
egy lantos apród kíséri, és valóban az ő
játékát hallja a néző). Emellett a színház
gazdagon élhet a zenei aláfestés eszkö-
zeivel, egy-egy egészen rövid - ha kell,
gépzenei - motívummal kiemelhet, hang-
súlyozhat hangulatokat, érzelmi rezdü-
léseket. A legkevésbé szerencsés, ha a
zene „betét" jellegű számok formájában
tolakszik a mesejátékba, vagyis ha ugyan-
azért zenél a gyerekszínház, amiért a fel-
nőtt is szokott néha, hogy tudniillik olcsó,
értéktelen zenébe mint ostyába csoma-
golva könnyebben elkeljen a próza.

Hogyan díszletezzünk? A dramaturgot
különösen a színváltozás érinti, a kérdés
tehát inkább az, hogyan díszletezzünk át?
A válasz egyetlen szó: észrevétlenül. A
gyerekközönséget nehéz megragadni. Ha
sikerült, ne engedjük el egykönnyen.
Márpedig a függöny gyakori összecsapá-
sával szétszabdalt előadáson vagy a sö-
tétben, közzene hangjai mellett folyó
átdíszletezések alatt a gyerek figyelme
lankad, majd más, a produkciónál érde-
kesebb - életszerűbb - hatások kezdik
érdekelni.

Milyen szöveget mondjunk és hogyan? A
tapasztalt dramaturg mára darab kézirat-
formájában is jól tudja, mikor fognak a
nézők (spontán módon) hangosan „be-
avatkozni", mikor nevetnek, riadoznak
stb. A szöveget igyekszik úgy formálni,
hogy a várható zajosabb pillanatok ne
fosszák meg a nézőt a további cselek-
mény megértése szempontjából lényeges
„információktól". A gyerekek néha
hirtelen kelt indulatoknak adnak hangot,
néha azonban csak röviden és suttogva
cserélnek véleményt, több száz suttogó
torok hangja azonban jelentékeny zajjá
tud összegeződni. A színháznak számíta-
nia kell erre, és nem megtorolnia. A
közönség, legalábbis egyoldalúan és ki-
zárólagosan, soha nem lehet vétkes. Ha
efféle konfliktus keletkezik néző és szín-
ház között, baj lehet a darabbal, a gyere-
kek kísérőivel, a nézőtéri felügyelőkkel,
talán a közönségszervezőkkel (nem a
megfelelő korosztály képviselteti magát
a nézőtéren), de legtöbbször baj van az
előadásmóddal.

Milyen előadásmód kívánatos a gyerek-
színházban? Persze hogy nincs erre álta-
lános érvényű válasz, de azért megkíván-
tatik, hogy a gyerekdarabok előadásai jól
láthatók és hallhatók legyenek. Nem
rikítóan, de intenzíven kell játszani. A
mesejátékot nagyon határozottan, „erő-
sen" kell elkezdeni. A folyamatos han-
goskodást azonban (a színpad felől) -
akár emberi hangok, akár valamiféle

instrumentumok okoznák - kerülni aján-
latos, mert az tompítja a figyelmet, egy-
úttal pedig felmentést ad a nézőtéri za-
jongásra. Közkeletű tévedés, hogy job-
ban „fogjuk" a közönséget, ha „furcsán"
beszélünk, ha szélsőségesen karakterizá-
lunk - nem igaz!

A dramaturg gondja-dolga az is, hogy a
színpadon mindig legyen kétféle látni-
való: egyik a valóságos szemnek - élő,
mozgó látvány -, másik a gyerekek lelki
szemeinek. Ez a játék szövegének belső
mozgékonyságát jelenti. Sok pergő dia-
lógus, kevés, de láttató elbeszélés. (Ön-
ámítás azonban abban bízni, hogy ha
staccato párbeszéd zakatol a színpadon,
az már maga a kristálytiszta drámaiság,
sajnos, nem; ami annak szeretne látszani,
az gyakran csak kiszerepezett szó-
szaporítás.)

