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Az egri születésű Lénárt András a Mikropódium
Családi Bábszínház megalapítója, igazgatója.
Bőröndnyi társulatával már beutazta az egész világot
Japántól Brazíliáig. Főállásban a Budapest Bábszínház
szcenikusa, és a nemzetközi fesztivál-turnék mellett
óraadó tanárként is tanít a Színház- és Filmművészeti
Egyetemen. Gazdag életútjáról, a Mikropódiumról és
az azt megelőző évekről moszkvai fellépése előtt
mesélt nekünk az „ortodox bábos”.
Miért hívod magad „ortodox bábosnak”?
A bábszínházhoz én mindig is a tárgya felől köze-
lítettem, nem az irodalomból jöttem. Ez érdekel,
ezt tartom az igazinak. Úgy látom, hogy a kortárs
bábelőadásokban átvették a hatalmat a dramatur-
gok, s már nem hisznek abban, hogy a bábunak
van dramaturgiai értéke. Egyik tanítványom kutatta
ki, hogy a 1960-as években a lengyel, cseh, orosz
bábszínházi vezetők, bábosok azt mondták, hogy
ők abbahagyják a munkát, mert túl sok ember van
a színpadon. Akkoriban még erősen gondolkoztak
a bábuban, azok erejével, hatásával, kommuniká-
ciós rendszerével. A fantázia működtetésével,
a „bábok színházával”. Most sok a szöveg, ami
sok mindent megold, szinte mindent elmond.
A színházi szituációk működnek, a csendek működ-
nek, csak éppen nem a bábokkal, nem a bábokon
keresztül jön létre az előadás. Gyakran már nem is
helyezik át a játékot a bábos világba. A színésznek
ott van a kezében a figura, de „emberszínházi” tör-
ténetet mondanak, játszanak el drámai színházi
megoldásokkal. Folyamatosan ott a kérdés: Miért
báb? Persze magam sem tudom, hogy én miért
a bábokra figyelek, hogy azok mit akarnak nekem
mondani… Érdekel az, hogy hol van az a pillanat,
amit nem tud megcsinálni egy élő ember. Ha
az „emberszínházban” bábbal oldják meg azt, hogy
például a főhős a levegőben sündörög, ennek már
számomra is van értelme. Úgy látom, manapság

több odafigyeléssel kellene értelmezni a „miért
a báb” megoldást. Ez elég nehezen megy egyes
kortárs bábszínházi rendezőknek. Nekem pedig
fontos alapkérdés. Szerintem három alapformációra
szakadt szét a bábművészet.
Melyek ezek?
Az egyik új bábszínházi forma a „színház bábokkal”,
amikor az előadásban a játszó színész és a bábfigura
egyenlő partnerek. Egymáshoz fordulhatnak, két
külön karaktert képviselnek. A másik – ez az ortodo-
xabb forma – a „bábok színháza”. Ebben a formában
a bábok játszanak színházat, nincs személyes kap-
csolat a bábjátékos és a figura között. Akkor sem,
ha a játszó személy is látszik – ezt képviselem én.
És a harmadik, az úgynevezett „szórakoztató bábjá-
ték”. Ez a játéktípus Magyarországon szinte alig van
jelen. A feladata csak annyi, hogy az emberek néz-
hessék ezt a figurális világot, csodálkozzanak például
egy marionettcirkuszi előadásban, nevethessenek
néha ügyetlenül mozgó, de vicces figurákon, egy-
szerű helyzeteken. Nincs mondanivaló és nincs üze-
net. Csak a bábok vannak, meg a nézők fantáziája.
A világ számos részén a nézők nem is várnak el
mély mondanivalót a bábok játékától. Elégséges
élmény látni az életre kelő fadarabokat…
Itthon kevés szöveg nélküli előadás születik.
