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Hozzászólás katarzísügyben 

A művészeteket és tudományokat képviselő kilenc múzsa közül az ókori 
ábrázolásokon kettő álarcot tar t a kezében. Az egyik Thália, a komédia múzsája, 
vidám álarccal ábrázolt, a másik Melpomené, a tragédia múzsája, szomorúságot 
kifejezővel. A kettő így együtt ad választ arra, hogy tulajdonképpen mit is keres 
a közönség évezredek óta a színházban. Nyilvánvaló, hogy a nevetést és a sírást; 
bár az is nyilvánvaló, hogy nem a fogalmak leegyszerűsített pőreségében. Hiszen 
ez a két reflex döntő változásokat idézhet elő az ember érzelmi életében, és 
SZÍNHÁZ-ról lévén szó, kell (kellene) is hogy előidézzen, mégpedig a léleknek azt 
a feloldódást, felszabadulást, átalakulást szomjazó igényét, amit Arisztotelész ka-
tarzisnak nevezett, mely „a félelem és szánalom felidézésének segítségével meg-
tisztítja az embereket ezektől az érzésektől". Tulajdonképpen Lessing is ezen a 
nyomdokon haladt, amikor úgy határozta meg a katarzist, mint „a szenvedélyek 
átalakulását erényes készségekké". S itt engedtessék meg a megemlítése annak a 
shakespeare-i intelemnek is, amelyet elmélkedéseinkben eléggé közhelyszerűvé 
csépeltünk, de a gyakorlatban, sajnos, nem mindig veszünk figyelembe. Vagyis: 
a színjáték „föladata most és elejétől fogva az volt és az marad, hogy tükröt tar t -
son mintegy a természetnek; hogy felmutassa az erénynek önábrázatát, a gúny-
nak önnön képét, és maga az idő, a század testének tulajdon a lakjá t és lenyomatát". 

Azért kapaszkodom ezekbe a hajdani megállapításokba, mert meggyőződésem, 
hogy a színház továbbra is a kor emlékezete és erkölcse kell legyen, tehát feladata, 
tar ta lmát és lényegét illetően, változatlan. Ahhoz viszont, hogy hivatását méltó-
képpen végezze — s itt most nemzetiségi kul túránk szerves részéről: hazai magyar 
színjátszásunkról van szó —, úgy érzem, behatóbban és többet kellene foglalkoz-
nunk a színházi katarzis mai lehetőségeinek kérdéseivel, a klasszikus megállapí-
tásoknál eredendőbb, tehát a korunkat és körülményeinket jobban kifejező és 
meghatározó törvényszerűségek felfedésével. 

Ezt az igényt közel két évtizedes színészi tapasztalatom mondat ja velem, 
konkrétabban: a színházművészetünkben elharapózó rutin veszélyérzete. Mert a 
rut innal pontosan az egyedi és a sajátos lúgozódik ki előadásainkból, vagyis az a 
két tényező, amely nélkül ugyan jól szórakozhat a közönség egy része a nézőtéren, 
csak éppen a lényeg sikkad el: a felrázó, gondolatokat ébresztő, megtisztulást pro-
vokáló varázs. Az előadásainkban tapasztalható gyakori „hőmérsékletingadozás" 
és a nézők gyakori „kimaradása" a színházból bennünket, színházi embereket szi-
gorúbb szembenézésre kell hogy sarkalljon abban a lényeges kérdésben: hogyan 
tovább? 

Mindannyian tudjuk, hogy a megfelelő válasz megtalálása nem könnyű fel-
adat. A telekommunikációs eszközök, a társművészetek, az irodalom, s nem utolsó-
sorban a kor emberének általános telítettsége a szavakkal, mind-mind gyengít-
hetik (sőt gyengítik) a színház iránti érdeklődést, ha az nem tud olyan élménnyel 
szolgálni, amely csak az ő sajá t ja , s amelyben más „konkurrensek" nem részesít-
hetik a közönséget. Az is igaz, hogy a közönség tekintélyes hányada csak a köny-
nyed szórakozást igényli a színháztól, s ha ezt nem kapja meg, távol marad tőle. 
De vajon ezt a f a j t a „kiszolgáltatottságunkat" csak úgy tud juk megszüntetni, ha 
hovatovább rendszeresen, sőt, immár önkéntesen is színvonalengedményeket te-
szünk? Hiszen ennek végül is elengedhetetlen velejárója lesz az eljellegtelenedés, 
a még fellelhető (bár konvencionális) arcélek összemosódása. S bár paradoxonnak 
hathat , ne higgyük, hogy a közönség ezt ma jd megbocsátja nekünk, pusztán azért, 
mert „kegyesek" voltunk a könnyebbik ellenállás vonalán ballagni. Gondoljunk 
csak azokra a „produkcióinkra", amelyeket sokszor szórakoztatásnak szántunk, kassza-
sikert várva tőlük, s amelyek érzékenyen rácáfoltak „elvárásainkra". Nem általá-
nosítok, hiszen az valótlanság lenne. De azt hiszem, mégiscsak elgondolkoztató az. 
hogy közönségünk úgynevezett engedményeink között is olykor már szelektál. 

