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Ötéves a Kolibri Színház. Ebből az
lkalomból

színház felkérésére hatásvizsgálatot
égeztünk, amelynek során a tavasszal
epertoáron lévő tizenötből kiválasztott négy
rodukció - A Kék Madár, Al ice Csoda-
rszágban, Kukacmatyi, Bors néni - utóéletét
lemeztük. A kiválasztásnál figyelembe vettük,
ogy mind a Jókai téri színház, mind a Fészek
lőadásai közül újonnan és régebben bemuta-
ott, óvodás és iskolás gyerekeknek szóló, kö-
önség bevonására, illetve erre kevésbé építő,
gy- és többszereplős darab egyaránt szerepel-

en a mintában.
A vizsgálat célja az volt, hogy felmérjük: az

lőadások hogyan, milyen eszközökkel hatnak a
özönségre. Ennek érdekében figyelembe vettük
gyerekek korát, nemét, azt, hogy közösséggel

agy családdal jöttek-e színházba, illetve a darab
ípusát. Esetenként tizenöt-húsz, öt és tíz év kö-
ötti, véletlenszerűen kiválasztott gyereket kér-
eztünk meg közvetlenül az előadás után, illetve
yolc-tíz nappal ezt követően, hogy ne csupán a
özvetlen, hanem a hosszabb távon is érvényes
lményt, hatást vizsgálhassuk. Mindkét alkalom-
al ugyanazon kérdőív kérdéseit tettük fel, a

érdezés és a válaszadás egyénileg történt, azaz
gyerekek nem befolyásolták egymás feleleteit.
kérdőíves adatokat kiegészítette egy másik

izsgálat: a második alkalommal megkértük a
yerekeket, rajzoljanak le valamit, ami az adott
lőadásból eszükbe jut, hogy választ kapjunk
rra, mely részletekre emlékeznek legjobban,
elyek hagyták bennük a legmélyebb nyomokat.

Kék Madár

aeterlinck darabja több szempontból is érde-
es az elemzés számára. Először is ez a színház
eglátványosabb előadása, ebben játszik a leg-
öbb szereplő, ebben láthatók a legváltozatosabb
íszletek, a legszínesebb jelmezek. Másodszor a
ese igen bonyolult, nemcsak hosszú, de szer-

eágazó is. A főszereplő gyerekek sok helyszínen
egfordulnak, és sok szereplővel találkoznak.
indezen okok miatt fontos kérdés volt szá-
unkra, hogy a hat-tíz éves nézők mennyit érte-
ek meg a történetből, hány s melyik szereplő
álik számukra fontossá, mely jeleneteket emel-
ek ki, s a legfontosabb: hogyan ragadják meg

az összefüggéseket, mennyire következetesek a
különböző kérdésekre adott válaszaikban.

Mindenekelőtt arra voltunk kíváncsiak, hogy
találtak-e a mesében ijesztő dolgokat, volt-e
olyasmi, ami megrémisztette őket. A darabban
ugyanis sok szó van a halálról - : főszereplők
halott nagyszüleiket látogatják ma! Az Emléke-
zés Országában, a temetőben, ahová a testvérek
szellemektől félve lépnek be, virágok nőnek ki a
sírokból, az Éjszaka királynőjének egyik
gyermeke maga a Halál, s palotájában a
megszerzett Kék Madarak elpusztulnak, a meg
nem született gyerekek birodalmában a
testvérpár jövendő kistest-vérével találkozik,
akiről megtudják: születése után nem sokkal
meghal majd -, s e mozzanatokat vagy feloldja a
darab, illetve az előadás, vagy nem, de
mindenképpen a nézőknek maguknak kell
feldolgozniuk őket.