Az Állami Bábszínház hőskorában a régi Bartók- és
Sztravinszkij-előadások voltak olyanok, melyek már
szinte teljesen eltűntek a hazai palettáról. Nekem
tetszik, ahogy 20-30 éve hozzányúltak egy darab-
hoz, az az alkotási folyamatnak egy másik útja
volt. Akkoriban minden mozdulatot megterveztek,
akár egy balett-előadásnál. Nem volt eltérés, szí-
nészi szabadság, csak egy csodálatosan megszer-
kesztett, az alkotók üzenetét hordozó előadás.
Szerintem a játszó személy minden levegővételét
ugyanúgy meg kell rendezni, mint ahogy a bábu
minden mozdulatát. A színésznek egy pici privát
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mozdulata, elhajlása, vagy akár egy értelmezhe-
tetlen szemvillanása is elvonja a közönség figyel-
mét a bábok játékától. Az a fajta gondolkodás,
hogy százszázalékosan a bábfigurára irányítjuk
a figyelmet, manapság már nem divatos.
Akkor menjünk vissza az elejére! Milyen volt
régen? Téged már egészen fiatal korod óta
érdekelt a bábszínház. Hogyan vált végül hiva-
tássá ez a vonzalom?
Amikor általános iskolás koromban bábcsoportba
jártam, akkor indult a Játsszunk bábszínházat! tele-
víziós sorozat. Ez felmenőrendszerben működött,
először az iskolában volt bemutatkozás, utána
a városi szemlén, aztán jött a megyei és végül
az országos forduló, melyet a televízió is felvett.
Első alkalommal a Répamesét játszottuk, én
a Répa voltam. Néhány évvel később, már
nagyobb gyerekként Vitéz Lászlót játszottam,
a Vitéz László és Doktor Faust című előadásban.
A zsűriben ott volt Kemény Henrik, aki a játék után
odajött, megsimogatta a fejemet és azt mondta:
„Nagyon jó, nagyon jó, hát még a hang nem
az igazi…” Erősen bíztatott, ez nagy lökés volt
nekem gyerekkoromban. Idős éveiben speciális
barátság kötött minket össze.
Gimnáziumi éveim alatt egyik osztálytársam révén
bekerültem egy amatőr bábcsoportba, az Egri
Bábszínpadba, amit Demeter Zsuzsanna vezetett.
A művelődési házban működtünk, a színpad mögött
kis műhely, kis társalgó volt. Nem játszottunk sokat,
de azért minden második-harmadik évben volt lehe-
tőségünk vagy Békéscsabára, vagy a felnőtt feszti-
válra, Pécsre elmenni. Nagyon jó alkalmak voltak
ezek az ismerkedésre, a bábos gondolatok cseréjére.
Összejöttek Magyarországról azok, akik akkoriban
a  bábjátékkal foglalkoztak. Megismerkedtünk
az amatőr-profi vagy inkább profi-amatőr világgal.
Ezek az együttesek voltak a későbbi profi színházak
elődei: a debreceni Vojtina, a pécsi Bóbita, a békés-
csabai Napsugár és a mi Harlekin bábegyüttesünk.
Akkoriban az egyetlen professzionális bábszínház
az Állami Bábszínház volt, de az amatőr bábos világ
is felejthetetlen előadásokat mutatott be. Jutalomként
az UNIMA diplomáját kaphatták meg, ami a legna-
gyobb szakmai elismerést jelentette.

Alkotótársaid közül kikre és mely előadásokra
emlékszel vissza a legszívesebben az amatőr
időkből?
Egri életemben a legjobb szakmai barátom Lovasy
László volt. Nagyon sokat tanultam tőle, hiszen
végzett rajztanárként sok vizuális ismeret birtokában
volt. Szerettünk együtt gondolkozni, ötleteinkkel,
kivitelezési megoldásainkkal folyamatosan inspi-
ráltuk egymást. Ebben az időben Emberek vagyunk,
emberek vagyunk címmel született egy előadás,
melyben Laci történeteit, ötleteit valósítottuk meg.
Kis etűdöket játszottunk, kockafejű bábokkal.
