Számunkra most közömbös,
hogy Schiller színjátékában a mű hősei,
viszont Mejerholdnál a rendezői felfogás
volt sokkoló hatású. A lényeges az, hogy a
színházi előadás elemi mozgósító erőt
fejtett ki, a színjáték befogadása
robbanásos erővel kizökkentett valamiből,
ami eddig megszokott volt, ami eddig
klisészerű beidegződésként élt az emberekben.
És ez a lényeg! Lehetséges ugyanis, hogy
a túlzottan pedáns és iskolás értelmezés
szerint a Haramiák premierjének leírt
tumultuózus jelenete csak részben felel
meg az esztétikai élmény fogalmának, és
az is lehet, hogy Mejerhold rendezése nem
volt mentes formai túlzásoktól, mégis
mindkét előadás célba talált: a szellemi
tartalom etikai döntést eredményezett, és
utat talált a praxishoz. E közvetítést a
katarzis hozta létre. Természetesen nem
minden színházi előadás váltja ki az
érzelmi-értelmi reagálás ilyen

szélsőségeit, azt azonban megállapíthat-
juk, hogy a katarzis a művészi tartalom-
mal rendkívül mélyen és szervesen össze-
függő alkotóelem, tehát közvetlenül a
tartalom szférájában jön létre.

Nem véletlen, hogy valamennyi tudo-
mányos esztétika, amelyik komolyan
vetette fel és vizsgálta meg a tartalom, az
esztétikai hatás kérdését, nem kerülte meg
a katarzist sem. Nem tekinthetjük
feladatunknak e kategória történetének
fejlődését végigkísérni, hiszen a marxista
esztétika - éppen a legutóbbi években 7

viszonylag gazdag irodalma közismert és
hozzáférhető. Ezekre a megállapítások ra
támaszkodva, ezek szellemében vizsgáljuk
a dráma katartikus hatását.

*

Az az eléggé elterjedt hamis nézet, amely
szerint a drámai katarzis azonos a
színpadi látvánnyal való kritikátlan
eggyéolvadással - vagy félreértésen vagy
félremagyarázáson alapul. A szánalom és
a félelem, szélsőséges esetben, a giccs-nek
is jellemzője lehet, ha ezek - Hermann
István szavaival - „egymást támogatják,
alátámasztják és kiegészítik".
( A s z finx rejtvénye, Bp. 1973. 418. O.)

Már
Arisztotelész arról beszél a Poétikában,
hogy a jó tragédia „a részvét és félelem
felkeltése által éri el az ilyenfajta szenve-
délyektől való megszabadulást". (Kiem. L.
L. VI. fejezet.) A katarzis tehát nem-csak
felkelt bizonyos szenvedélyeket, hanem
meg is tisztít ezektől, és átformálja „a
lélek erkölcsi alkatát". (Politika, VIII.
fejezet.) Ebben a bonyolult és összetett
folyamatban, amelyben az érzelem, a
kedélyállapot legkülönbözőbb formái
váltakoznak egymással és egyszersmind
az ész logikai kontrolljával, a
színházművészet befogadójának „ön-
kritikát kell gyakorolnia. A katarzisban, a
belső önleszámolásban, az illúziók és
rokonszenvek fájdalmas felszámolásá-
ban" jön létre egy „magasabb rendű én".
(Almási Miklós: Színjáték és társa-dalom,
Bp., 1963. 94. O.) Mármost ez az új ÉN
egyszerre foglal össze engem és azt a
gazdagságot, etikai többletet, amelyet a
színpadi alak közvetít. Ez éppúgy
bekövetkezhet a mély megrázkódtatást
kiváltó tragédia, mint a fölényes derűt al-
kalmazó komédia révén. Az utóbbi eset-
ben nyilván nagyobb súlyt kap az ön-
kritika és az érzelmi megszégyenülés. A
revizor Polgármesterének dühödt kifa-
kadása ugyanis mindnyájunknak szól:
„Mit röhögtök? Magatokon röhögtök."

(V. felv. 8. jel.)