Minden jó, ha jó a vége! És a hálás
közönség tapsol és ünnepel. De valljuk
be, a „hálátlan" közönség szakasztott
ugyanezt teszi. Már e zsenge gyerekek is
konvenciók és pressziók hatása alatt tap-
solnak! A színház legdurvább rossz szo-
kása, ha nyíltan tapsra szólít fel. Nem
sokkal ízlésesebb, ha a szereplők „jó pél-
dával járnak elöl", s előtapsolnak. Rejtet-
tebb, de azért épp így agresszív követelő-
zés a szűnni nem akaró tapskoreográfia,
mely mindaddig helyére szögezi a nézőt,
amíg a színház akarja.

Egyetlen jó megoldása van a boldog
előadásvégnek, ha az előadás jól kezdő-
dik, aztán jól folytatódik, és végül jól feje-
ződik be. Nem a dramaturg az egyetlen,
akin az ilyen teljes és harmonikus szín-
házi élmény múlik - de oroszlánrésze
van benne.

NÁNAY ISTVÁN

Színház - az ifjúságnak?

A színházművészet igen bizonytalanul
körvonalazott területéről lesz a követke-
zőkben szó. Olyan területéről, amelynek
szakesztétikája, dramaturgiája még váz-
latosan sincs kidolgozva. Éppen ezért én
is csupán kérdéseket szeretnék feltenni,
problémákat kívánok megfogalmazni, il-
letve a meglévő tapasztalatokról igyek-
szem beszámolni.

Az első nagy kérdés: szükség van-e
saját specifikummal rendelkező, önálló
színházra, előadásformára a tizenkét-
tizenhat évesek számára? Ha igen, mi-
lyenre, illetve valóban a tizenkettedik és a
tizenhatodik életévvel lehet vagy kell
behatárolni azt a korosztályt, amelyet
ifjúságinak nevezünk e dramaturgiai ta-
nácskozás munkahipotézise szerint? Vagy
másként fogalmazva: tekinthetjük-e olyan
értelemben önálló korosztálynak az úgy-
nevezett ifjúságit, mint ahogy ezt többé-
kevésbé megtehetjük a hét-tizenkét éve-
sek esetében?

Már a kérdéseim is jelezhetik: kéte-
lyeim vannak.

Természetesen nem vitatom a korosz-
tályi korszakolás jogosságát és szüksé-
gességét. Azt sem, hogy amint a hét-
nyolc év körül a gyerekek életében nagy
változások történnek, úgy a tíz-tizenket-
tedik életév körüli időszakban is. De e
két változás sokban különbözik egymás-
tól, így a művészet befogadására vonat-
kozó következményei is mások. Míg a
három-hét és a nyolc-tizenkét évesek
korosztályai között nincs merev határ,
nincs minőségi ugrás a színházi befoga-
dás szempontjából, addig a második vál-
tás esetében gyökeres változások követ-
keznek be. A legkisebbek már néznek
mesejátékot, ami a „klasszikus gyerek-
közönség" tipikus műfaja, de a hét-nyolc
évesek is élvezik a kisebbek kreativitásra
épülő játékait. A tíz év fölötti, a kamaszo-
dásból következő változásoknál az át-
menet nem fokozatos, s ez a befogadás
jellegében is megmutatkozik. Nem vé-
letlen, hogy az iskolatípus-váltás orszá-
gonként eltérő módon, de többé-kevésbé
egységesen a tizedik életév táján követ-



kezik be, gondoljunk az elemi és a közép-
iskola vagy az alsó és felső tagozat egy-
másra épülésére.