Az egyik kezünk élő kéz volt. Akkoriban ez nagy
újításnak számított, hiszen ott álltunk a bábok
mögött és látszottunk. (Korábban a paraván mögött
játszott előadások voltak a leggyakoribbak.) Az élő
kézjáték és a stilizált figurák emberekként működtek
a kezeinkben. Ugyanazokat az egyszerű kockafi-
gurákat mozgattuk minden jelenetben, esetleg egy-
egy apró kiegészítést használtunk a karakterek jel-
zésénél a könnyebb megértésért. Például egy
papírkoronát, amivel a kockafejjel királyként tudtunk
viselkedni. Az élő kéz nyújtotta lehetőséggel min-
dent el tudtunk játszani. Szöveg nélkül játszottuk,
bízva a közönség értő fantáziájában… Ezt az elő-
adást – már a Harlekin Bábszínház profivá válása
után – tovább vittük és fejlesztettük, majd még
később Ferde tükör címmel az együttes első UNI-
MA-diplomáját is ezzel nyertük (1985-ben a VII.
Pécsi Nemzetközi Felnőttbábfesztiválon – a szerk.)
Amatőr korunkban ez volt a fő számunk a nem-
zetközi szerepléseken.
Mindez az 1970-es években történt. Merre jár-
tatok, milyen volt akkoriban turnézni?
Algéria – Tunézia turné. Emlékszem, Demeter
Zsuzsa nagyon félt az utazástól az akkori politikai
helyzet miatt. (Az én családom politikai háttere is
problémás volt.) Az egész utat meghatározta
az a félelem, hogy valaki lelép, akkori szóval disszi-
dál. Mégis elvittek engem is, megkaptam az első
kék útlevelemet. Az első előadásunk Algírban,
Algéria fővárosában volt. Este nyolckor szigorúan
takarodó, mindenhová csak együtt mehettünk. Egy
francia tolmácslány jött velünk Pestről, kicsit idősebb
volt nálam. Már az első este rábeszélt, hogy szök-
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jünk ki, nézzük meg a várost. Azt mondta: „Nézd,
aludni otthon is lehet, itt olyan dolgok várnak, ame-
lyek egyszeriek és megismételhetetlenek.”
Kimentünk a hotelból, ketten, éjszaka a bezárt
bazárban, Medinában megismerkedtünk emberek-
kel, tulajdonképpen felfedeztük Algírt egy este alatt.
Hajnalra otthon voltunk. Hogy nekem azt mondta,
ne aludjak, hanem lássam, amit láthatok, csináljam,
amit csinálhatok, ez engem egész életemben elkí-
sért. A kalandunkról senki sem tudott, nagyon jó
élményekkel tértünk haza a turnéról, és ez segítette
az együttest a továbbiakban is, hogy együtt marad-
junk, élvezzük a bábszínházasdit.
1985-ben a vidéki bábszínházak közül máso-
dikként, a Gárdonyi Géza Színház tagozataként
alakult meg a Harlekin Bábszínház. Hogyan
indultatok? Milyen volt a professzionális lét?
Hogyan indultunk? Jött egy hír, hogy hivatásosak
lettünk, ki akar itt dolgozni, és ki nem. Fiatal házas
voltam, faszobrászként dolgoztam. El kellett dön-
tenem, hogy elmegyek-e bábszínházba dolgozni
1200 Ft-ért a 2800 helyett. Feleségemmel osztot-
tunk, szoroztunk… Végül bábkészítő művész – volt
ilyen szakma a listán – státuszba vettek fel, azzal
járt a legmagasabb bér. Nem volt ilyen előképzett-
ségem, de mint faszobrász bekerülhettem ebbe
a kategóriába. Lovasy Laci és a felesége is ebben
a munkakörben kezdett. Akkor még az amatőr
rendszerben gondolkodtunk, amikor mindenki csi-
nált mindent, nem gondoltuk, hogy ez majd szét-
esik. Hittünk benne. Az amatőrség szabadsága
azonban, ami miatt mi ezt mindeddig csináltuk,
ez a szerelem, szinte pillanatok alatt megváltozott.