A katarzis létrejöttében tehát szó sincs a
színpadi látvánnyal való össze-olvadás
kizárólagosságáról, sem pedig az érzelmi
hatás egyeduralmáról, ahogy ezt a katarzis
ellenfelei állítják. A szín-játék tartalma
egyaránt kiválthatja a mű szellemiségével
való azonosulást és a tőle való
elidegenülést. Sőt, még pontosabban
fogalmazunk, ha azt a következtetést
vonjuk le, hogy a katartikus hatás a
színművészeti alkotás világán belül
egyszerre táplálkozik azonosító és
elidegenítő tendenciákból. A Nóra ka-
tarzisának egyként előidézője Helmer és a
felesége. Hamlet és Claudius, Antigoné és
Kreón stb. szintén e hatásrendszer
megteremtői és ugyanakkor ellentétes
pólusai. Az elidegenítés tehát korántsem
XX. századi felfedezés, hanem egyidős a
színjátékművészet történetével. Oidipusz
sorsától éppúgy elidegenedik a be-fogadó,
mint a Blanche-étől ( A vágy villamosa),
Tartuffe-től, mint a fűszeres 111 alakjától
( A z öreg hölgy látogatása) stb.
Avantgardista elfogultság és hamis
előítélet azt állítani, hogy ez a színház-
művészetnek antiarisztoteliánus fejlődése.
Felfogásunkkal teljesen egybevág Schiller
megállapítása: „Kevés tapasztalatom is
világossá tette előttem, hogy a költészet az
emberekre általában nemcsak kellemes, de
kellemetlen hatással is lehet, s úgy vélem,
ha az egyik elérhetetlen, akkor a másikra
kell törekedni. Háborgatni kell őket, meg kell
zavarni kényelmüket, nyugtalanságot és
döbbenetet kell okozni. A költészetnek vagy
védőszellemként, vagy kísértetként kell
előttünk állnia." (Kiem. F. L. Goethe és
Schiller levelezése, 1797. augusztus 17.)
Úgy tűnik, hogy a korábban idézett
Revizor-előadás Mejerhold rendezésében
ilyen „nyugtalanságot és döbbenetet"
okozott.

A számos kínálkozó példa közül még
egyre hadd hivatkozzunk, Shakespeare
Troilus és Cressida című drámájára. Ez a
mű éppoly gazdag a gondolatokban, mint
Shakespeare többi jelentős alkotása, de
dramaturgiailag részben befejezetlen,
részben vázlatszerűen széteső. Jogosnak
tűnik tehát az a tapasztalatokon nyugvó
megállapítás, hogy nehezen előadható,
aligha van közönségsikere, hiányzik belőle a
katarzis. Ez utóbbi állítást valóban nem
könnyű cáfolni. Shakespeare az egész
trójai háborút mély szkepszissel ábrázolja
(az angol-spanyol háború kritikája).
Mindkét tábor előtt világossá vált, hogy
egy szajháért folyik a harc, éppen ezért itt
senkinek sem lehet igaza, aki még harcol.
A cél egyaránt bemocs-

kolta a trójaiakat is és a görögöket is.
Ennek tudatában a vezérek vagy felfújt
hólyagok, vagy verekedő szájhősök, vagy
tiszta, de éppen tisztaságuk következtében
értelmetlenül hősi halottá váló lovagok. A
morál, a politika, a hűség, a szerelem
értéküket vesztett kategóriák, a darab
végére tehát teljes egyöntetűséggel
bekövetkezhet a nézők elidegenedése.
Nincs támpont, nincs mérték, amihez a
néző nyúlhatna, a felbomló világ
káoszában senki sincs, aki helyre-tolná a
kizökkent időt. De ha a rendezés az
értékét vesztett világ bemutatásával a
nézőt arra készteti, hogy ha a harmónia
még megvan, őrizze meg ön-maga
valóságában, kiáltó hiányát pedig
igyekezzen megszüntetni - a katarzis
mégis létrejön majd, hiszen a züllés ál-
lapota nem lehet tartós életforma. Azon-
ban, ha a színpadra állítás folyamán akár a
trójai, akár a görög tábor erkölcsi fölényre
tesz szert, bizonytalanná válik a befogadó,
nem érti meg a színjátékot, és vagy
álkatarzist él át, vagy semmit;
panoptikumban érzi magát, ahol minden
érdekes, de semmi sem neki szól.
Shakespeare valóban nagy alkotásaitól
idegen az ilyen dramaturgiailag befeje-
zetlen, mértékek híján való felbomlás. Am
éppen ennek következtében a rendezői
invenció, a perspektíva helyes kijelölése
messzemenően bizonyíthatja, hogy az
elidegenítés erős hangsúlyozása
egyszersmind a katarzis felkeltésének is
eszköze lehet.

