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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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ul a Philoktétészben a beteg elhagyatottsága
vagy a tüdővészt szerepeltető színdarabokban a
beteg reménytelensége.

A lelki szenvedéseket azonban az ember el-
sősorban a keletkezésüket meghatározó viszo-
nyokkal összefüggésben ismeri, s ezért a drá-
mának olyan cselekményre van szüksége,
amelyből létrejöhetnek a szóban forgó szenve-
dések, továbbá az elején be kell vezetnie a nézőt
ebbe a cselekménybe. Látszólag kivételes eset,
amikor néhány dráma - mint például az Aiasz
vagy a Philoktétész - mára szenvedés kész té-
nyével kezdődik; a tárgy közismertsége miatt a
görög drámában a függöny mindig mintegy a da-
rab közepén megy fel. A cselekmény feltételei-
nek kimerítő ábrázolása könnyű feladat: konflik-
tusos cselekményre van szükség, amelyben az
akarat megfeszül, és ellenállásba ütközik. Ennek
a feltételnek először és a legnagyszerűbben az
isteni elleni harc ábrázolása felelt meg. Már szó
volt róla, hogy ez a tragédia lázadó jellegű, a köl-
tő és a néző pedig a lázadónak fogja pártját. Ké-
sőbb, minél inkább meggyengül az istenibe ve-
tett hit, annál inkább előtérbe kerül az emberi

rend; a gyarapodó felismerések következtében
mindinkább ezt teszik felelőssé a szenvedésért,
és így a soron következő harc az lesz, amelyet a
hős az emberi-társadalmi közösség ellen vív,
azaz a polgári tragédia. Egy másik forma az em-
berek egymás közötti harca, a jellemtragédia,
amely az agón (konfliktus) minden izgalmával
rendelkezhet, és gyümölcsözően bonyolódik ki-
emelkedő, az emberi intézmények korlátaitól
megszabadult személyek között - ez azonban
nem érheti be egyetlen hőssel. A két eset termé-
szetesen minden további nélkül keveredhet is, a
hős harcolhat olyan intézmények ellen, amelyek
erős jellemekben öltenek testet. A tiszta jellem-
tragédiából hiányzik a lázadás élvezetforrása,
amely a társadalmi drámában, például Ibsennél,
ismét éppoly erőteljesen lép előtérbe, minta gö-
rög klasszikusok királydrámáiban.

Ha a vallásos, a jellem-és a társadalmi drámát
mindenekelőtt az a küzdőtér különbözteti meg
egymástól, ahol a szenvedés forrásául szolgáló
cselekmény végbemegy, most kövessük a drá-
mát egy további küzdőtérre, ahol mindenestül
pszichológiaivá alakul. Magának a hősnek lelki
életében kerül sor szenvedést keltő küzdelmek-re
különféle belső impulzusai között, és ez a küz-
delem nem a hős, hanem az egyik impulzus bu-
kásával, tehát lemondással zárul. Ez a feltétel
természetesen egyesülhet a korábbi, tehát a tár-
sadalmi és a jellemdrámát meghatározó feltéte-
lekkel, amennyiben éppen az intézmény idézi elő a
szóban forgó belső konfliktust. Itt a helyük a
szerelmi tragédiáknak, amennyiben a társadalmi
kultúra, az emberi intézmények vagy „a sze-
relemnek és a kötelességnek" az operából is-
mert harca elnyomják a szerelmet, és ez alkotja a

szinte végtelenségig variálható konfliktushely-
zetek kiindulópontját. Ezek a konfliktushelyzetek
éppoly végtelen számúak, mint az emberek ero-
tikus nappali álmai.'

Ha azonban a lehetőségek köre tovább tágul,
és már nem két megközelítőleg egyformán tuda-
tos impulzus, hanem egy tudatos és egy elfojtott
szenvedésforrás konfliktusában kell részt ven-
nünk és benne örömöt találnunk, akkor a pszi-
chológiai dráma pszichopatológiaivá válik. Az él-
vezetnek ez esetben az a feltétele, hogy a néző
egyszersmind neurotikus is legyen, mivel az el-
fojtott impulzus feltárása és bizonyos mértékig
tudatos elismerése csak az ilyen embernek sze-
rezhet örömöt, ahelyett, hogy csupán taszítaná;
a nem neurotikus nézőnél az ilyen impulzus merő
elutasításba ütközik, és arra készteti, hogy meg-
ismételje az elfojtás aktusát, mert ez itt valóban
sikerült: az elfojtott impulzust teljes mértékben
kiegyensúlyozta a néző egyszeri elfojtási erőki-
fejtése. A neurotikusnál az elfojtás az állandó
balsiker állapotában van, labilis, és új meg új erő-
kifejtést igényel, amely az elismerés által megta-
karítható. Csak a neurotikus esetében megy
végbe olyan küzdelem, amely dráma tárgya le-
het, ám a költő még belőle sem csak a szabadu-
lás élvezetétváltja ki, hanem ellenállásra is kész-
teti.