A profi léthez, Demeter Zsuzsa igazgatónő szerint,
iskolázni kell az embereket. A tanulás beindítása
sok szempontból nagy vízválasztó volt. Gyakorlatilag
az akkori legmagasabb szakképesítést adó iskola,
az Állami Bábszínház képzési rendszerének vidékre
kihelyezett tagozatát végeztük el. Ami azt jelentette,
hogy a pesti tanárok leutaztak Egerbe tanítani, de
bizonyos dolgokat Budapesten kellett tanulni, vizs-
gázni például mindenképpen ott kellett. Nehéz
volt. Fiatal tanáraink, Gál Erzsébet, Szikora János,
Ságodi Gabriella, Balogh Géza, Szilágyi Dezső, Bánd
Anna komolyan átrendezték az addigi életünket.

Sok volt a gyakorlati óra és sok volt az elmélet,
meg az az izgalom, hogy Szilágyi Dezső előtt kellett
vizsgáznunk… Nekem is sikerült végigvinni ezt
a kétéves iskolát, és én voltam az egyedüli – de
a világtörténelemben csak a második –, aki szín
ötösre végzett Szilágyi Dezsőnél. Ez számomra óri-
ási dolog volt, mert nála kritikusabb embert ebben
a szakmában nem lehetett elképzelni. Aztán elkez-
dődött a mindennapi élet, visszatértünk a bábszín-
házba. A vizsga után pár nappal azt mondták báb-
színész osztálytársaim, akikkel együtt vizsgáztam,
hogy te egy műhelyes vagy, menj a műhelybe.
Akkor éreztem meg igazán, hogy az amatőr világ-
nak, annak az alkotó, könnyű, jókedvű életnek
vége van. Az ember bekerült a profi világba, nyilván
törvényszerű volt, hogy egy profi működési rend-
szerbe kellett beleolvadni. Tovább kellett lépni, új
alapokról kellett kezdeni a bábszínházi működést.
Voltak, akik elmentek, voltak, akik maradtak. Elindult
a  hétköznapi élet, fel kellett építeni magát
a Harlekint.
1990-ben kerültél Pécsre. Hogyan lettél művé-
szeti vezető?
Kós Lajos, a Bóbita Bábszínház művészeti vezetője
akkor már két éve lemondott, nyugdíjba ment. Úgy
volt, hogy a pécsi társulat Giovannini Kornélt kéri
föl vezetőnek, akit a beiktatása előtti utolsó pilla-
natban a társulat kemény magja elutasított. Ezért
Lengyel György, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója,
akihez mint tagozat tartozott a Bóbita, kiírt egy
pályázatot. Akkoriban már – előadásaink kapcsán
– elég sokszor konfliktusba kerültem Demeter
Zsuzsával, s úgy éreztem, mindenkinek jobb lesz,
ha én ezt megpróbálom. A szakmai alapom meg-
volt, felsőfokú iskolám azonban nem, mert nem is
lehetett édesapám politikai múltja miatt. Abban
az időben ez nem volt olyan fontos, nem kellett
mindent végzettséget igazoló papírokkal alátámasz-
tani, fontosabb volt a képesség… Beadtam
a pályázatomat, Lengyel György felhívott, hogy sze-
retne megismerni. A Lukács Fürdőben találkoztunk
és sokat beszélgettünk. A döntés napján jött a tele-
fon Kós Lajostól: „Gratulálok, de nem csak meg
kell ezt a dolgot nyerni, hanem működtetni is kell!!!”
Valami ilyesmit mondott.
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Nem kedvelt téged?
Engem se kedvelt, de azt a helyzetet sem szerette,
hogy nem az ő embere került oda, hanem valaki
valahonnan. Nem ismert és talán nem is akart
megismerni. Sajnos ez engem végigkísért egész
Bóbitás létem alatt. Sok év után jöttem rá, hogy
miért nem egy „tüke pécsire” kellett bízni a rend-
szerváltás idején a bábszínház vezetését. Úgy
gondolták, kell valaki, aki átviszi ezt az időszakot
a változások idején. Nagyon nehéz időszak volt.