A gyerek lelki-érzelmi-értelmi fejlő-
dése természetesen nem mutat éles ce-
zúrát tízéves korban. Ez a váltás időben
hosszabb periódust jelenthet az egyéni
fejlődésben is, a statisztikai átlagban is.
Az egyik gyerek már kilencéves korában
megváltozik, a másik csak tizenhárom-
tizennégy évesen, s a lányok általában
hamarább, mint a fiúk. Ez a változás
persze nemcsak szorosan vett biológiai
jellegű, hanem szociológiai alapú is. A
gyerekek biológiai érésével egyidejűleg a
szocializációs érés is felerősödik. Meg-
változik a gyerekek kapcsolatrendszere,
barátságok, szerelmek születnek, tanul-
ják a barátságot, a szerelmet, de módosul
a felnőttekhez való viszonyuk is, a szü-
lőkhöz, a tanárokhoz, a szülők barátai-
hoz, az idegenekhez. Ez az a kor, amely-
ben az érzelmi viszonyulás elsődleges-
sége meggyengül, és a világ jelenségei-
nek racionális, megfejthető magyaráza-
tait keresik. A vagy-vagy korszaka ez, a
végletes viszonyulásoké, a gyűlölet és
imádat, az igazság és hazugság, az igenlés
és tagadás ellentétei között hányódnak a
gyerekek. S az érzelem és racionalitás
kettősségében. A racionalitás iránti vá-
gyuknál csak az érzelmi vágyakozásaik
az erősebbek, amit megmutatni persze
szégyen. Röviden: az identitáskeresés
érzelmi viharokkal és mohó
tudásvággyal teli évei ezek, s
mindenekelőtt a saját közösséghez
tartozás és a minden-fajta
intézményesülés elleni berzenkedés és
lázongás évei. De ahogy e korszak
kezdőpontja nem köthető egyetlen élet-
korhoz, a végpontja még kevésbé hatá-
rozható meg. Ahogy a legkisebbek és a
„klasszikus gyerekközönség" között a
színház szempontjából természetes és
folyamatos átmenet van, úgy az ifjúkor
és a felnőttkor között is létezik ilyen
átmenet.

Mindebből a színház számára az kö-
vetkezik, hogy az ifjúsági kor alulról töb-
bé-kevésbé meghatározható kortól kez-
dődik, de felülről nyitott életszakasz. A
tíz-tizenkét évesek már elutasítják a
mesejátékot, de még nem tudják, mit sze-
retnének látni. Ez az a veszélyes fázis,
amikor nem csupán a mesejátéknak for-
dítanak hátat, hanem magának a színház-
nak is. Érdeklődési körükben a mozi ki-
szorítja a színházat, s mindkettőt a disz-
kó, a video. S természetesen minden mű-
vészi és szórakozási forma felett ural-
kodik a tévé.

Ebben a korban tehát természetesnek
tekinthető a gyerekek-fiatalok színház
iránti érdeklődésének lanyhulása. Aztán
szerencsés esetben néhány év múlva a
fiatalok ismét járni kezdenek színházba,
de akkor már egyértelműen a felnőtt-
előadásokra.

Milyen típusú műveket játszanak álta-
lában a tizenkét-tizenhat éveseknek?

Közkeletű vélekedés az, hogy ez a
kor-osztály a kalandos történeteket
kedveli, ám kaland-színmű nemigen
van. Tehát sok helyen a színházak a
prózairodalom-hoz fordulnak, és a
kedvelt ifjúsági regényeket
dramatizálják. Ez a gyakorlat a hét-
tizenkét évesek színházánál is be-vált,
így tulajdonképpen műfaji folyama-
tosságról beszélhetünk. De arról is, hogy
egyik esetben sem születnek igazi drá-
mák, az átdolgozások többnyire megma-
radnak epikus szerkezetűeknek, ábrázo-
lásmódjuk az illusztráció, nem pedig a
megjelenítés, az átélés.

