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É L Ô  M Ú L T

öbb mint két év ti zede, hogy
Len gyel Pál és Koós Iván a

bá bok vi lá gába csá bí tott, és dra ma -
turg köz re mû ködôje let tem több
elôadá suk nak. Koós Ivánt ek kor is -
mer tem meg kö ze lebbrôl, bár ko -
ráb ban már ta lál koz tunk, s mun ká -
it sze ret tem. Elôször nem is ön  álló
báb ja ira cso dál koz tam rá, ha nem
egy olyan lát vá ny el kép ze lé sére,
amely  ben a jel me zek, a bá bok és a
dísz let együtt adott neki le hetôsé -
get egy le tûnt kor kul tú rá já nak
sze  re tet tel jes, ugyan ak kor iro ni -
kus új   ra al ko tá sára. A Hu szo nö tö dik
Szín  ház ta lán leg szebb elô adá sá -
ban, A bús képû lo vagban a lát vány
egy szerre volt arc ha i kus és mo -
dern, já té kos és szak rá lis, fa lusi
bet le he mes já té kot és mai gye rek -
szo bát idézô.

Késôbb tu da to so dott ben nem,
hogy ezek a jelzôk Iván bá bos mun -
ká ira is ér vé nye sek. Már elsô kí  sér -
le té ben, a fôis ko lás ko rá ban színre
vitt Pas si ó ban tet ten ér hetô volt a
régi és új di a lek ti kája, ami kor az
ak ko ri ban kor sze rût len nek dek la -
rált mû fajt, a ma ri o net tet fe lé lesz -
tette, és új tar ta lom mal te lí tette. 

1957–58-ban az az óta saj ná la to -
san le bon tott Nem zeti Sza lon adott
he lyet az amatôr Au róra Bá be gyüt -
tes nek, amely nek egyik ala pí tója
volt, s A fá ból fa ra gott ki rályfi, a Phi -
le mon és Ba u cis, il letve A fo goly ka -
tona bal la dája címû elôadá sa i ban
már rá ta lált késôbbi stí lu sá nak lé -
nye gére, ami a képzômû vé szet és
zene egy sé gé ben, il letve az ôsi, népi
forma vi lág és a mo dern mû vé szeti
irány za tok egy másra ha tá sá ban fo -
gal maz ható meg. 

Ez tel je se dett ki az Ál lami, majd
a Bu da pest Báb szín ház ban el töl tött
négy év ti ze des pá lyá ján. Ter vezô és
ren dezô tár sa i val együtt meg ha tá -
rozó sze repe volt ab ban, hogy a
hat  va nas–het ve nes évek ben szín -
háza vi lág szerte el is mert kí sér le -
tezô mû hellyé vált. Neki is kö szön -

hetô, hogy el fo ga dottá vált a báb -
tech ni kák elô adá son be lüli vál to ga -
tása, a szí nek és for mák dra ma tur -
giai meg ha tá rozó funk ci ója, a tár -
gyak mint bá bok hasz ná lata, a
pers pek tí vá nak el térô mé retû fi gu -
rák kal tör ténô ér zé kel te tése, az élô
szí nész és báb egy üt tes já téka.

Hogy mi lyen cso dák szü let het -
nek né hány tárggyal, azt azon a
négyé ves tan fo lya mon les het tem el
tôle, ame lyen Len gyel Pál lal hár -
mas ban amatôr báb ren dezôket ok -
tat tunk. Azt is ott ta nul tam meg,
hogy a bá bo zás ban író, dra ma turg,
zene szerzô, ren dezô és ter vezô csak
csa pat ban ké pes pro duk ciót lét re -
hozni. Iro dalmi al ko tás, zene mû
vagy tárgy egya ránt le het egy elô -
adás ki in du ló pontja; a team egyik
tag já nak öt le té hez a má sik hozzá -
ad va la mit, ezt a har ma dik ki e gé -
szíti, az elsô to vább építi, s így ala -
kul gat, for má ló dik az el kép ze lés a
végsô meg je le né séig.

Ez a mód szer ha tá rozta meg utol -
só mun kán kat is. Nyolc év vel ez -
elôtt kü lön le ges fel ada tot kap tunk.
Szom bat he lyen a vá ros védô szent -
je, szé kes egy há zá nak név adója,
Szent Már ton tisz te le tére olyan
elôadást kér tek, ame lyet a Mese -
bolt Báb szín ház köz re mû kö dé sé -
vel nyá ron az Iseum rom ja i nál,
sze zon ban pe dig szín házi kö rül -
mé nyek kö zött le het ját szani. 

Vé gül is nem csak Már ton, ha -
nem to vábbi há rom szent – Ba lázs,
Ma rina és Kris tóf – éle té nek, cso -
da te vé se i nek né hány epi zód jára
épült a ka na vász, amely nek alap ján
kezdôdhe tett a szo ká sos hosszas
elôké szí tô munka. Len gyel Pál,
Koós Iván s jó ma gam ha  mar meg -
egyez tünk a leg fon tos ab bak ban: az
elôadás ke re tét temp lom építô mes -
te rek tény ke dése adja, ame lyet
meg-meg sza kít a szen tek be tét tör -
té nete. A ke ret já té kot szí né szek je -
le ní tik meg, az élet tör té ne tek pe dig
a kö zép kori temp lo mok üveg ab la -

ka i nak stí lu sát idézô árny- és szi lu -
ett já ték ban ele ve ned nek meg. 

Iván ele mé ben volt, hi szen e
terv ben mun kás sá gá nak két leg -
fon to sabb sti lá ris vo nu lata egye -
sül he tett. A népi kul túra iránti
tisz te lete és a mo dern for mák sze -
re tete együtt je lent meg a kö zép -
kori és a fa lusi áb rá zo lás na i vi tá sát
tük rözô fáz is raj zo kon, ame lyekbôl
las san össze áll tak a tör té ne tek –
kép ben el be szélve. Úgy, ahogy az a
fran cia gó ti kus ka ted rá li sok üveg -
ab la kain lát ható. De azo kon az egy -
más mel lett és fö lött lévô epi zó do -
kat a nézô kép ze lete ál lítja idôrendi
sorba, ô al kot belôlük tör té ne tet.
Iván raj zai sta ti kus sá guk ban is
moz gal ma sak vol tak, mond hatni:
már ben nük szunnyadt a har ma dik
és ne gye dik di men zió is.

Az tán össze jö ve te le ink kény sze -
rûen rit kulni kezd tek, majd 1999.
ok tó ber 15-én a kö zös munka meg -
sza kadt, Koós Iván a Cso da tevôk
ter ve zé sét már nem fe jez hette be.
A kö vet kezô év nya rán nél küle, de
az ô ter vei alap ján, váz la tait ki e gé -
szítve szü le tett meg az – em léke
elôtt is tisz telgô – elôadás. 

Már cius 26-án lett volna nyolc -
va né ves.

Ná nay Ist ván 

Em lé ke zés Koós Ivánra
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