Egyébként nem egyedül nyertem meg a pályáza-
tot, felkérték mellém Kovács Gézát, azzal, hogy
ő majd segít. Tudni kell, hogy akkoriban Kovács
Géza és a köré csoportosuló emberek voltak
a szellemi vezetői a magyar bábszínházi életnek.
Amikor vezetésével megalapították a  Ciróka
Bábszínházat, olyan szellemi vonzerővel rendel-
keztek, hogy gyakorlatilag meghatározták, mi
a helyes irány. Nekem is szimpatikus volt az az
irány, de nem az én utam volt … Néhány nap
múlva Kovács Géza kiszállt mellőlem. Talán sok
dolga volt, talán bízott bennem…
Hogyan fogtál hozzá?
Nem hiszem, hogy minden jó volt, amit én csinál-
tam, azt sem hiszem, hogy mindent úgy csinálnék
mai fejjel, mint akkor. Újra kellett építenem az egé-
szet. Elkezdtem dolgozni, nagy elánnal, egyedül.
Azonnal lemondtam egy Mexikóba tervezett uta-
zást, hiszen elvitte volna az éves költségvetés felét.
Nem lettem népszerű. Első feladatom az volt, hogy
a társulatot összeszervezzem. Próbáltam rendszert
felállítani, a színészeknek jó programot adni, persze
elvárni a színházi fegyelmet. A legnagyobb segít-
ségem Kovács Ildikó volt, aki megrendezte a Bóbita
a tündér (1990 – a szerk.) című előadást Weöres
Sándor versekkel. Majd rendeztem egy Hókirálynőt,
megpróbáltam együtt dolgozni a társulattal. Nem
voltak rosszak a próbák, az előadást is szerették.
Nem csak a nézők, de a benne játszó színészek
is. Aztán két színészem máshová szerződött.
Társulatújításba kezdtem, oda szerződtettem Radics
Ritát, Sallai Zitát, akik akkor végezték a bábszínész-
képzőt. Szép feladatokat kaptak, jó előadásokban
játszottak. Olyan helyi írókat kértem fel, mint pl.
Bükkösdi László, aki Kós Lajosnak is alkotótársa

volt. Rendezett Lengyel Pál és mások. Újraindítottam
a Pécsi Nemzetközi Felnőttbábfesztivált, melyet
akkoriban nem a Bóbita szervezett, hanem a Pécsi
Nyári Színház (Bagossy László vezetésével) volt
a fesztivál üzemeltetője. A rendszerváltás idején
a Nyári Színház megszűnt, s én a Bóbitához kötöt-
tem a Fesztivált. Elég nehéz volt bármit elérni azok-
ban a bizonytalan időkben, hiszen minden korábbi
gazdasági rendszer megváltozott. Kevés pénzből,
de nagyszerű bábfesztivált sikerült rendezni – foly-
tatva a sok éves hagyományt.
Kanyarodjunk vissza 1991-es első rendezésed-
hez, a Hókirálynőhöz és az 1992-es Arany -
madárhoz, amit még a pécsi Székesegyházban
is játszottatok. Milyenek voltak ezek az elő-
adások? Milyen volt rendezőként dolgozni?
Első hivatalos rendezésem a Hókirálynő volt.
Szakmai értelemben nem volt különleges előadás,
de benne volt a bábszínház iránti szeretetem, és
az az érzés, hogy elváltam a családomtól, s én
magam is a távoli Jégországban voltam. Bükkösdi
László írta át a mesét, olyan érzékenyre, hogy a jég-
szív felolvadásakor nem csak a közönség, hanem
a szereplők szemében is gyakran megjelent egy
könnycsepp. Érzékeny, szép mese volt, meghatá-
rozó előadás született. Olyan előadást készítettem,
mint egri életemben, erős látványvilággal a „bábok
színházában”. Szívesen rendeztem az Aranymadár
című előadást, mely Pilinszky János két meséjéből
készült. A második mese különös figyelmet kapott
az egyháztól. Az Ének a kőszívű királyról bemutat-
kozhatott a Bazilikában, egy reggeli mise keretében.