*

Mármost akár az egyesülés, akár az
elidegenítés következik a műalkotásban
ábrázolt életvitelből, illetve a hős ma-
gatartásából, a befogadó egyszersmind túl
is haladja ezt az érzésvilágot. Ez szük-
ségszerűen következik a tartalom kibon-
tásának egész menetéből, a látványból és a
cselekményből. És ezzel általában a
műélvezés és ezen belül a színházművé-
szet befogadásának különösen bonyolult
pontjához érkeztünk. A színházi nézőben,
a mindennapok emberében - mi-közben
egyre beljebb hatol a produkció világába -
két külön lény kezd kibontakozni. Az
egyiket a befogadói személyiség múltja
irányítja. A mindennapok világának
milliónyi tapasztalata, a felhalmozott
ismeretek, a hamis vagy helyes tartalmú
beidegződések, az előítéletek, a
különböző okok miatt vállalt szerepját-
szások, az önként vagy az erőszaknak en-
gedve felvett álarcok szakadatlanul be-
lépnek az esztétikum befogadásának fo-

lyamatába. A néző mindezek „nyomására"

a művészi hatásokat minősíti, igazolja,
cáfolja, összehasonlítja, mérlegeli, ha úgy
tetszik: elidegeníti. Az érzelem és a tudat
síkján láthatatlan, de annál érezhetőbb
harc bontakozik ki a befogadás előtti
állapotot képviselő lénye és a között az
énje között, amelyet viszont a színjáték
már a maga számára meghódított. De
ugyanilyen „erőszakosan" lép fel az
esztétikai hatás is, arra kényszerítve ezt a
másik ént és általa a befogadó egész
személyiségét, hogy hagyjon mindent
maga mögött, függessze fel minden
korábbi érdekrendszerét, szabadítsa meg
magát beidegzett elvárásaitól, érzelmi és
gondolkodásbeli sémáitól, és egyesüljön a
műalkotás világával. A látvánnyal való
szakadatlan azonosulási készség és az ezt
ugyancsak állandóan keresztező fenntartás
egymásba pillanaton-ként át- meg átcsapó
dialektikus folyamat. Nem nehéz
felismerni, hogy ebben a „párviadalban"
lényegében a partikuláris ember kerül
szembe a művészi színjáték hatása
következtében kibontakozó nembeli
emberrel. Ebből keletkezik, ebből a
helyzetből nő ki a már Almási Mik-lóstól
idézett önleszámolás és önkritika.

Az egyesülés és az elidegenedés el-
sődleges és spontán reakcióját a befogadó
túlhaladja, mert szembesít. A szellemi-
érzelmi konfrontáció következtében a
műalkotás nyújtotta látványt nem
egyenesen és közvetlenül alkalmazza
magára, hanem módosítja. Talán nem is
kell hangsúlyoznunk, hogy nemcsak a
befogadó magával hozott ismereteit, ér-
zelmeit változtatják meg, a színpadi al-
kotás révén közvetített élményeket, ha-
nem ezek is átrendezhetik a néző érték-
hierarchiáját, felboríthatják azt, és egy
újnak lehetnek a megalapozói.

A túlhaladás másik összetevője az az
egyszerű tény, hogy a színjáték végén le-
hull a függöny, lezárul a hősök élete,
pályafutásuk saját immanens világukban
véget ért, ellenben a néző kilép ebből a
világból a sajátjába, s élete folytatódik
tovább. De már nem tökéletesen úgy, mint
korábban. Gazdagabb lett egy igazsággal
vagy szegényebb egy hamis illúzióval. A
látottak megerősíthetik korábbi
magatartásformáját, erkölcsi döntését,
vagy cáfolhatják egyes gesz-tusait,
megingathatják sztereotip elvárásait,
vagyis „kimozdítanak nyugodt, kényelmes
helyzetemből", ahogyan ezt Diderot
megfogalmazza A drámai költészetről szóló
tanulmányában. (I. m. 110. o.) Mindez
többszörös közvetítéssel be-



