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irodalmát azonban egyre nagyobb mélységben ismerjük meg, s 
úgy reméljük, az újabb kutatásokból köztudatunk és irodalom-
oktatásunk is gyümölcsöző tanulságokat meríthet. Ezt szeretné 
elősegíteni mostani szemlénk, amely teljességre korántsem 
törekedett, csupán az összkép módosulásait kívánta számba 
venni, a kor frissebb szemléletének lehetőségeit kívánta jelezni. 

BITS KEY ISTVÁN 
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POSZLER GYÖRGY: KATARZIS ÉS KULTÚRA 

Ritka jelenség a „szolgáló" teória. Az elmélet, mely ered-
ményeit nemcsak át kívánja adni, de az átvétel-átadás eszközei-
ben is segédkezik. Németh Lajos a vizuális kultúra lehetőségei-
nek tágításában, Dárday István a film közönségbeli gyökerei-
nek palántázásában vállalta ezt a szerepet, s most Poszler 
György új tanulmánykötetében - az esztétikai kultúra sok-
irányú, sokféle művészeti ág felé kitekintő „módszertani" kézi-
könyvében. Segíteni kíván ott , ahol az olvasó, néző, zene-
hallgató többnyire csak biztatásokat hall, azonban „be-
vezetést", esztétikai szemléletet, műfaji-formai eligazítót már 
kevesebbet. Pedig a modern művészettel találkozva még ahhoz 
is tájékozódó fogalmakra lenne szükség, hogy hogyan nézze a 
képet, milyen érzelmi-szemléleti nyitottsággal közeledjen a 
művekhez: mit is érezzen egyáltalán. Szolgáló teóriát képvisel 
ez a kötet abban is, hogy nem marad meg a tiszta esztétikai 
élmény körében: az iskolától a közművelődésen át a kultúra 
társadalomban való elhelyezkedéséig, a művelődéspolitikai át-
tételekig követi nyomon a befogadói rezonancia alakulásának, 
alakíthatóságának jelenségeit. S egyik vállalt feladata sem lát-
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ványos vagy hálás. De ilyen törekvések nélkül a művészetek 
nem találnak tápláló gyökérre, a művészetoktatás magányos 
harcosként érzi magát, a műélvezetet kereső pedig elbizony-
talankodik. Poszler ezen túl még azt is tudja, hogy fogalmaink 
java része az irodalom elméletének körében született, s ezek 
csak lényeges módosításokkal használhatók a társművészetek-
ben, vagy éppen más-más fogalmak, megközelítési utak fel-
kutatásával tárhatók fel. S olvasóját ide, fogalmi műhelyébe, a 
csiszolás alatt levő gondolati anyagok körébe is meghívja. Ezzel 
azt akarom jelezni: együttgondolkodásra biztat, jóllehet 
„tanít". Csak: észrevehetetlenül, élményt felkeltő tapintattal. 

írásaiban többször is visszatér három pedagógiai-kulturális 
probléma: ízlés, élményszerüség és személyiség. ízlés, ami egy-
kori tisztázó vitáink ellenére máig homályos maradt. Poszler 
sem ízlés-elméletet kínál, de felmutatja ennek a „szűrőnek" az 
egyénben és közösségekben, sőt a társadalmi befogadói kul-
túrában (divat, közízlés) működő pontjait, melyek legalábbis 
lehetőségszerűen az esztétikai nevelés hozzáférhető zsilipjei is. 
Ilyen az ismeret, az érzéki fogékonyság, a nyitottság, s ezek 
formálása, mely szinte már az óvodában megkezdődik. Poszler 
világosan látja az ízlés dinamikus jellegét: nem egy igenlő vagy 
tagadó belső cenzorként fogja fel: a műélvező akár elutasítja, 
akár velemegy a művel, szinte végigjárja a mű alkotásának 
folyamatát. Az ízlés cselekvő viszonyt jelent tehát, melyben a 
befogadó önmagát is újraalkotja — s nemcsak ízlését. Ezért 
formálható. 

