
szemle
TARBAY EDE

Ember és bábu

Koós Iván kiállítása

Meglehetősen szerény körülmények között
kapott helyet a Petőfi Irodalmi Múzeum
három kis termében, a Petőfi-és Kassák-
anyag közé ékelve a bábművészet
szempontjából talán legjelentősebb
kiállítás, Koós Iván életművének gerince.
Neve elválaszthatatlanul összefügg a
budapesti Állami Bábszínház nagy
korszakával, úgyanúgy, mint a Párizsban
élő Bródy Veráé, akivel olykor közösen
fogalmazta képpé - bábuvá és díszletté -
azt a gondolatot, ami a szín-ház eleven
arcát meghatározza: az emberré lett bábu
és bábuvá lett ember megnyugtató-
nyugtalanító élethelyzeteit. Nélkülük,
ugyanúgy, mint a másik két jelentős
egyéniség, Szőnyi Kató és Szilágyi Dezső
nélkül nem bizonyos, hogy megtalálta
volna igazi helyét a színház a hazai
színházak életében éppúgy, mint az
egyetemes bábművészet területén.

Mindez ma már egyszerre színháztör-
téneti tény, eleven gyakorlat és a meg-
nyugtató előretekintés biztosítéka is. Hogy
ez mennyire így van, elég végigolvasni a
kiállítás sajnálatosan pontatlan
katalógusát, vagy felidézni az el-múlt
tizenöt év legjelentősebb premierjeit. Nem
utolsósorban ennek az alkotó együttesnek
köszönhető, hogy a bábu az utóbbi időben
előtérbe került. Fesztiválok és kiállítások
követik egy-mást, s a kritikusok figyelme
is a mű-faj felé lendül. De mindez - azt is
lehetne mondani - kultúrtörténeti szük-
ségszerűség, hiszen napjainkban lépett ez
a sajátos művészeti ág a nagykorúság
stádiumába. Nemcsak itthon, hanem vi-
lágszerte is, vagy pontosabban: Kelet-
Európában és a Balkánon. Ami Koós Iván
kiállításával kapcsolatban mégis a
legfontosabb, az az, hogy nem egy a többi
között, hanem mélységben több és
izgalmasabb mindazoknál, amik meg-
előzték.

A látogatóban, szinte követelő erővel,
olyan gondolatsort indít el, ami a mű-fajjal
kapcsolatos alapvető problémákra világít
rá, s egyben egy művész maga-tartását is
felmutatja: Koós Iván személyiségét.

A bábu - ember.
Ez a kiindulópont.
Minden más ebből következik.

Elsősorban az, hogy mint ember a
legkiszolgáltatottabbak közül való.

Szélsőséges életét a színésztől kapja, aki
sáfárkodhat vele jól, rosszul. Sorsát
kívülállók rendelik el. Tragikus bukása
vagy komikus bukdácsolása nem önma-
gából származik. Mindazt, ami volt és van
benne, és azt is, amivé lehet, mások sűrítik
személyiséggé néhány percre vagy órára.
Fiatalsága olykor múlékonyabb, mint
azoké, akik kezükbe veszik, máskor
generációkat élnek túl töretlen
életkedvvel.

A bábu sorsa tehát egyszerre hálás és
hálátlan. Hálásabb - vagy hálátlanabb -
csak azoké, akik kapcsolatba kerülnek
vele; éltetőikké, teremtőikké válnak. A
színész - lemondva külső önmagáról, el-
rejtőzik, hogy önmaga belső lényegét
fejezze ki. A tervező önmagát rejti fi-
guráiba, önmaga belső lényegét teszi
kézzelfoghatóvá, kitapinthatóvá formában,
színben és arcvonásokban. A tervező tehát
önmagát is sebezhetővé teszi, amikor
megengedi, hogy figurái kilép-jenek a
bábszínpad, a jótékony fények világából
és a kívülállóval testközelbe kerüljenek.
Azt mondják, hogy a színpadon a
mozdulatlan bábu meghal, mert
megszűnik az anyag metaforikus átlénye-
gülése. Szabad-e tehát megfosztani a bá-
but a színésztől, színpadi szituációtól és
akciótól, azaz halottá téve bemutatni, vagy
sem? Ha erről, és csak erről lenne szó, a
kérdőjel indokoltnak tűnne. A ki-állított
bábu azonban -- sajátos, statikus,
ugyanakkor belső dinamizmust hordozó
elrendezettsége miatt - ismét mássá válik:
nyugtalanítóvá és zavarba ejtővé.