szivárog a hétköznapok emberének gya-
korlatába. Egyes avantgardisták utó-
pisztikus álma az, hogy a színház vala-
hogyan úgy avatkozzék bele az életbe,
mint ahogyan azt Martesteig a
Haramiákkal kapcsolatban leírta, vagy
ahogyan azt Schiller idealista módon hitte.
(A színpad, mint morális intézmény. Válogatott
esztétikai írásai, Bp., 1960.) A művészet és
így a színház sem pótolja és nem is idézi
elő a társadalmi forradalmat. Könnyebb,
vagy ha úgy tetszik, nehezebb a feladata:
az embert kell megváltoztatnia.

*

Ezzel a katarzisnak újabb funkcióját
tárhatjuk fel. Mint láttuk, az esztétikai
elsajátítás egyszerre válthatja ki a befoga-
dóból az elidegenítéshez vezető modell-
szerű összehasonlítást és a látványban való
maradéktalan feloldódás és egye-sülés
vágyát. Ennek egymásba való át-csapása
érleli meg és tudatosítja a nézőben azt,
hogy nostra res agitur, tehát hogy mélyen
emberi, nekünk és rólunk szóló dolgot
látunk. A túlhaladásban megtisztulunk a
dráma keltette nyomasztó, tragikus
élményektől, a szánalom és félelem,
valamint a nevetségessé tett és kigúnyolt
beidegződéseink kellemetlen érzésétől,
mert tudatára ébredünk, hogy saját életünket
és jövőnket nemcsak a tőlünk független,
külső erők határozzák meg, hanem
önmagunk is beleszól-hatunk önnön
életvitelünkbe. Ezért a katarzis vélt vagy
valóságos fétiseket rombol le, legendákat
oszlat szét, hozzásegít az öntudat
kiteljesítéséhez, az ember magára
találásához. A defetisizáció és az emberi
totalitás kialakítása a katarzis egyik legfőbb
jellegzetessége.

A színjáték saját és önálló világának
belső természetéből fakad, hogy hősei a
tudatosság különböző szintjén lényegében
ugyanezeket az érzéseket élik át, színpadi
életük koncentrált formában juttatja őket a
felismeréshez, a megtisztuláshoz, az
öntudat gazdagodásához, a tévhitekkel
való leszámoláshoz, egy-szóval a
katarzishoz. A színjátéki típus egész élete
determinálva van arra, hogy a kollíziót
átélje. A valóságban és annak epikus
tükrözésében igen ritka az olyan
konfliktus, amelyet ne lehetne elkerülni.
Egyes epikai művek eleve azt mutatják be,
hogy hőseik hogyan kerülnek el -
jellemesen vagy jellemtelenül, önmagukat
becsapva vagy önmegtartóztató módon -
jelentős összeütközéseket. A dráma
világában fordított a helyzet.

Itt a konfliktust a sors által odadobott
kesztyű jelenti, nem pedig ennek felvétele
vagy otthagyása. Antigoné kihívja a sorsot
- a kollízió így következik be. Kurázsi
mama egész élete lavírozás a konfliktusok
zátonyai közt, és éppen ezért következik
be a kollízió. Mindebből az a paradoxon
származik, hogy a színjáték típusa olyan
ún. átlagember, aki -- jóllehet determinált
az összeütközésre -, nem tudja, hogy erre
van ítélve, de mihelyt összetalálkozik a
konfliktusos élethelyzetekkel, vállalja a
küzdést (illetve nem tud kitérni előle), és e
folyamatban olyan magaslatra vagy mély-
ségbe jut, olyan élethelyzetbe kerül, amely
jelleméből, lelki habitusából látszólag nem
következett. És ez a „látszólag" kifejezés
itt nagyon lényeges, mert azt rejti
magában, hogy a világirodalom nagy
drámaírói a mindennapok átlag-emberét
küzdelemre képesnek tartották. Azt
mutatták meg, hogy milyen kimerít-
hetetlenek az emberek szellemi, akarati
stb. tartalékai. A modern dekadenciával
szemben, amelynek hősei alig jelentenek
többet önmaguk fiziológiai léténél, a
realista drámaművészetet mindig is az
jellemezte, hogy az embert nem vagy nem
csupán hangulatokból, torz gesz-tusokból,
a pillanat uralma alatt álló lelki habitusból
vezette le, hanem lehántotta ezeket a
rétegeket, és lényegiségük bemutatására
törekedett. A dráma magával sodró ereje,
katartikus hatása te-hát többek között
abból táplálkozik, hogy ezt a nem sejtett,
de minden emberben meglevő jellemi erőt
a cselekmények rendszere
kibontakoztatja. Alvingnénak (Ibsen:
Kísértetek) meg kell mérgeznie fiát; Szent
Johanna (Shaw) a tűz-halált választja:
John Proctorban (Miller: A salemi
boszorkányok) az akasztófa alatt
világosodik meg, hogy „van egy szikrányi
becsület" benne, és ez az ön-becsülés a
főhősben csak hosszú, tragikus végű
kálvária után tudatosul és járul hozzá
öntudatának megerősödéséhez.
Ismételjük: a drámai hősök katarzisának
mélysége és tartóssága szervesen
összefügg azzal a tudatszinttel, amellyel
rendelkeznek. A lehetséges variációk
száma szinte végtelen. Max Frisch Es a
holtak újra énekelnek című drámájának
meghalt katonái és az utolsó jelenetben az
emléküknek adózó hozzátartozók közt a
katartikus magatartásnak két formája jön
létre. A katonák életvitelmérlege csőddel
zárul, és ez a felismerés jelentős erővel
rázza föl a befogadót a háborúellenes
állásfoglalás érdekében.