Ugyancsak elterjedt vélemény az, hogy
ennek a korosztálynak a lételeme a rock-
zene, tehát olyan színházi előadásokat
kell számukra készíteni, amelyek erre a
zenei ízlésre épülnek. S mivel a musicale-
ket szokás „korszerű" műfajnak tartani,

megszületnek a diákmusicalek, a gyerek-
musicalek, a diákregények musicalesíté-
sei. Ezek librettója az esetek többségé-
ben csupán képregényszínvonalon van, s
zenéjük, koreográfiájuk is tucatáru. Ez
világhírű „művekre" éppen úgy igaz, mint
az olyan próbálkozásokra, mint amire
néhány évvel ezelőtt Budapesten volt
példa: a múlt századi drámairodalom
egyik legsikerültebb vígjátékát - Szigli-
geti Ede Liliomfiját - rockosították, ezál-
tal a külön-külön élvezetes alkotóelemek-
ből élvezhetetlen zagyvaság keletkezett.

Ezek a típusú művek általában nem
specifikusan ifjúságiak, inkább a felnőtt-
színházakban honos műfajok degradált
változatai. Ráadásul a kalandos művek
nem vehetik fel a versenyt a kalandfil-
mekkel, a musical a koncerttel.

Ezek után talán ellentmondásnak tűnik,
ha azt állítom, hogy ennek a korosztály-
nak igenis megkülönböztetett színházi
élményre van szüksége. Olyan művekre
és előadásokra, amelyek a korosztály
életérzését, érzelmi labilitását, kritikai
érzékét, racionalitásigényét, identitás-
keresését sűrítetten fejezik ki. Ilyen mű-
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Tanulmány Színház Arisztophanész ma-
darai- és Szentivánéji álom-előadása, s az
sem véletlen, hogy éppen egy alternatív
színházi csoport szolgáltatja a jó példát!)

A félreértések elkerülése érdekében:
nem azt mondom, hogy éljen a romantika
és a klasszika, s vesszen az adaptáció és a
musical. Csupán nyilvánvaló érték-
differenciákra szeretnék utalni, valamint
arra, hogy a gondolati-formai szempon-
tokból bonyolultabb művek, a kortárs
művészet, a mai dráma felé - vélemé-
nyem szerint - inkább lehet a romantiku-
sok és a klasszikusok segítségével eljutni,
minta musicalekével és az epikaátülteté-
sekével.

Mindezek ellenében azt lehet állítani,
hogy ez az eszmefuttatás a már meglévő
drámák, műfajok kizárólagos figyelem-
bevételével készült, s nem számol a kife-
jezetten ennek a korosztálynak az érzéseit
kifejező, létező vagy kitalálandó, meg-
írandó, eljátszandó művekkel. De számol.
Csak ezek a „nem hagyományos" művek
az eddigitől lényegesen különböző
művészi alapállást, közönségkapcsolatot,
dramaturgiát követelnek. Két
előadástípusra szeretnék hivatkozni: az
életjátékokra és a magyarul Színház a
nevelésben elnevezésű, főleg Angliában
honos kreatív játékra. Egyik sem igazán
hivatásos színházi műfaj, legalábbis ahogy
a hivatásos színház feladatát, működési

Jelenet a kaposvári A varázssütemény című
darabból (Fábián József felvételei)

módját nálunk és sok hozzánk hasonló
tradíciójú országban értelmezik.

Az életjáték egy valódi vagy fiktív kö-
zösség problémáinak improvizatív alapú,
de kötött dramaturgiájú feldolgozása.
Esetünkben természetesen az általunk
vizsgált korosztályba tartozó közösségek
élete szolgáltathat alapot az előadáshoz,
amelyet maguk a diákok vagy színészek
egyaránt előadhatnak. Akkor jó az életjá-
ték, ha tipikus problémakör egyedi mó-
don átélhető és általános tanulságokat
hordozó feldolgozása történik meg. Ha
diákok mutatják be a maguk gondjait-
örömeit, akkora személyesség, ha színé-
szek játsszák az előadást, akkor az általá-
nosság dominál a produkcióban.