Az első ilyen modern dráma a Hamlet. A

Hamlet azt a témát dolgozza fel, hogyan válik
egy addig normális ember a rá rótt feladat
sajátos természete révén neurotikussá, akiben
egy addig sikerrel elfojtott impulzus igyekszik
érvényesülni. A Hamlet három, kérdésünk
szempontjából fontosnak látszó
jellegzetességgel tűnik ki. 1. A hős nem
pszichopata, hanem csak a bennünket fog-
lalkoztató cselekmény során válik azzá. 2. Az el-
fojtott impulzus azok közé tartozik, amelyeket
valamennyien ugyanígy elfojtunk magunkban, s
amelyek elfojtása személyes fejlődésünk egyik
alapfeltétele, a szituáció pedig éppen ezt az el-
fojtást rendíti meg. E két feltételnek köszönhető-
en könnyűszerrel ismerhetünk a hősben ma-
gunkra; mi is képesek vagyunk ugyanarra a
konfliktusra, mint ő, mert „aki bizonyos dolgokon
el nem veszti az eszét, annak nincs is mit elveszí-
tenie"'. 3. Mindamellett a műfaj feltételének lát-
szik, hogy bármennyire felismerhető is a tuda-
tossá válásra törő indulat, éppoly kevéssé lehes-
sen egyértelműen néven nevezni, miáltal a néző-
ben a folyamat megint csak a figyelem elterelése
mellett megy végbe, s érzelmek ragadják el, ahe-
lyett, hogy számot vetne magával. Ezáltal persze
kiiktatódik az ellenállás egy része is, amint azaz
analitikus munkában is történik, amikor az elfoj-
tott sarjadékai3 a csekélyebb ellenállás követ-
keztében tudatossá válnak, míg ugyanez magá-
nak az elfojtottnak az esetében elmarad. Hiszen
a Hamlet konfliktusa annyira rejtett, hogy nekem
is úgy kellett kitalálnom.

Lehetséges, hogy e három feltétel figyelmen
kívül hagyása miatt válik számos más pszicho-
pata figura a színpad számára éppoly használ-
hatatlanná, mint ahogy az életben is használha-
tatlanok. Ha ugyanis a neurotikus beteg készen
hozza magával a konfliktusát, úgy mi, többiek
nem nyerhetünk bepillantást ebbe a konfliktus-
ba. És megfordítva: ha a konfliktust ismerjük,
éppúgy elfelejtjük, hogy beteggel van dolgunk,
mint ahogy ő maga sem beteg többé, ha konflik-
tusát megérti. Az írónak az lenne a dolga, hogy
belehelyezzen minket ebbe a betegségbe, ami-
nek az a legcélszerűbb módja, ha vele együtt csi-
náljuk végig kifejlődését. Ez kivált akkor bizonyul
szükségesnek, ha az elfojtás bennünk magunk-
ban nem eleve adott, azt tehát először létre kell
hozni, ami a neurózis színpadi alkalmazásában
egy lépéssel túlmegy a Hamleten. Ha az ismeret-
len neurózis eleve készen lép elénk, az életben
orvosért kiáltunk, és a figurát színpadképtelen-
nek minősítjük.

Úgy tűnik, ezzel a hibával van dolgunk Bahr A
másik című művében,4 amellett, hogy van még
egy probléma; nem győződhetünk meg átérzett
módon arról, hogy a leány teljes kielégítése csak
egyvalaki kiváltsága lehet; tehát a leány esetével
nem is tudunk azonosulni. A harmadik hiba to-
vábbá, hogy semmi sincs a képzeletünkre bízva,
és teljes erővel ébred fel bennünk az ellenállás a

szerelemnek e számunkra elfogadhatatlan felté-

telhez kötöttségével szemben. Úgy tetszik, a fi-
gyelem elterelése a legfontosabb az itt érvényes
formai feltételek közül.

Általánosságban talán elmondhatjuk, hogy az
abnormális alakok alkalmazásának határait
csak két tényező jelölheti ki: a közönség neuroti-
kus labilitása, illetve a költő művészete, hogy ki-
kerülje az ellenállásokat és előörömöt5 keltsen.

Fordította: Szántó Judit

' Nappali álom; „Freud elnevezése az ébrenléti álla-
potban elképzelt jelenetsorra, kiemelve ezzel az ilyen
álmodozás hasonlóságát az álommal. A nappali álmok -
akárcsak az éjszakaiak - vágyteljesüléseket
jelenitenek meg." Laplanche-Pontalis: A
pszichoanalízis szótára. Budapest, 1994.
2 Lessing: Emilia Galotti. I. felvonás, 7. jelenet (Né-
meth László fordítása)
A tudattalan sarjadéka: „Freud a tudattalan dinamikus
felfogásának keretében gyakran használta a kife-
jezést: a tudattalan arra törekszik, hogy a vele többé-
kevésbé kapcsolatban álló termékeit tudatosítsa és
aktivizálja." A pszichoanalízis szótára
4 Hermann Bahr osztrák regény- és drámaíró (1863-
1934) e színdarabját 1905 végén mutatták be. A cse-
lekmény a kettős személyiségű hősnő körül forog, aki
hiába igyekszik, nem tud kiszabadulni az őt hatalmá-
ban tartó férfitól való, testi vonzódáson alapuló függő-
ségéből.
5 ,,...az örömérzetet, amely mintegy bevezeti a magá-
nál jóval nagyobb örömérzet kialakulását, célszerű
,előörömnek' nevezni" - Freud: A vicc és viszonya a
tudattalanhoz