A hozzátartozók kegyelete és gyászbe-
széde viszont a hamis tudat szintjén a
háborús hós-életvitelt glorifikálva álkatar-
zishoz jut. A néző így egyszerre éli át
kívül és belül, a látványban és önmagában
egy életforma keserűen igaz és fel-
lengzősen ostoba értékelését. Más katar-
zisformával találkozunk Albee Nem félünk
a farkastól című drámájában. Martha és
George „kisded játékának" végén felsejlik
ugyan az értelmes élet ködképe, de a
tényleges katarzis lehetősége csak a nézők
számára kínálkozik.

„Az abszurd dráma arra törekszik, hogy
ráébressze a közönségét, milyen
bizonytalan és titokzatos az ember hely-
zete a világegyetemben." Martin Esslinnek
ez a tömör értékelése ( A z abszurd dráma
elmélete, Bp., 1967. 155. o.) egy-
értelművé teszi a realista dráma és szín-
házművészet viszonyát a dekadenciához.
Formálisan az abszurd dráma is ráébreszti
a nézőt egy élethelyzetre, de ez ellentéte
annak, amiről eddig szó volt. Az igazi
katarzis defetisizáló hatásának ered-
ményeként a befogadó előtt éppen a
„bizonytalan" és „titokzatos" hatalmak
lepleződnek le, és kiderül róluk, hogy
transzcendenciájuk forrása nagyon is
evilági, kozmikussá növesztett minden-
hatóságuk a manipulált társadalom je-
lenségformája. Az abszurd színház azon-
ban - Esslin tanúsága szerint - a fetisizált
világot nem lefordítja, hanem új fétis-
rendszerbe állítja azáltal, hogy az alle-
góriával operáló művészet világába emeli.
Az ilyen dráma nyitottsága már nem
relatív, hanem abszolút. Jelentése bármi
lehet, és egyszersmind annak ellentéte is.
A legújabb polgári esztétikai irányzat el-
nevezése szerint (Umberto Eco, L.
Flamm, Lützeler, Kahn stb.) ebben a non-
finito műalkotásban a befejezetlenség
végtelen; a műalkotás élvezője „az ab-
szolút szabadság" birtokában a jelentések
tömkelegével találja szembe ma-gát. Am a
valóságos helyzet az, hogy az abszurd
drámák nyelve, szimbolikája,
allegóriarendszere, típushierarchiája de-
sifrírozhatatlan kombinációk halmaza, az
általuk feltáruló mélység sok esetben nem
több bombasztikus felszínesség-nél.