Tagadhatat lan az a tény, hogy bár lassan, de gyarapodik a szellemi felkészült-
ség, az igényesség. Az emberek hovatovább tudatosabban fognak élni szabad idejük 



felhasználásának lehetőségeivel, és válogatósabbak lesznek a kul túra termékeinek 
fogyasztásában is. Vajon ha a színpadi hatás csak régi s éppen ezért beváltnak 
hitt hagyományos eszközeivel igyekszünk megtartani közönségünket, végül is — 
megtar tha t juk-e? Lehet, szónoki a kérdés, de nekünk nemzetiségi színjátszásunk 
jövőjére is kell gondolnunk, és nem hiszek abban, hogy ha mi igénytelenek mara -
dunk, hosszabb távon az marad a közönség is. Hát el kell hi tetnünk vele, hogy 
kölcsönösen szükségünk van egymásra! Mert a színház lényegét az együttlét adja . 
A mindig egyedi és mindig újszerű kapcsolat a közönség és a színészek között, 
néző és néző, színész és színész között. 

Ezért izgat a hogyan tovább kérdése, a kollektív katart ikus élmény mai le-
hetőségeinek hatása, mert megkerülhetetlen az a követelmény, amely szerint a 
művészetnek a társadalmi haladás élén kell járnia. Márpedig a színház ezt a 
feladatát csak szórakoztatással nem teljesítheti. Igenis, akar jon megdöbbenteni, fel-
rázni, mély emocionális hatást kiváltani az „együttlétben", olyan felismerésekre 
kényszeríteni a közönséget, amelyek az élet, a társadalom s benne az egyén és a 
közösségek itteni és mostani összefüggéseit avagy disszonanciáit tudatosít ják. 

Nem újkeletűek a világ színpadain — és közelebbről a román színjátszás-
ban — azok a törekvések, küzdelmek, amelyek a ma emberében kiváltható katar-
zisélmény módozatait kuta t ják . Ezekkel kapcsolatban csupán annyit jegyeznék meg 
további elmélkedéseim alátámasztására, hogy nagyon sok kísérletezés eredménye-
zett közös felismerést, nevezetesen azt, hogy a katarzisélmény kiváltása a mai 
ember növekvő aktivitásigényének, részvételi igényének kielégítésével hozható létre. 
Tehát a színházi élmény közvetlen kapcsolatban bontakozik ki : a néző bevonásával 
és az együttjátszással. 

Nem állítom, hogy ez nálunk, akár a bevált recept, egyből hasznosítható lenne, 
hiszen kimaradt színházi gyakorlatunkból egy egész sor európai drámai-színházi 
törekvés, és közönségünk társalkotói szerepének nemcsak tudatosításával, de ennek 
a szükségszerűségnek a számunkra kötelező felismerésével is lemaradtunk; tehát 
tudatos célratörés, idő és ki tar tás szükségeltetik. Ám mindezek tudomásulvétele 
mellett azért levonható egy számunkra rendkívül fontos tanulság: hazai magyar 
színjátszásunkban továbbra is szüntelenül és következetesen kell keresni-kutatni 
az új kifejezési formákat, mert bár történtek kísérletezések, és nem is egyszer 
kiváló, sőt korszakalkotónak vélt eredményeket hoztak, sajnos, ezek a tapasztala-
tok, felismerések egyediek vagy elszigeteltek maradtak, a szakmai közöny is taszí-
tott ra j tuk, egyszóval nem tudtak termékenyítően hatni színjátszásunk egészére. 
Márpedig ha az átmeneti korszak színházából utakat keresünk a holnap színháza 
felé, akkor nem lehet elhanyagolható szempont a forma szerepe. Ű j gondolatok 
és eszmék csak ú j formai elemek közvetítésével ju thatnak el a közönséghez. Ez 
egyszersmind örökös „érettségi vizsgája" is az alkotóknak abban a küzdelemben, 
amelyet a néző megnyeréséért folytatnak. S bár sokszor ütköznek az értetlenség, 
közöny vagy bizalmatlanság falába, ki tartásukat és makacsságukat meg kell őriz-
niük, ha nem akar ják azt, hogy a régi módszerek, eszközök gúzsba kössék és meg-
akadályozzák korszerű nemzetiségi színházkultúránk kialakítását. 