A fiúk és lányok válaszai között nem találtunk
jelentős eltérést. Az első megkérdezéskor a leg-
többen Az Éjszakánál megjelenő szeIlemeket,
démonokat találták ijesztőnek, s csak néhányan
a temető előtti várakozást vagy az Éjszaka fiait.
Kevesen voltak, akik semmi rémisztőre nem em-
lékeztek, de a második megkérdezéskor ezek

száma jelentősen megnőtt - a minta egyharma-
dára. Énnek más-más oka van a csoportosan,
illetve a családdal érkező gyerekek esetében, s a
jelenségre a rajzok szolgáltak árnyalt magyará-
zattal. A családostul jött gyerekek rajzain szinte
azonos arányban látható Az Éjszaka Palotája, az
Erdő és a Boldogság kertje; az erdő képe moz-
galmas, zsúfolt, amilyen maga a pergő jelenet is
volt, a Boldogság kertjében pedig a vidám, fel-
szabadult tánc ragadta meg a gyerekek képzele-
tét. Az Éjszaka palotáját viszont a legtöbben va-
lóban félelmetesnek találták, ez egyértelműen
kiderült az első megkérdezéskor is, de azért nem
féltek annyira, hogy ez az élmény tíz nappal
később is élénken éljen bennük. Feltehető, hogy a
szülőkkel folytatott beszélgetés oldotta az ijedt-
séget.

A csoportos látogatók mindkét alkalommal
készítettek rajzokat. Először szintén Az Éjszaka
palotáját, az Erdőt, a Boldogság kertjét, illetve a
Temetőt és a Jövő birodalmát ábrázolták a leg-
többen, másodszorra viszont megnőtt a palotát
és a temetőt rajzolók száma. Ez azért történhe-
tett, mert ez a két jelenet volt a legérdekesebb,
legizgalmasabb, tehát erre emlékeztek legto-
vább, de azért is, mert a gyerekek feltehetően
beszélgettek élményeikről, és nem volt körükben
olyan felnőtt, aki segített volna feloldani szoron-
gásaikat; ugyanakkor a válaszokban azért domi-
nálhatott az, hogy semmitől sem féltek, mert

Mánya Zsófi (Mytyl) és Kékesi Gábor (Tyltyl)
A Kék Madárban

HOGYAN HAT?
KOLIBRI-ELŐADÁSOK VIZSGÁLATA
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Alice Csodaországban - játssza: Závory And-
rea

addigra már társaikkal „kijátszották" magukból a
félelmet, vagy úgy gondolták: „ciki" bevallani,
hogy félnek egy mesétől.

Érdekes válaszokat kaptunk arra a kérdésre,
amely az Éjszaka fiainak kilétét firtatta. Az egyiket

megnevezik a darabban, ő az Álom, a másik
azonban csak fátyollal borított csontváz képében
jelenik meg. Első alkalommal mindkét csoport-
nak csak a negyede tudta megmondani, hogy ez
a fiú a halál, másodszorra azonban a csoportos
látogatóknál másfélszer, a családosaknál három-
szor annyian tudtak helyesen válaszolni, s ez
megint csak a szülőknek az élmény feldolgozá-
sában játszott pozitív szerepére utal.

Amikor a mulatságos epizódokra kérdeztünk
rá, a válaszolók túlnyomó többsége szinte csak
képi humorforrást idézett fel.