Az ún. sokkoló színház is gyökeresen
átértékeli a katarzist. A színjátéki sokk
lényegében nem más, mint a katarzis
tudatos vagy tudatlan túlhajtása, türel-
metlen és gyors kierőszakolása. A „cse-
lekvő" színháznak ama célkitűzése, hogy



a nézőközönséget bevonja a játékba és
aktivizálja, csődöt mondott, ez az új
színháztípus az idegpályák szokatlanul
súlyos és váratlan megterhelésével akarja
akcióra késztetni a befogadót. A szándék
itt is az életformaváltoztatás. Ennek
azonban a célja és a tartalma még keve-
sebb, még inkább távlattalan. Mind-egy,
hogy hová és merre, ezért a partikuláris
megdöbbenéstől a felháborodáson át az
anarchiáig terjedhetnek a fokozatok. És ha
a valódi katarzis a társadalom és a lét
törvényeinek felismeréséhez nyújt
segítséget az öntudatnak, a sokkoló
művészet e törvények zárójelbe tételét és
felfüggesztését sugallja. A művészet
közvetítette parancs már nem úgy hangzik,
hogy „Változtasd meg életed!", hanem
rúgd fel az életet. S mivel ezt az állapotot
mindig a kijózanodás követi, végső fokon
azt mondja: vedd olyannak az életet,
amilyen. Peter Brook, akit nem
vádolhatunk modernségellenes elfogult-
sággal, ironikusan így értékel: „Nagyon
könnyen előfordulhat, hogy a happening
nem több szelíd sokkok sorozatánál;
ezeket a sokkokat az üresjáratok követik,
amelyek fokozatosan felhalmozódva végül
is előre semlegesítik a további sokkokat.
Vagy: minél eszeveszettebben sokkolnak,
a néző annál biztosabban alakul át egy
újfajta »Holt« Nézővé - kezdetben még
akar valamit, azután apátiába zuhan." (Az
üres tér, Európa, 67. o.) Semmiképpen nem
tekinthetjük véletlennek, hogy a happening
hívei a sokk hajszolásában eleinte a
szürrealisták egyik közkedvelt mondását
kezdték idézgetni („A legegyszerűbb
szürrealista tett abban áll, hogy az ember
revolverrel a kezében kimegy az utcára, és
vaktában belelövöldöz a tömegbe." L.: A
szürrealizmus második kiáltványa), leg-
újabban pedig Mussolini hírhedt élet-elve
is felkerül egyik-másik happening-
zászlóra: „Vivere pericolosamente" (Ve-
szélyesen élni).

Azt a törekvést, hogy a katarzis az
ember kozmikus magányosságát, illetve a
brutális életigenlést közvetítse, meg-
felelően kiegészíti a katarzisról mint
idejétmúlt, elavult dologról való szkep-
tikus lemondás. Brecht már 1932-ben
negatíve nyilatkozik e kérdésről Az anya
című darab színpadra állítása kapcsán
(Epikus dráma - epikus színház, Bp., 1962.
12. O.). A katarzis a nézőt a „szuggesztív
színházi élmény zsákmányává" teszi,
holott ő gondolkodtatni és elidegeníti akar
a színházban. Miután igyekeztünk
bebizonyítani, hogy az el-

idegenítés legalább olyan régi sajátossága
a drámának, mint az együttérzésre
késztető ereje, valamint hogy a katarzis
ezekre épülve jön létre, Brecht hipotézisét
egyedül a polgári kommersz színház
motiválhatta, amelynek szirupos és
könnyfakasztó érzelmességét azonosította
a katarzissal. Kritikája annyiban jogosult,
amennyiben - főleg a század-forduló táján
és az azt követő évtizedekben - a katarzist
pusztán emocionális hatásként fogták fel.
De ha a katarzison olyan hatást értünk,
amely - esetleg az időrendben elsődleges
emocionális be-nyomás mellett - a
befogadás alatt és után a tudat világát, a
gondolkozást kavarja fel, és az „élet
kritikájára" (Lukács) sarkall, akkor Brecht
elidegenítési koncepciója gyakorlatilag,
mindenek-előtt a harmadik korszakában írt
drámák világában, a katarzist bizonyítja.
Roland Barthes lényeglátó és okos kri-
tikája, amely a Kuráz s i mama előadása
nyomán született, messzemenően alá-
támasztja véleményünket. (L.: A dráma
művészete ma, Bp., 1974. 369-373. o.)