Az előbbiekben érintőlegesen szó volt arról, hogy az utóbbi évtizedek Euró-
pában zsongó színházi törekvései nálunk szinte teljesen kimaradtak. Szalmaláng-
szerű fellobbanásokkal, következetesség nélkül és eléggé ri tkán vállaltuk a szembe-
nézést a változó világ ú j követelményeivel; nem nagyon tudtunk a régi helyett 
ú j hagyományt kialakítani. Megrekedtünk a „kukucskálós" színháznál, ahol azt az 
illúziót táplál juk a nézőben, hogy a színpadon mintegy kulcslyukon át meglesett 
valóságot láthat. Alig-alig próbálkoztunk (próbálkozunk) az elidegenítéssel, azzal 
a ma már nélkülözhetetlen rendezői és színészi technikával, amely tulajdonképpen 
beavat ja a nézőtéren ülőt a „titokba", vagyis állandóan „figyelmezteti" arra, hogy 
színházban van, s ezáltal nemcsak az üres retorikát szünteti meg, de a „negyedik 
fal" ledöntésével találkozást hoz létre a közönséggel, kialakít ja nézők és színészek 
közös színházát, ahol az egymást aktivizálás és a társalkotóvá válás természet-
szerűen hozza létre a „rendkívüli állapotot". 

Nálunk az uralkodó rendezői és színészi stílus még mindig a „jól megcsinált 
darab" igényeihez igazodik: intimkedünk, f inomkodunk, impresszionisztikusan 
igyekszünk „árnyalni", néha harsogunk is (ajaj!), egyszóval: mindent megteszünk, 
hogy megmutassuk ügyességünket. A koncepció pedig számunkra legtöbbször csak 
darabértelmezést jelent — ez pedig nem azonos azzal a tudatos esztétikai rend-
szerrel, amely meghatározza az előadás stílusegységét és a színészi játék eszközeit, 
formai elemeit. Aztán a „jól megcsinált" előadás úgy-ahogy lemegy, a nézők leg-
többször udvariasan megtapsolnak, de azt hiszem, elég r i tkán válaszolhatunk meg-



nyugtató igennel arra a nagy kérdésre, hogy a kölcsönös „adakozásban" sikerült-e 
katarzist és sikerélményt teremtenünk. 

Nincs mit takarni és szépítgetni: hiányzanak a megfelelő színházi hagyomá-
nyok. Hiányzanak: színházainknak is, közönségünknek is. Véleményem szerint a 
régi konvenciókon már át kellene lépni, és a kimaradt színházi törekvéseket nálunk 
is színpadra kellene állítani. Természetesen nem úgy értem, hogy eredeti fo rmá-
jukban, hanem a mi itt és mostunkhoz transzponálva, a felidézés, a tudatos válo-
gatás, a megszüntetve-megőrzés igényével. Ez nemcsak színművészetünknek hasz-
nálna „új hagyományaink" kialakításában, hanem a közönségnek is támpontot adna 
megújuló „színházi látása", ízlése fejlesztésében. 

Legyünk őszinték: mi színházi emberek, akik a hazai magyar színjátszás 
ügye mellett köteleztük el magunkat, mind (de legalábbis túlnyomó többségünk-
ben) elmondhatjuk-e, hogy tudunk valamit ezekről az irányzatokról, kísérletekről, 
megvalósításokról, és ha formába öntésüket nem is volt módunkban tapasztalni, 
de igyekeztünk-e legalább megfogalmazott elveiket megismerni, hogy valamelyes 
összehasonlítási alap mégiscsak álljon rendelkezésünkre? Tapasztalatom szerint ál-
talában mostohán bántunk azzal a kötelezettségünkkel, hogy felelősen és rugal-
masan reagál junk mindenre, ami számunkra is újat , hasznosat, előrelépést jelent 
(nagyon-nagy tisztelet a kivételeknek!). 