A TIE (Theatre in Education), avagy a
Színház a nevelésben-produkciók némi-
leg hasonlítanak az életjátékokhoz. De ez
a rövidítés nem csupán egy előadástípust
jelöl, hanem mindenekelőtt egy kiterjedt
szervezetet. Kis együttesek - színészek,
rendező, pedagógus, pszichológus
(gyakran e különböző feladatkörök egy-
egy emberben egyszerre és együtt vannak
jelen) - saját színházukban vagy
iskolákban olyan előadásokat tartanak kis
csoportok részére, amelyek lazán
kapcsolódnak ugyan bizonyos oktatási-
nevelési célokhoz, de alapjában véve a
művészet, az élő színház erejével hatnak.
Az előadások maximálisan építenek a
közösség kreativitására, az elsajátítandó
ismeretek, felismerések nem didaktiku-
san, hanem az átélt élmények segítségé-
vel rögzülnek. Ennek az előadástípusnak
ma már kialakult módszertana van, és a
legkülönbözőbb oktatási-nevelési fel-
adatok megközelítésére alkalmas. Külö-
nösen az emberi együttélés, a szocializá-
ció problémáinak megoldásában nyújt-
hat nagy segítséget.

Mindkét forma kiegészülhet - s főleg a
TIE esetében ki is egészül - egy irányított
beszélgetéssel, szépen példázva az érzel-
mi és az értelmi ráhatások egységét. Eze-
ken a beszélgetéseken nemcsak azt tár-
gyalják meg a legváltozatosabb formá-
ban, hogy miről szólt az előadás, hanem
a darab problémái kapcsán mindig a
közösség saját gondjait is összefüggésbe
hozzák a látottakkal.

Az ilyen előadásokban a színész sze-
mélye és szerepe nehezebben válik szét a
nézők szemében, mint a „hagyományos"
színpadi előadásban. A színpadi játékban
gyakran elhanyagolható maga a színész,
habitusa, hanghordozása, mozgása csu-
pán árnyalja a figurát, de a történetből
kibomló alak, a szerep lesz az elsődleges.

vek a nagy romantikus drámák, s ilye-nek
általában a romantikában fogant
átdolgozások is. Még akkor is - vagy
éppen azért -, ha bennük a figurák ke-
véssé árnyaltan vagy jók, vagy rosszak,
ha a cselekmény fordulatai nem mindig
engedelmeskednek a lélektani hitelesség,
a logika, a következetesség paran-
csainak. De pontosan kifejezik a gyere-
kek érzelmi szélsőségeit, titkolt hőskere-
sési vágyukat, s megtestesülnek bennük
a barátság, a szerelem, a hazafiság máig
érvényes példái.

Es természetesen ilyen művek a nagy
klasszikus tragédiák és komédiák. Moliére
és Shakespeare, Goldoni és Euripidész,
Arisztophanész és Szophoklész egyaránt
játszható a diákoknak - persze csak
kitűnően. Ezek a művek más síkon, de a
romantikusokhoz hasonlóan a fiatalok
alapproblémáira rímelő gondolatokat, ér-
zelmeket, konfliktusokat, viselkedésmin-
tákat tartalmaznak.

Hogy sem a romantikusok, sem a
klasszikusok nem speciálisan
diákműfajok? Igaz. De meggyőződésem,
hogy nem mást kell a fiataloknak
játszani, mint a felnőtteknek, hanem egy
kicsit másként. Egy kicsit fel kell
erősíteni a darabok azon motívumait,
amelyek a fiatalok lelkében különösen
rezonálhatnak. Úgy kell az előadások
létrehozóinak felnőtt-ként kezelni
diáknézőiket, hogy tiszteletben tartják és
figyelembe veszik közönségük életkori
sajátosságait. (Jó példa erre a diákoknak
is játszó műegyetemi



Egy vidéki színház Ármány és szerelem-
előadásában - amelyet a diákközönség
joggal végignevetgélt, mivel szakmailag-
művészileg igen alacsony színvonalú volt
- a két szerelmes figurájával, a fiatalok
sorsával - függetlenül a színészek ala-
kításának minőségétől - a történet tragi-
kussá válásával egyidejűleg egyre jobban
azonosult a diákközönség.