Ebből már következik második fontos tézise, amire talán 
keveset ügyel esztétikai nevelésünk: az ízlésformálás nem 
technikai készségek alakítását jelenti, hanem része a személyi-
ségformálásnak. Mert az ízlés is a teljes személyiség mozaik-
darabja. Fontos gondolat, egész művészeti nevelésünk alapkér-
dése. Hajlamosak vagyunk ugyanis arra, hogy bizonyos művek 
felé tereljük az érdeklődést, vagyis „külön" igyekszünk ki-
munkálni a vonzalmat, együttrezgést egy-egy művel, tenden-
ciával és csodálkozunk, ha az így létrejövő hatás és élmény 
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felszínes marad. A „felnőtt" módszer ezzel szemben a sze-
mélyiség egészének alakítása a művészetekkel való találkozás-
ban és e teljes viszonyon belül megkísérelni eljutni az ízlés-
fejlődés dinamikájának beindításához. Ez utóbbi persze 
nehezebb, több emberismeretet, türelmet, pedagógiai érzé-
kenységet igényel. S több időt is. (Ez is egy újra meg újra 
visszatérő problémája a kötetnek: van-e elég ideje a tanárnak, 
az amatőr közösségeknek, a művészetet népszerűsítő-átadó 
fórumnak az elmélyülésére. H á t . . . nem sok.) 

Az ízlés és személyiség önfejlődési motoijának beindításá-
hoz az élményszerüség szükségeltetik: hogy ne csak fogalmi 
szinten, címszavakban tudjon a művek világáról a befogadó. 
Azok az alkotások, melyeknek sikerült élménnyé válniok (fil-
mek, regények, festmények), tovább dolgoznak a befogadó-
ban, nemcsak közvetlen érzelmi hatásukban élnek, hanem e 
hatás „emésztésében", korábbi fogalmi fenntartásaival való 
vitában, a műhöz hasonló alkotások iránti kíváncsiság fel-
támadásában. Egyszóval: a befogadó elkezdi érzékelni az él-
mény ízét — és megnyílik az út a fogalmi megértés, feldolgozás 
felé is. Vagyis: az út épp fordított, mint amire a hagyományos 
iskolai vagy nevelői módszer épít — a verbalizmusc. 

Poszler fejtegetéseiben a személyiség nemcsak abban játszik 
központi szerepet, hogy minden ember másképp dolgozza fel 
saját előtörténetét, és vele az elébe kerülő műveket. Abban 
is, hogy a személyiség egészre figyelő esztétikai hatásoknak 
éppúgy kétarcúaknak kell lenniök, mint a személyiség dinami-
kai szerkezetének. Az egyénnek egyfelől a nyitottság, az alakít-
hatóság „kapuit" kell felnyitnia, s ezen kell áthaladnia, más-
felől biztosítani kell a személyiség kohézióját, azaz ennek a 
meghatározott karakterrel, személyiségmaggal rendelkező 
embernek változásokon belül is megmaradó azonosságát is 
fenn kell tartania. E két — látszólag — különböző hatás és 
belső szelekció rendkívüli figyelmet igényel a pedagógustól is 
és a közművelőtől is. Nemcsak az ember tiszteletére, azaz a 
személyiség-konstancia védelmére, nemcsak a nyitott lélek le-
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hetőségének biztosítására, de az autonóm ember kialakítására 
is figyelnie kell. Arra, hogy akit formál, egyszer képes legyen 
majd önmagát formálni, képes legyen olyan dialógus-viszony-
ban élni a művekkel, hogy ez az önformálás saját egyedi 
személyiség-centrumát bővítse. 