A prédikáció helyett ezt nézhették meg a hívők.
Nagy elismerésnek éreztem.
Még három előadást rendeztem a Bóbitában,
a Blub herceget, az Álomhunyócskát és Kovács
Ildikó Cini Samu kalandjait. Mind a három mese
érdeklődést váltott ki a közönségnél, és ami a leg-
fontosabb, ezekkel sikerült elérni a vasárnapi telt-
házas nézettséget is. Pécsi éveim alatt felújíttattam
a színházat, a nézőteret, a technikai hátteret, új kis
színpadot hoztam létre, jó műhelyhátteret biztosí-
tottam… De a szerződésem lejárt 1994-ben és
Sramó Gábor vette át a színházat. Válaszút előtt
álltam, hogy most hogyan folytatódjon az életem.
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Szerencsére nem kellett sokáig gondolkodnom,
mert hívott Lengyel Pál és Koós Iván, hogy új igaz-
gatója van a Budapest Bábszínháznak (Meczner
János – a szerk.), és hogy feljönnék-e Budapestre?
És jöttél, hiszen ma is itt vagy. Mesélj a kezde-
tekről!
Szcenikusnak és műhelyfőnöknek jöttem az Állami
Bábszínház utódjához, a Budapest Bábszínházhoz.
Azonnal belekerültem a sűrűjébe. Éppen akkor
Lengyel Pál rendezett egy Árgyélus királyfit.
Bementünk a tervelfogadásra, egy komplikált nagy
díszletelem és 18 báb kivitelezésére volt egy
hónapnyi idő, én kisírtam még egy hetet. Ahogy
kijöttünk az ajtón, az a 18 bábu egyből 52 lett,
mert bent azt nem mondta senki, hogy 5 db
kürtös, 6 db szolga kell, stb. Rögtön találkoztam
ennek a munkának a felelősségével és a nehéz-
ségével. Nekem ez volt a belépőm, meg az, hogy
a műhelyekben 40 éve dolgozó mestereket és
színpadi embereket meggyőzzem arról, legalább
annyit tudok, mint ők. Az én iskolám az volt, hogy
a bábos tudásommal bizonyítsak. Számukra a világ
másik végéről jöttem, semmit sem tudtak rólam.
Mikor ezt az állást elvállaltam, nem szcenikusnak
jöttem ide, művészeti állományú dolgozónak vettek
fel, akinek a tanácsadás, a segítés a feladata.
Magamat alkotó partnernek, segítőnek, tanácsa-
dónak gondolom itt. Segítője lehettem Koós
Ivánnak és Lengyel Pálnak, vagy a külsősként itt
dolgozó Jankovics Marcellnak, Alföldi Róbertnek,
Valló Péternek, Kovács Gézának, Kovács Ildikónak,
Boráros Szilárdnak, Mátravölgyi Ákosnak,
Grosschmid Eriknek és még sok mindenkinek, akik
bevontak alkotó munkájukba. Megtanultam ezen
a léptéken, ezen a szinten dolgozni. Gyönyörű
időszak volt. Nagy lelkesedéssel kezdtem meg
a munkát. Koós Ivánnal jó volt dolgozni, szerettem,
nagyon sokat segített. Ez egy jó időszak volt.
Itt ismerkedtél meg Lellei Pállal, aki kreativitá-
sával sokat inspirált. Milyen volt vele együtt
dolgozni?
Az egyik legjobb dolog a Budapest Bábszínházban
Pali bácsi kreativitása volt. Amikor idejöttem, egyike
volt azoknak a mestereknek, akikkel megismerked-
hettem. Erősen vonzott a világuk, nem hiányzott

a színpadi jelenlét. Pali bácsival minden reggelt
beszélgetéssel kezdtünk, a kávézás alatt megbe-
széltük, hogy mi a feladat, szépen kiosztottuk a napi
teendőket. Ahogy egyre több időt voltunk együtt,
egyre jobban összeakadt az agyunk. Tulajdonképpen
nem egy úton jártunk, mert ő fémipari munkát végzett
a színház előtt, tehát ő sokkal precízebb, sokkal rész-
letesebb, konokabb a bábkészítésben. Én faipari sza-
kiként szabadabb voltam a megoldások terén. Ő egy
igazi bábkészítő, én bábokat készítő és bábokkal
játszó ember vagyok. Ez azt jelenti, nem biztos, hogy
mindent precízen megcsinálok a figurában, hogy
minden alkatrésznek mikron-pontosnak kell lennie.