Mert a kiállított bábu zavarba ejtő.
Olyan, mintha álmában lepnénk meg
valakit, személyisége leplezetlen idejében,
s ez a zavar, minél tovább nézzük őket,
minél jobban próbáljuk megközelíteni
lényüket, annál jobban fokozódik, s annál
inkább válik nyugtalanítóvá is. Hirtelen
felbukkan a kérdés: meddig tartanak ők, és
hol kezdődik az, ami Teremtőjük tükre,
meddig azonosulhatunk velük, s mikor
szűnünk meg önmagunk lenni a belenézés
törvényei szerint?

Ez a nyugtalanság és zavar Koós Iván
bábui láttán csak fokozódik. A ki-állítás
legszebb és legizgalmasabb figurái
pontosan azok a tiszta emberek, akik
 mint a Jelenet szöveg nélkül Clownja
 gyermeki módon csodálkoznak rá a
világra, akik szemérmesen elrejtőznek
önmaguk tekintete mögé - mint a Gulliver
Liliputban hercege és hercegnője - vagy
akiknek a belső megismerés olyan

tapasztalatsort rajzolt az arcára, mint A
csodálatos mandarin címszereplőjének.

Ezeken a figurákon a szemeknek mindig
különös szerepük van, és különös erejük
is, mert végletesen befelé fordulnak, akár
elzárkózóak, akár semmibeveszőek a
tekintetek. Ezek a figurák megpróbálják
elrejteni önmagukat - vagy megkeresni, s
hogy az ikonok világának már-már steril
tisztaságán túl mi van bennük, azt csak
megsejtetik, de sohasem leplezik le.

A kiállítás nézőjének zavara éppen
ebből következhet, hiszen a figurák leg-
rejtettebb titkát leste meg, s egyben -
akaratlanul - a tervező személyiségére is
rápillantott. Pedig Koós Iván ugyan-csak
bújik előlünk - olykor a sokszínű
játékosságba, mint a császár új ruhája,
vagy a Kecafán vagy Hacafán esetében,
olykor a torzzá tett groteszkben, mint A
kispolgár hét főbűnében, a Mandarin csa-
vargóinak lélektelenségébe, a Táncszvit
sémáiba. És hányszor rejtőzött díszlet-
tervek mögé: egy kalligrafikus szépségű
sziklafalba, mint az Aladdin
csodalámpájában, az Angyal szállt le
Babilonba fotó-montázsába, a Sárkány
rongykortinájába, a Mandarin
mechanizmusába. És elrejtőzik az
anyagokba, a zsákvászon rusztikusságába,
fotópapírba, naturalista tárgyakba,
amelyeket át tud lényegíteni, mert hisz a
metafora átlényegítő erejében.

És itt jutottunk el Koós Iván szemé-
lyiségének másik vonásához, ami elvá-
laszthatatlan attól, ami a tekintetekhez
kapcsolódik: hitéhez. Ahhoz, hogy a
nemtelen is nemessé tud válni, hogy
néhány vonással teljes emberi sorsot lehet
színpadra vinni. A művészet, a játék
erejének hitéhez, ami nélkül nem-csak
bábszínházat, de színházat sem lehet
csinálni. Olyan színházat, mint a
Petruskában, ahol mindaz egyesült, ami
Koós Ivánban megtalálható: rusztikum és
kalligrafikus precizitás, külső és belső
ábrázolás, játékosság és filozófia, ahol - a
bábuk láttán - kitörölhetetlen emlékként
jelenik meg mindenki tudatában az
előadás szinte minden pillanata, s ahol a
színház megszűnt színház lenni, helyette
egy szertartás színhelyévé vált, élet, halál
és továbbélés, groteszk és naiv báj
egységbe fonódó szertartásává. Olyan
celebrációvá, amelyben színpad és
nézőtér is összefonódott, mint ahogyan az
alkotók is elválaszthatatlanul eggyé
váltak.

Ezért a kibomló gondolatsorért tartom
az eddigiek között a legjelentősebbnek
Koós Iván kiállítását.