A személyiség autonómiája a közösségi kultúrának is előfel-
tétele. Amit Poszler oly nyomatékosan hangsúlyoz az esztéti-
kai nevelés „egyedcentrikus" hatásának kialakításában, volta-
képp visszazáródik a közösségformálás tágabban és kor-
szerűbben felfogott kérdéskörébe. Nem lehet úgy közösséget 
alakítani, ha a személyiség teljességét elhanyagoljuk: osztály-
ban sem, kulturális közösségben sem, művelődéspolitikában 
sem. Igaz, ezek az írások csak a feladatot jelölik ki, de ezzel 
alapkérdéseket feszegetnek, módszerben is, teóriában is. S a 
művészetre csak az egyén, az egyéniségében kiteljesedő ember 
képes reagálni igazán, hiszen a mű is egyedi sorsokat, „hozzád" 
szóló alkotásokat kínál. Közösségi kultúra ezekből a mole-
kulákból áll össze. 

A mű „rászól" az emberre: nemcsak megszólítja és válaszra 
kényszeríti, de olykor legyőzi belső ellenállását is - átformálja 
világképét. Poszler itt a lukácsi ,,katarzis"-fogalom tovább-
gondolásával alapozza meg az esztétikai nevelés elméletét. Nem 
azzal, hogy dogmatizálja a lukácsi tézist, hanem azzal, hogy 
saját kérdőjeleit is kiteszi e fogalom mellé, és ezzel együtt 
kínálja a művészetpedagógia számára. Ismét az együttgondol-
kozás gesztusával — és ez is pedagógiai „fogás". Ilyen kérdő-
jelek például: Lehet-e egy festmény pillanatnyi hatásában 
katartikus fordulatról, csúcsról beszélni? Alkalmas-e a tele-
vízió e hatás kiváltására? Hogyan viszonyul egymáshoz az 
életben (morális konfliktusokban) jelentkező katarzis és ennek 
esztétikává stilizált művészi változata? Válasza ez utóbbi kér-
dést illetően: a viszonyt a művészet szintetizáló transzfor-
mációja fogja egységbe, a művészet az életben, morálban, poli-
tikában jelentkező katartikus elemeket nemcsak összefogja-
felnagyítja, de emberi-érzelmi, azaz átélhető tartalommá stili-
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zálja. így kapcsolja vissza a műélvezőt az életfolyamatba -
mássá vált, szubjektív lehetőségében átalakult, szélesebb hori-
zonttal rendelkező emberként. 

S itt újra visszatérnek az elemi fogalmak: az ismeretek. A 
formanyelv ismerete, a megszokottá, érthetővé tett közlésmód, 
történelmi jártasság kialakítása mind a katarzis kialakításának, 
mind a művekkel való élményszerű találkozásnak előfeltétele. 
De az ismeretek csak halott tények maradnak, ha nem emel-
kednek kinél-kinél egyedileg alkalmazott „ráismerő", örömet 
okozó — észrevétlenül működő — segédeszközökké. Bartókot 
nem lehet megszerettetni a zenetörténet intonációs váltásainak 
ismerete, hanganyagának legalább familiáris közelsége nélkül. 
De csak a zenetörténet tényanyagának ismertetéséből sem le-
het ide eljutni. 

A művészeti nevelés tehát komplex folyamat. Sok irányból 
érkező hatásokat, tényeket, élményeket rendszerez: személyi-
ségformálástól az esztétikai fogalmakkal való „testközeli" meg-
ismerkedésig széles skálán kell hogy mozogjon — élményt, 
felszabadító, kiteljesítő örömet nyújtva. Olyan üzenet ez, 
aminek csak címszavait tudtam felsorolni, s aminek módszerta-
nát Poszler könyvének praxison csiszolt esszéi adják az olvasó-
nak. A tanárnak és művelődéspolitikával foglalkozónak, ama-
tőr színjátszónak és profi művésznek egyaránt. Mert az eszté-
tikai nevelés nemcsak iskolai házi feladat: a művészet dolga is, 
bármennyire „iskolás" az elnevezés. S könyve felhangjai ide is 
mutatnak. Igazi esztétika-kultúra csak a jó művek termelési 
folyamatában, pontosabban a befogadó és művész élő dialó-
gusában alakul ki. Enélkül száraz marad ez a „tantárgy", ezzel 
párosulva közös társadalmi formálódási folyamat. (Tankönyv-
kiadó, 1980.) 
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