Még mindig nem késő, hogy behozzuk a lemaradást. De ehhez — hitem sze-
rint — színházi vezetőink, drámaíróink, rendezőink, dramaturgjaink, színészeink 
és felelősen aggódó krit ikusaink abszolút összefogására lenne szükség. Többet kel-
lene foglalkoznunk önmagunkkal és egymással. Meg kellene valahogyan szüntetni 
azt az áldatlan helyzetet, hogy színházaink egymástól szinte teljesen elszigetelten 
dolgozzanak. Nagyon jól tudom, hogy ennek rengeteg objektív oka van. Mégsem 
hiszem, hogy ne lehessen lehetőségeket találni az egymás munká já ra és a közös 
ügyre való intenzívebb odafigyelés érdekében. S ennek nem mond ellent az a 
tény, hogy örvendetes módon megszaporodtak színházi fesztiváljaink, szimpozion-
jaink, és végre a nemzetiségi színházak kollokviumára is sor került, mer t ha 
eleget akarunk tenni annak a követelménynek, amely az ú j kifejezési formák 
megkeresését sürgeti, akkor szinte állandó kapcsolatokat kellene kialakítanunk an-
nak érdekében, hogy kísérletezéseink, eredményeink vagy akár kudarcaink kölcsö-
nös elemzésével hamarabb és biztosabban megtalál juk a követendő utat, s a kü-
lönböző tapasztalatok mindegyik társulatunkhoz eljussanak. Hogy ezeket aztán az 
alkotó munkában ki-ki hogyan alkalmazza-hasznosítja, az már mindegyik színház 
sajátos művészi törekvéseinek, alkatának, lehetőségeinek függvénye, hiszen nem 
produkcióink egyformaságáról, hanem a minőségről és a hatásfokról van szó. 

Kapcsolataink lehetőségeit latolgatva, azt hiszem, hogy nagyon üdvös lenne 
rendezőink és színészeink gyakoribb vendégszereplése is. Hasznos „vérátömlesztést" 
jelentene, mert ugyan ki tagadhatná az alkotás nehézségeinek hatványozottabb 
jelentkezéseit azoknál a társulatainknál, ahol a sok-sok éves együttlétben rendezők 
és színészek szinte már teljesen megismerték az önmaguk és kollegáik gyakran 
bizony régóta változatlan eszköztárát. Az ú j közeg viszont felfrissülést eredmé-
nyezne, az eddig még rej tve maradt eszközök felfedezését, sőt ú jak születését is, s 
egyénnek és együttesnek csak javára válhatna. 

A katarzisnak ú j r a totális jogokat-körülményeket kell biztosítani színházaink-
ban, mégpedig a mai ember ilyen természetű igényének megfelelően. Még hang-
súlyozottabban tudomást kell vennünk a körülöttünk élő irányzatokról, mindent, 
amit lehetséges, próbál junk ki (természetesen az öncélúság kizárásával), és keres-
sük meg végre azokat az adekvát kifejezési formákat , amelyek egyedivé és sa já-
tossá tehetik művészi produkcióinkat. Ezért, mint már említettem, jó lenne el-
kezdeni vagy újrakezdeni századunk legfontosabb elmélet- és formarendszereinek 
tanulmányozását. Sztanyiszlavszkijt már ismerjük, szinte mindannyian az ő tanain 
nevelkedtünk (az emberi kapcsolatok, a lélek ábrázolásának elmélyítése tekinte-
tében). Ám jobban meg kellene ismerkednünk Brechttel. Meg kellene tanulnunk 
végre az elidegenítést, mert ez egyáltalán nem ellentéte, hanem kiegészítője a 
Sztanyiszlavszkij-módszernek, hiszen ha nincs átélés, lehetetlenné válik az elide-
genítés, illetve kívülállás is. A színész csak akkor és úgy „kacsinthat", „léphet" 
ki a figurából, csak akkor és úgy alkalmazhat játékában „elterelő hadmozdulatot", 
ha korábban már megteremtette ehhez az alapot: az átélést. S ha ezek a kom-
ponensek együttesen adva vannak, akkor nagyon izgalmas hatású és r i tmusú elő-
adások születhetnek éppen ennek az ellenpontrendszernek következtében. Ügy gon-
dolom, hogy a mi esetünkben, kezdetnek, valahol itt kellene kereskednünk. Az 
elidegenítés alapelvének alkalmazásával fel lehetne fedni a ránk érvényes mód-
szereket, még akkor is, ha már próbálkoztunk Brechttel és legtöbbször talán si-



kertelenül. Az értetlenséget vagy közönyt a megfelelő színházi hagyományok hiánya 
okozhatta, no meg a magunk tapasztalatlansága is. De hát végül is: ezek csak 
nem gátolhatnak meg abban a kötelességteljesítésünkben, hogy a korszerűnek bi-
zonyult eszközöket és formákat a magunk művészetébe is beépítsük, és közkinccsé 
tegyük. 