A kérdések következő csoportja a gyerekeket
kísérő Dolgok (Tűz, Víz, Kutya, Macska, Tej, Ke-
nyér, Cukor, Fény) természetére, az általuk kép-
viselt tulajdonságok jellemzésére, elfogadottsá-
gára vonatkozott, illetve arra, hogy a nézők
mennyire veszik észre a szereplők ambivalens
viselkedését. E kérdéskörben nem találtunk kü-
lönbséget a két mintacsoport válaszai között. A
gyerekek kétharmada szerint a testvéreket, a
Macskát kivéve - aki ténylegesen a főszereplők
ellenségének tűnt - mindenki szerette, a mara
dék egyharmad többsége viszont csak a Fényt és
a Kutyát tekintette a főszereplők pártján állóknak.
Csak kevesen vélték úgy, hogy a Dolgok viszonya
a testvérekhez változó, illetve hogy elsősorban
csak magukkal törődnek. A megkérdezettek
többsége ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy a
mesében jó gyerekeket az őket kísérő lényeknek
szeretniük kell, illetve a darab végéből következ-
tetnek az egészre, márpedig a Dolgok ott fejtik ki,
mennyire szeretik a testvéreket. Mint ahogy igen
jellemző, hogy csak a második megkérdezéskor
akadt néhány gyerek, aki felfedezte: az előadás
végén a Dolgok nem egyszerűen visszatérnek a
helyükre, hanem meghalnak. Ezek a szempontok
a szereplők szimpátiasorrendjét is meghatároz-
ták, így értelemszerűen a legrokonszenvesebb a
Kutya és a Fény volt, a legkevésbé emlékezetes-
nek pedig a Tej, a Tűz és a Víz bizonyult (nem
függetlenül a szerepek nagyságától, az alakítások
erejétől, a külső megjelenítés karakteres, illetve
nem elég karakteres voltától).

A gyerekek többsége megértette a Kék Madár-
szimbolika lényegét: a különböző lények azért
akadályozták a testvéreket abban, hogy a Kék
Madarat megtalálják, mert szabadságukat féltet-
ték az embertől; másfelől: a Kék Madár valami-
lyen magasabb rendű boldogság jelképe, s az,
aki megelégszik az egyszerű boldogságokkal,
kizárja magát az igazival való találkozásból. Az
iskolás gyerekek mintegy fele az első és második
megkérdezéskor jó feleletet adott, míg a másik
fele és a szülőkkel érkezők inkább materiális
válaszokat adtak (például, hogy a testvérek elhíz-
nának, vagy megfájdulna a hasuk, ha az egyszerű
Boldogságok asztalához ülnének), s az is kide-
rült, hogy ez a probléma otthon nemigen került
szóba.

Több részletmegfigyelést tesztelő kérdés mel-
lett - mely jelenetekre emlékeznek s melyekre
nem, fel tudják-e idézni a nagyszülőkkel való
találkozás „titkát" (nem a gyémánt elforgatásával
lehet odajutni, hanem úgy, hogy erősen rájuk
gondolnak) - lényeges volt még, hogy valósá-
gosnak tartják-e a gyerekek a mesében történte-
ket, illetve elfogadják-e, hogy az események egy
év alatt zajlottak, avagy egyetlen éjszakai álom



 GYEREKSZÍNHÁZ 

elemeinek tekintik azokat. Az első megkérdezéskor
az osztályukkal jött nézők több mint fele szerint a
mese egy év alatt játszódott le, vagyis e vélemény
szerint a mese világán belül minden valóságos, a
főszereplőkkel valóban megtörténtek a csodálatos
dolgok, és észrevétlenül egy teljes esztendőt voltak
távol otthonuktól. A gyerekek másik hányada három
csoportra oszlott: néhányan azt állították, hogy a
mese időtartama egy éjszaka volt, mások egészen
extrém válaszokat adtak (például hat óra), egy gye-
rek viszont azt közölte, hogy „egy év alatt játszódott
le az álom". A második alkalommal már kettejük
válasza tartalmazta mindkét értelmezés lehetőségét,
egyébként a vélemények változatlanok maradtak. A
családos látogatók közül először egy sem mondta,
hogy a mesében egy év telt el, harmaduk szerint
egyetlen éjszaka volt a mesebeli történet hossza,
harmaduk furcsa választ adott (például fél év), har-
maduk pedig félreértette a kérdést: az előadás
időtartamára gondolt. A második alkalommal a gye-
rekek kétharmada döntött úgy, hogy a mese egyetlen
éjszaka alatt zajlott le, egyharmaduknál pedig mind-
két változat együtt szerepelt: „Egy éjszaka álmodtak
egy évet." Ezúttal is segíthettek a szülők, de az is
lehet, hogy mi fogalmaztunk egzaktabbul.