A kreatív játékokat követő beszélgeté-
seken viszont gyakran a már civil sze-
mélyként vitatkozó színészhez a játszott
szerepe szerint viszonyulnak a gyerekek.
Például egy londoni osztály - amelynek
tagjai zömmel színes bőrűek - a Miller
Pillantása hídról című drámájának kellő-
képpen sűrített előadása utáni vitában
különböző módon viselkedett, vitázott a
bevándorlókat alakító színészekkel, meg
az Eddyt és az Ügyvédet játszókkal.

Az előbbi példában említettem: a TIE-
együttes kis csoportoknak játszik. Ezzel
kapcsolatban még egy kérdésről érdemes
szólni. Ez pedig a színházlátogatás mód-
ja, ami döntően befolyásolhatja e korosz-
tály későbbi színházba járási szokásait is.
Míg a kisiskolásoknál szervezési és egyéb
okokból sok országban, így nálunk is,
bevett gyakorlat az, hogy egész osztályok,
iskolák együtt, tanári felügyelet mellett
töltik meg a nézőteret, ez az idősebb
gyerekeknél nem követhető metódus. A
tizenkét-tizenhat éves - és távolról sem
egységes - korosztály számára a közös
színházlátogatásban a bandaszellem
kiélése, a fiúk és lányok közötti nem
megszokott szituációban való találkozás
és együttlét, a tömegpszichózis bizonyos
megnyilatkozásai gyakran fontosabbak,
mint az előadás. Éppen ezért a kiscsopor-
tos látogatási forma lenne ajánlatos, akár
tanári vagy felnőtt kísérettel, akár anél-
kül. Fontos, hogy ne abban az időben
legyen az ifjúsági, mint a gyerekelőadás,
sőt lehetőség szerint ne is a gyerekszín-
házban legyenek a nekik szánt előadások.
A fiatal nézők ugyanúgy este mehet-nek
színházba, mint a felnőttek, ezt igényli az
ifjú néző, s ezáltal nemcsak művészi, de
szociológiai élményt is kap.

Az élő színház minden korosztályban
nélkülözhetetlen. Különösen az egyik leg-
érzékenyebb korban, a kamaszkorban. Az
itt és most művészete a mindent cl-öntő
kommersz és uniformizált gépi kultúrával
szemben érzelmi gazdagságot, értelmi
megújulást nyújthat, s egészében a
harmonikus emberformálást segítheti elő.
Ehhez „csupán" igazi, e feladatoknak
eleget tevő drámák és előadások szüksé-
geltetnek!
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A csillogó szemű
gyerekközönség

Gyerekszínházi hatásvizsgálat
téziseiből

Veszélyes közönség a gyerek: a legkiseb-
bek (hat-hét éves korukig) azért, mert
nem tudják, hogyan kell közösségként és
közönségként viselkedni. Őket azonban
tenyerünkön hordozva, kézen fogva vagy
ölbe kapva be tudjuk vezetni az ünnep
házába. A nagyobbak sokkal veszélye-
sebbek, mert a színházban adódó új hely-
zetet arra igyekeznek felhasználni, hogy
közösségük rangsorában előbbre lépje-
nek. A közönség belső csoportdinamikája
tehát a színpadi eseményektől függetlenül
is tönkreteheti a produkciót, még ha az
íróilag vagy dramaturgiailag „jó" is.
Ebből pártállás szerint két következtetést
lehet levonni.

Az egyik, hogy ne érdekeljen, mit
csinálnak a fegyelmezetlen gyerekek.
Csakhogy a nézőtéren beinduló önger-
jesztő folyamat olyan magatartásmódok-
hoz, megnyilvánulásokhoz vezet, ame-
lyek drámaibbak, érdekesebbek, eleve-
nebbek, mint a színpadon folyó drama-
turgiailag és íróilag „jó" játék. Ráadásul a
közönség egy része könnyen kikerülhet a
rendfenntartók ellenőrzése alól.