Azt már csak éppen megemlítem, hogy az abszurdok és a pszichodinamikusok 
tapasztalataiból is lehetne meríteni, akik szintén elvetették a polgári színház ha-
gyományát, a csak átélést, belefeledkezést igénylő előadást. Természetesen tőlük 
is csak olyan megoldásoknak az átvételét szorgalmazhatnánk, amelyek nálunk is 
felhasználhatók. S itt elsősorban főleg szakmai felkészültségük mibenléte jöhetne 
számításba, mert számunkra immár az is elengedhetetlen követelmény, hogy több 
és nagyobb összehasonlítási alappal és önkrit ikával rendelkezzünk mozgáskultú-
ránkat , beszédtechnikánkat és egyéb színészi eszközeinket illetően. 

Színpadi törekvéseik az elidegenítés tekintetében eltérnek a brechti eszközök-
től. A „tiszta színház" hívei. Az abszurdok „objektiválódott képekről" beszélnek, 
a pszichodinamikusok pedig azt akar ják , hogy a közönség „torzító tükörben f i -
gyelje önmagát", tehát tulajdonképpen a színpadi magyarázgatás helyett szemlél-
tetnek, bízván az abszurd helyzetek rádöbbentő erejében. Tanulni tőlük is lehet, 
de mert az ő közös forrásuk is Brecht, jobb, ha mi is az alapoknál kezdjük, hogy 
fokról fokra következetesen felépíthessük a magunk formarendszerét. Ennek az ú j 
formarendszernek éppúgy meg kell hogy legyenek a maga szabályai, mint a régebbi 
színjátszásnak, s ezeket a szabályokat éppúgy meg lehetne tanulni színésznek, 
nézőnek egyaránt, akár a hajdaniakat . Csak egyszer már bele kellene lendülni! 

Hogy a közönség megértését, bizalmát elnyerjük, és ma jdan kialakítsuk nézők 
és színészek közös színházát, tehát az igazi találkozást, úgy gondolom: színhá-
zainknak ki kellene bővíteniük művészetpedagógiai tevékenységüket is. Meg kel-
lene ismerni-ismertetni a gyakorlatunkból kimaradt drámai és színházi törekvése-
ket. A stúdiószínpadok remek lehetőségeket tá rha tnának fel, s a színészek tovább-
képzési problémája is sok tekintetben rendeződne. Tapasztalatom szerint a kamara-
színházi légkör, az a körülmény, hogy színész és néző szinte testközelbe kerül 
egymással, sok tekintetben közelít ahhoz a lehetőséghez, hogy a korszerű színház 
megkövetelte eszközöket és hatást felfedezzük, megteremtsük. 

A művészetpedagógiai tevékenységhez az is hozzátartozna, hogy fizikai érte-
lemben is közelebb kerül jünk a nézőkhöz. Vagyis például, az előadások előtt 
szólni lehetne hozzájuk, információkat adni nekik, figyelmüket valamire (vala-
mikre) konkrétabban felhívni. Aztán előadások után megbeszéléseket, vitákat ta r -
tani. Meg lehetne magyarázni az előadások, az alakítások, egyáltalán az akarások-
törekvések jellegét, mozgatórugóit, é r t e l m é t . . . S mer t ez csak a benti művészet-
pedagógiát jelentené, több találkozót, kapcsolatot, eszmecserét kellene rendezni 
— teremteni kint „az életben" is —, akár a munkahelyeken, akár az iskolákban. 
Céljainkat, törekvéseinket minden lehetséges módon ismertetni, propagálni kellene. 
S ebben rendezőknek, színészeknek, tervezőknek, dramaturgoknak egyaránt „sze-
repet" kellene vállalniuk. Mert a benti, a „deszkákon" történő „csodához", amely 
varázsába vonja a katarzisra várókat, az is hozzátartozik, hogy a kinti, a „festet-
len" világban is közeledjünk egymáshoz. Nyitott élményekre van szükség, két-
irányú közlekedésre, mert ebben rejlenek a színház jövőbeni ú j formái, amelyeket 
megtalálni és színházi munkánkban hasznosítani elodázhatatlan szükségesség, ha 
méltók akarunk maradni ahhoz a nagyszerű hivatáshoz, amely a hazai magyar 
kul túrában reánk váró feladatok megoldásában ölt testet. 

Ady Endre í r ta : 

. . . a csillag-szóró éjszakák 
Ma sem engedik feledtetni 
Az ember Szépbe-szőtt hitét... 

Én úgy hiszem és vallom, hogy ebben a feledtetni nem engedésben nekünk is 
rendeltetésünk van. De amiképpen minden „strázsán", akképp a miénken is csak 
korszerű „fegyverekkel" lehet „őrködni"! 