Az előadás sok feldolgoznivalót kínált a né-
zőknek, akikre a látvány és a mozgalmasság hatott
leginkább.

Alice Csodaországban

Egyszemélyes produkció. A negyvenes éveiben
járó színésznő, Závory Andrea testesíti meg a
tízéves Alice-t éppen úgy, mint a többi, mintegy
másfél tucat szereplőt. Egyszerű, de ötletes a
díszlet, konyhai s egyéb eszközök a kellékek. A
rendező, Novák János a gyerekek fantáziájára épít,
úgy tűnik, sikeresen. Egyetlen gyerek mondta csak,
hogy egy szereplője van az előadásnak, a többiek
jó néhány figurát felsoroltak- a kisebbek
kevesebbet, a nagyobbak többet. A kicsik a szim-
pátiasorrend felállításakor Alice-t tették az első
helyre, őt követte a Fakutya, a nagyobbaknál
viszont ez utóbbi vezetett; többeket közülük zavart,
hogy a főszereplő idősebb a mesefigura koránál.
Senki sem talált rémisztőt a történet-ben, holott
voltak benne kifejezetten durva jelenetek is (a
szakácsnő fedőket dobál egy csecsemő fejéhez),
illetve a királynő igencsak félelmetesnek tűnt, mivel
mindenkit le akart fejeztetni (ezt az epizódot
egyébként sokan lerajzolták!).

Ugyancsak sokan lerajzolták, azt a színpadot,
ahová a gyerekek az előadás folyamán egyszer

Bán János és Kukacmatyi
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Tisza Bea, Molnár Piroska és Gazdag László a
Bors néniben (Kádár Kata felvételei)

felmehettek - önkéntes alapon. Akik feljutottak,
jól érezték ott magukat, akik viszont a helyükön
maradtak, azok nem is kívánkoztak oda: „A szín-
házban ne mi szerepeljünk!" A két korosztály itt
is szétvált, a kisebbek s főleg a lányok éltek a
lehetőséggel. A gyerekek szinte kivétel nélkül
megértették, hogy a történet nem valóságos,
hanem Alice álma. Az első és második kikérdezés
eredménye között nem volt lényeges különbség.

A színházterem kis mérete lehetővé tette,
hogy a közönséget közvetlenül is megfigyelhes-
sük. Mindkét vizsgálati módszerrel az derült ki,
hogy az előadás az öt-hat éveseket jobban leköti,
mint a nagyobbakat. A gyerekek fogékonyak a
szereplők és a tárgyak szimbolikus megjeleníté-
sére, minél kisebbek, annál jobban kitöltik, ma-
gukban megelevenítik a részleteket. Azonosul-
nak Alice-szal, átélik a mesét, ugyanakkor tudják,
hogy amit látnak, „csak" álom. A nyolc-kilenc
évesek több tényszerű adatra emlékeznek - még
két hét után is. Az előadás mindkét korosztályban
mély nyomot hagyott.

Kukacmatyi

Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, miként jelenik
meg a nézőkben a műalkotás befogadásakor ki-
mutatható kettős tudat. Az előadás elsősorban a
négy-hat éves gyerekeknek szól, akik mára me-
séket, a színi előadásokat is ezzel a bizonyos
kettős tudattal hallgatják-nézik, vagyis beleélik
magukat a történetbe, valóságosnak tekintik azt,
mindamellett tudják, hogy amit látnak, az mese.
Arra a kérdésre például, hogy barátkoznának-e
Kukacmatyival, a legtöbben azt felelték: ha lehet-
ne egy kukaccal beszélni, akkor igen, azaz össze-
keverték a reális és a mesebeli elemeket.