Számomra nem fontos ez, ha maga a játék nem
igényli. Érdekesen alakult ez a szakma, hogy miként
lett a precíziós munkából egy sokkal hatékonyabb,
gyorsabb, de nem olyan tartós figurakészítés. A mos-
tani előadások készítésekor már nem számolnak
több ezer előadással, mint amennyit a Misi Mókus
vándorúton megélt. (A mai formában 1961 óta játssza
a színház – a szerk.). Minden átalakul.
Budapestre kerüléseddel szinte egy időben
kezdődött oktatói tevékenységed is a mai
Színház- és Filmművészeti Egyetemen,
az akkori főiskolán.
Tulajdonképpen itt, a Budapest Bábszínházban két
állásom van, nem sokan tudják, de nekem van
bábszínész munkaköröm is. Itt soha nem játszot-
tam, viszont színészi és alkotói energiámat tudtam
használni, amikor bekapcsolódhattam az egyetemi
oktatásba. A Színház- és Filmművészeti Egyetem
bábszínész osztályaiban tanítottam a mesterséget.
Először Békés András–Koós Iván–Lengyel Pál össze-
állításban próbálkoztak a bábszínész képzéssel.
Békés András utolsó színészosztálya mellé csöp-
pentették a bábot. Nagyon tanulságosan végződött.
Már itt is én voltam a szakmai háttértanár. A bábok
használatára serkentettem a tanulókat. Sajnos
ez az első osztály még nem jól sikerült, mert túl-
ságosan sok volt benne a vezető rendezőtanár
egyéniségéből, és a hallgatók nagy része nem
akceptálta gondolatiságát. Ezért úgy tűnt, hogy
megszűnik a további képzés, Koós Iván meghalt,
Meczner János vette át a képzés irányítását, és
úgy gondolta, minél több tanárt próbáljunk meg
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Egy vizsgaelőadás plakátja Részlet egy vizsgaelőadásból

A Színház- és Filmművészeti Egyetem bábszakos hallgatói a marionettfigurával



P O R T R É G A L É R I A6 6

A Színház- és Filmművészeti
Egyetem bábszakos hallgatóinak
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a hallgatókhoz hívni, hogy minél több embertől,
mestertől tanulhassanak a fiatalok. Azonban rá kel-
lett jönni, hogy nehéz oktatni ezt a mesterséget,
mert ugyan sok a jó, a neves bábos, de az még
nem biztosíték hogy jól tud tanítani, jól tudja átadni
a mesterség lényegét. Nekem is tudomásul kellett
vennem, hogy kevés az idő, nincs pénz bábokra,
hogy a hallgatók idejüknek csak egy kis százalékát
tölthetik a bábmozgatási fortélyok megismerésével.
Szóval ki kellett találni a tanítási módszert is a lehe-
tőségek alapján.
Neked nagyobb tapasztalatod volt a tanításban?
Egész fiatal korom óta tanítok. A boldog amatőr idő-
szak egyik pozitív gondolata volt az, hogy ha valaki
valamilyen művészeti oktatásban részt akar venni,
annak a szakmai alapokból minimum egy „C” kate-
góriás vizsgát kellett tennie. Mivel a bábmozgatáshoz
már fiatal koromban is volt tehetségem, és pedagó-
gus családból származom, sok tanfolyamon én oktat-
tam a bábmozgatás alapjait. A módszerem mindig
az volt, hogy megpróbáltam megértetni, milyen moz-
dulat mit jelent és miért, mert a hallgatóknak nem
sok idejük volt gyakorolni. Már akkor kidolgoztam
ezt a módszert, amiből még most is sokat profitálok.