A másik lehetséges következtetés, hogy
ne hagyjuk a gyerekközönséget a szín-
padtól függetlenedni, ne hagyjuk, hogy az
agresszív rangsorküzdelmek színterévé
váljék, hanem mi tisztázzuk maga-
tartásmódjait, törvényeit, illetve játék-
szabályait.

Ha a második következtetést vissza-
fordítjuk, nyilvánvalóvá válik, hogy a
színpad sem függetlenedhet a gyerekkö-
zönségtől: csak az aktív kapcsolat szün-
tetheti meg kiszolgáltatottságát. Ugyan-ez
az aktív színész-közönség kapcsolat oldja
meg a nehéz kérdést, mi is a különbség
egy „konzerv" és egy élő műsor között.
Csak az ilyen kapcsolat képes értelmet
adni az élő színháznak, egyedül így lehet
versenyképessé tenni és biztos
győzelemre vinni a színházat.

A produkció határai

Az olyan produkciók, amelyek természe-
tük szerint nem tudnak élő kapcsolatot
teremteni a gyerekkel (képernyőre vitt
produkciók), úgy ragadják meg a figyel-
mét, hogy a veleszületett alakokra (Ge-
stalt) építenek. Ezeknek a hatása alól

akkor sem tudja magát kivonni a gyerek,
ha netán akarná. Ráadásul a felnőtt is szí-
vesen nézi az ilyen filmeket, hiszen sem-
miféle gondolati erőfeszítésre nincsen
szüksége, emocionálisan mégis erősen
megmozgatják.

A fióka és a gorilla

Természetesen vannak színházi produk-
ciók is, amelyek az értelem kikapcsolá-
sára, a velünk született vagy tanult emo-
cionális magatartás kiváltására építenek.
Az ilyen produkciókban (a jobb érthető-
ség kedvéért karikírozva) a következő
történik:

A színészek óra ötkor megjelennek a
színpadon, és játszani kezdenek. Az elő-
függöny vonala vagy a színpad legszélső
deszkája egyben az előadás határa' is.
(Néha megérné, ha egy üvegfalat húzná-
nak ide.)

Kezdődik az előadás, az addig amorf
nézőtéri tömeg figyelme a színpadra össz-
pontosul. A gyerekek úgy figyelik az elő-
adást, akár egy térbeli filmet néznének.
Ennek ma már közismert sikerreceptje a
következő: a (gyerek)néző figyelme le-
kötésére percenként több gaget kell be-
dobni, akciót kell indítani, ráadásul ezek-
nek az akcióknak éppen pergő gyorsasá-
guk, tehát a racionális percepció számára
elérhetetlen voltuk miatt biológiai vagy
szociális kulcsingerekre, kiváltókra kell
épülniük. Velünk született például - mint
azt Konrad Lorenztől tudjuk - a nagy
testű, kis fejű, de nagy arckoponyájú
lények iránti negatív érzelmi beállítódás,
valamint ennek fordítottja, a kis testű,
nagy fejű, de kicsi arckoponyájú, ám nagy
szemű lényeket gondolkodás nélkül, azon-
nal aranyosnak nyilvánítjuk. Természe-
tesen ebben még külön szerepe van a fej-
formának és a szemek nagyságának stb. -
úgy, ahogy ezt Walt Disney megrajzolta.
Ez az érzelmi beállítódás tehát a szó szo-
ros értelmében természetes, mert velünk
született alakokhoz (Goethe pszicholó-
giai műszóvá vált kifejezésével: Gestal-
tokhoz) kapcsolódik. Nevezzük el az
egyiket gorillának, a másikat fiókának.

Az is természetes, hogy végletesen
erős megrázkódtatás, ha a gorilla bántal-
mazza a fiókát, míg megnyugvás, humor,
általában pozitív érzelem forrása, ha a
fióka veri be a gorilla fejét.

Könnyű belátni, hogy az ilyen produk-
cióban komoly szerepe van az üvegfal-
nak, legyen az akár valódi, akár képzelet-
beli, hiszen a velünk született averziót
csak úgy lehet valamelyest féken tartani,
ha a gorillát egyértelműen behatárolt


