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I N  M E M O R I A M

Szenzációnak számított, amikor a hatvanas–hetvenes
évek fordulóján a pécsi Bóbita Együttes Gershwin-szá-
mokat, Bach-mûvek dzsesszes átiratát, a Jézus Krisztus
Szupersztár részleteit, Purcell Dido és Aeneasából Dido
halálát, sôt Prokofjev zenéjére Rómeó és Júlia történe-
tét is színes kesztyûbe bujtatott kezekkel mint „bábok-
kal” játszotta el. Az ötlet szülôatyja a csoport életre hí-
vója, vezetôje, rendezôje, mindenese: Kós Lajos volt,
akit a bábos szakma itthon és külföldön Luluként
ismert.

Kós Lulu vezetésével az 1961-ben alakult amatôr
bábcsoport néhány év alatt olyan jelentôs alko-
tómûhellyé vált, amelynek mûvészi eredményei az or-
szágos monopolhelyzetet élvezô Állami Bábszínház
sikereivel is összemérhetôk voltak. A kötelezô gyerek -
elôadások mellett Pécsett hamar megszületett a felis-
merés: a bábjáték nemcsak a kicsik érdeklôdésére tart-
hat számot, így az együttes repertoárján évrôl évre nôtt
a felnôtteknek szánt produkciók száma. A budapesti
hivatásos színház és a Bóbita sok tekintetben párhuza-
mosan építette mûvészi arculatát, mindkettôben dön-
tô szerepet játszottak a zenés darabok, illetve a kortárs
magyar szerzôk bemutatói. 

Pesten is, Pécsett is játszották az Egy kiállítás képei-
nek vagy Bartók színpadi mûveinek bábos feldolgozá-
sát – Muszorgszkij mûvét Kós Lulu három különbö-
zô felfogásban és technikával is bábszínpadra állítot-
ta, de nyaranta tartott szabadtéri elôadásain szerepelt
a Háry János vagy Sztravinszkij Pulcinellája is.
Pályáján meghatározónak bizonyult Mészöly Miklós
Emberke címû bábdarabja, amelyet az író eredetileg a
szintén nemrég elhunyt Kovács Ildikónak készített.
A két elôadás természetesen gyökeresen eltért egy-
mástól, de mindkettô a kor lényegi problémáira kér-
dezett rá – a báb absztrakciós fogalmazásmódjának
segítségével. Lulu számos különlegességet mutatott
be, például Szentkuthy Miklós írását vagy Balázs Béla
három bábegyfelvonásosát.

A Bóbita Együttes két évtizeden át sikert sikerre hal-
mozott, ám 1981-ben sorsdöntô döntést kellett hozni-
uk: maradjanak-e továbbra is amatôrök, vagy váljanak
hivatásossá. Végül is ez utóbbi következett be, a társu-
lat zöme azonban nem vállalta a profi színész létet.
Kós Lajosnak új együttessel kellett a megnövekedett
feladatokat teljesítenie. Lulu 1989-ig állt a Pécsi

Nemzeti Színház tagozataként mûködô hivatásos
együttes élén, akkor – belefáradva a konfliktusokba, és
elkedvetlenedve attól, hogy már nem lehet a korábbi
lelkesedéssel és teremtô amatôrizmussal alkotni – a
színházat átadta a fiatalabbaknak.

Ha valakire, Kós Lajosra igaz: univerzális érdeklô-
désû, képzettségû és gondolkodású alkotó volt. Bár
1949-ben elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskolát, poli-
tikai okból nem kapott diplomát. Kitanulta a szabó- és
szûcsmesterséget, férfi- és nôidivat-tervezést tanított
az Iparmûvészeti Fôiskolán, énekelt az Operaház kó-
rusában, ahol „mellesleg” Fábry Zoltán rendezô-ter-
vezô asszisztense lehetett. Megismerkedett a bábo-
zással, s vándorelôadásokkal járta az országot, míg-
nem kinevezték a Népmûvészeti Intézetben az
amatôr bábjátszás instruktorának. Ekkoriban olyan
mûvészekkel dolgozott, mint Jakovics József, Bálint
Endre vagy Kornis Titusz. S mindenekelôtt Németh
Antallal, aki igen nagy hatással volt rá, sôt, közvetve
neki köszönhette, hogy Pécsre került, s megalakíthat-
ta a Bóbitát. 

Lulu egy személyben volt rendezô és tervezô, a
Bóbita stílusát elsôsorban elôadásainak látványvilága
határozta meg. A bábokhoz elôszeretettel használt ter-
mészetes anyagokat, fát, növények termését, háncsot,
vesszôfonatot vagy talált és használati tárgyakat. A bá-
bokat, a díszleteket leggyakrabban maga készítette.
Mivel a kigondolásban és a megvalósításban egyaránt
otthon volt, számtalan szakkönyvében sok-sok prakti-
kus tanácsot tudott adni az amatôr és hivatásos bábo-
soknak egyaránt.

Megromlott egészségi állapota sem akadályozta ab-
ban, hogy élete utolsó éveiben is újabb könyvekben
összegezze tapasztalatait, s létrehozza a nevét viselô
alapítványt, amellyel olyan alkotókat kívánt támogatni,
akik klasszikus és értékes szöveg, zene és báb egysé-
gére, valamint a báb primátusára épülô, magas szín-
vonalú elôadásokat hoznak létre. Egy fájdalma maradt:
bár sokfelé hívták rendezni, az általa teremtett Bóbita
soha. Kései kárpótlás: roppant gazdag hagyatékának
egy része lehet a feltehetôen néhány éven belül mo-
dern otthonába költözô bábegyüttes gyûjteményének
és állandó kiállításának törzsanyaga.

Kós Lajos halálával egy nagy bábosgeneráció egyik
utolsó jelentôs egyénisége távozott közülünk.
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