Egy másik tényező, amire rákérdeztünk, az
egyszemélyes darab jellegéből adódik, ugyanis
az ilyen produkció kiválóan alkalmas a gyerekek
fantáziájának működtetésére, hiszen a befoga-
dást nem befolyásolják díszletek, kellékek stb. A
rajzok alapján kiderült, hogy a gyerekek azt adták
vissza képeiken, amit a színész az esemény megje-
lenítésekor elképzel - például a kukac, amelyet a
színész egyik ujja „játszik", a rajzokon önálló figu-
raként jelent meg. Az előadás „szegény" jellege,
illetve az, hogy kis térben játszódik, nemcsak a
gyermeki képzeletet aktivizálja, hanem megszünteti
a szakadékot a játék- és nézőtér között is, emiatt
könnyebb bekapcsolni a nézőket történetbe.

A megfigyelések során kiderült, hogy a kisgye-
rekek kezdetben nehezen igazodtak el a főszereplő
mindennapos szokásait bemutató epizódokban, de

mivel Bán János ezeket végig következetesen
ábrázolja, a szóban forgó epizódok alatt meg-
szűnt a mocorgás, beszélgetés, kérdezősködés -
ismerőssé vált a szituáció és a jelrendszer.

Bors néni

A Nemes Nagy Ágnes megzenésített verseiből
összeállított különös darab három részre tagoló-
dik: a gyerekek az előcsarnokban közös dal- és
tánctanulás közben a Játékmester segítségével
ráhangolódnak a tulajdonképpeni színházi cse-
lekményre, Bors néni nyolcvanadik születés-
napjának ünnepségére, majd e cselekményes
rész után - ismét az előcsarnokban - rajzokat
készítenek az előadásról az ünnepeltnek. Egy
újpesti elsős és egy óbudai másodikos osztályt
arról teszteltünk, hogy a gyerekek mennyire
tudnak beilleszkedni egy nem szokványos
színházi helyzetbe, illetve részvételük mennyi-re
befolyásolja a valóság és a mese elkülönítését.
A két osztály első és második alkalommal feltett
kérdéseinkre adott válaszai nem sokban
különböztek.

Bors néni különleges lény, aki valóságosnak
ható nacionáléval rendelkezik, ugyanakkor cso-
dás dolgokra képes. A gyerekek nyolcvan
százaléka valóságos öregasszonynak tekintette, s
csak kevesen vallották, hogy tud varázsolni, ha
csak a mesében is. Az elsősök elhitték a
születésnapi szituációt, s a csodás elemekkel, a
mesei ellent-mondásokkal egyszerűen nem
törődtek.

A nézők több mint kétharmada a bevezetőt
nem tartotta az előadás részének, de a záró fog-
lalkozást igen - másodszori kérdezéskor már a
Játékmester epizódját is többen bevették a
darabba.

A gyerekek szinte folyamatosan részt vehettek
a játékban, különböző dolgokká, állatokká, bolt-
beli árukká, borssá változhattak, a helyükön tán-
colhattak, énekelhettek, labdázhattak a színé-
szekkel, felmehettek a színpadra. A nézőtéri
akciókban szinte mindenki aktívan részt vett,
azonban voltak, akik a színpadra nem akartak
vagy nem mertek felmenni, mások nem jutottak
fel - ezek igencsak szomorkodtak -, a színpadra
hívott néhány szerencsés pedig még szívesen
ott maradt volna, ha nem küldik vissza a
helyére. A Lackót játszó színésznőt a
megkérdezettek fele gyerekkorúnak, a másik
fele felnőttnek tekintette, az általa és a másik
főszereplő, Titilla által alakított további szere-
peket pedig a többség nem választotta le a
színészek alapfigurájáról.

E vizsgálat csupán kezdeti lépés ahhoz, hogy
átfogó, általánosan is érvényes, ugyanakkor gya-
korlati következtetésekre is alkalmas képet kap-
junk akár egyetlen színház működéséről. Talán
érdemes lenne folytatni az általunk megkezdett
munkát. Itt vagy más színháznál.

A felmérést készítette:
Bőhm Judit, Gárdos Katalin,
Jakobi Nóra és Svéd Tamás