Elgondolkodtató, hogy Brecht a negy-
venes évek végétől hiába revideálta szá-
mos fiatalkori nézetét, követői ezt nem
mindig vették tudomásul. A jelentős és
tehetséges rendező, Peter Brook, Az üres
tér című tanulmányában (120. O.) még
mindig így fogalmaz: „Azért nem értjük
meg a katarzist, mert azonossá vált
egyfajta érzelmi gőzfürdővel."

*

Végül a harmadik verzió a katarzist
olyképpen teszi zárójelbe, hogy a mű-
alkotás befogadásának, hatásrendszeré-
nek és értékelésének tényleges feltételét a
szakmai és műhelytitkok elsajátításában
látja. Anélkül, hogy vitatnánk a
formatannal kapcsolatos ismeretek fon-
tosságát, szerepüket a mű megértésének
egyes fokozataiban, mégis fontosnak
tartjuk hangsúlyozni, hogy az igazi esz-
tétikai hatás elementárisabb is és pri-
mérebb is, hogysem helyettesíteni lehet-ne
szaktudományi ismeretekkel. A valóban
jelentős színházművészeti alkotás mindig
magával ragadó életszerűségével lepi meg
a befogadót, és ha Lukács György az
alkotó művészekkel szemben jogosultnak
tartja a marxi aforizmát - „nem tudják, de
teszik" -, fokozottan érvényes a
befogadásra is. Ismételjük, nem akarjuk
csökkenteni, még kevésbé tagadni a mű
strukturális felépítettségé-nek és a
szaktudományi problémák tu-

datos felismerésének jelentőségét. Azon-
ban a formatani ismereteknek tulajdonított
primátus szerep, amellyel e nézet hívei
minden mást helyettesíteni akarnak, a
gyakorlatban arisztokratikus mű-értékelő
és befogadó álláspontot alakított ki. Ez -
enyhébb vagy durvább megfogalmazásban
- rendszerint ilyen szentenciákhoz jut: a
bemutatott szín-játék hibátlan volt, de a
közönség hozzá nem értése következtében
megbukott.

A katarzisnak a sokkírozással, illetve az
egyoldalú emocionális hatással való
azonosítása lényegében egy tőről fakad
ezzel az arisztokratikusan konzervatív
felfogással.

Megengedhetetlenül messzire távolod-
nánk el problémánktól, ha most arra
próbálnánk választ kapni, hogy a katar-
zisellenesség itt vázolt és rendkívül le-
egyszerűsített típusainak mi jellemzi a
közös tengelyét. Ezért csak annak a
meggyőződésünknek adhatunk kifejezést,
hogy ha a „Változtasd meg életed" (Rilke)
elv, ha az „élet kritikája" lukácsi gondolat
mint a katarzis központi magja, egyre
veszít népszerűségéből, és fölényes,
cinikus vagy lekezelő elutasítása szinte
kötelezővé vált bizonyos körökben, akkor
ezt a tényt egyedül és kizárólag olyan
tendenciák szülik, amelyek az ellenkező
életelvet szeretnék általánossá tenni. Tehát
Ibsen Dovre apójának parancsa: „Légy
önmagadnak mindig elég", a praktikum
nyelvére fordítva: fogyassz minél többet,
tarts lépést a reklámmal, rendelj - és
teljesítve lesz. Vagyis meg kell szüntetni
az életben minden katartikus hatást kiváltó
meg-rázkódtatást, hogy azután a
művészetek-ben - í g y a színházban is - már
eleve a katarzis elvének antimodernségét,
el-avultságát hirdessék. A descartes-i
cogito... ma így hangzik: konzumálok,
tehát vagyok, egyéniségemet fogyasztásom
revelálja. Az életet kritikával szemlélő, az
életvitel gyakorlati megváltoztatásán
gondolkodó ember éppolyan veszélyes
közeggé vált, mint az a művészet, amelyik
ezt programatikusan hirdeti. Az „Ember,
légy magad!" gondolat a mai modern
manó-társadalomban éppoly élet-
veszélyes, mint Peer Gynt számára volt
Dovre birodalmában .. .

Éppen ez a tény figyelmezteti a marxista
esztétika művelőit, hogy bizonyos
kategóriák, így a katarzis esetében sem
tehetnek engedményeket a modernség
mezében jelentkező különböző irányza-
toknak, ha ezek a művészi tartalmat, az
esztétikai hatást akarják devalválni.