Mivel nekem sokkal több tanítási, oktatási tapaszta-
latom volt, előnyben voltam más bábosokkal szem-
ben, minden részét taníthattam ennek a műfajnak.
Volt, amikor a technikai alapokat fektettem le, volt,
amikor kézjátékot, volt, amikor marionettet, és volt,
amikor botos vagy éppen árnytechnikát tanítottam.
Volt olyan is, hogy elkészítettem 18 marionett figurát
a sikeres oktatás érdekében…
Még tanítasz az egyetemen?
Igen, még tanítottam egy alkalommal Tengely Gábor
végzős osztályában, marionett kurzust vezettem.
Ki akartam próbálni valamit. Készítettem nekik bábo-
kat is. Ezek nagyon egyszerű figurák, nincs semmi-
jük, ruhájuk sincs, szerkezetileg is rosszak, tehát
nincsenek kisúlyozva, picik (kb. 30 centiméteresek),
nem alkalmasak a marionettezésre. Mégis, egy kis
gyakorlással össze tudtak hozni értékelhető vizs-
gaelőadást. Tudom, hogy ha a hallgatók későbbi
pályájukon marionettet fognak mozgatni, emlékezni
fognak az órán tanultakra, és hasznosítani tudják
a tapasztalatokat. Amikor egy aradi bábjátékos,

Adela Moldovan tanította a marionettet Győrben,
akkor jöttem rá a marionett mozgatásának techni-
kájára. Trükkjére. Nehéz technika ez, mert egyetlen
olyan figura, ami nincs közvetlen kapcsolatban
a kézzel, zsinórok közvetítik a mozgatást.
Van kedvenc témád?
Két olyan híres témám van, amely nagy érdeklődést
váltott ki. Az egyik a „csoportos munka”, amikor min-
denki ott van és mindenkinél van valamilyen alkat-
része egy figurának, s egyszerre tudnak szétrobbanni
és összeállni. A másik pedig az Én és a báb.
Milyen a csoportos munkára épülő témád?
Ezeket a gyakorlatokat úgy kell felfogni, mint egy
vizsga-gyakorlatot. Jobban kell figyelni a technikára,
mint a művészi gondolatok átvitelére. Az első alka-
lommal a tanulók gallyakat hoztak valahonnan.
Minden hallgató kezébe került egy-két fadarab.
Ezeket úgy rakták össze, hogy figurát alkossanak.
Össze tudtunk állítani tigrist, lovat, és ezek a figurák
kis feladatokat kaptak, sétáltak, futottak, szétestek
és összeálltak. Egy adott pillanatban a fadarabokat
szétválasztották és már nem volt figura. Amikor
ismét összetartották a fákat, akkor egy másik forma,
állat alakult ki… Ezt a technikát sikerült elég magas
szintre kidolgozni, úgy szőttük a történeteket, ahogy
ők akarták és találtunk hozzá zenéket. Ez volt
az első ilyen csoportos munka-vizsga. Mi később
úgy neveztük, hogy összerakós figura. A következők
már jobban tárgyközpontúak voltak, talán Hoffer
Kariék osztálya csinálta a székes jelenetet. Volt egy
rossz szék, azt szétütötték, és minden alkatrésze
külön is mozgathatóvá vált. A története, a művészi
gondolata az volt, hogy a rendes szék hozzá akart
érni, és az szétesett a darabjaira, és végül ebből
egy szerelmi történet lett. Ez a játék egyszerre bra-
vúros technikai megoldás, és egy átvitt gondolat
megvalósítása bábos módon. A hallgatók is nagyon
szerették, mert minden összefolyt, a képzőművé-
szet, a vizualitás, a mozgástechnológia. Nagyon jó
érzés, amikor együtt alkotnak valamit. Azóta ezt
alapozó technikának tanítjuk, és más külföldi egye-
temeken is oktatom. A leghasznosabb az, hogy
a játszó személy azonnal sikerélményt kap.
Az én és a báb teljesen más. Mi annak a lényege?
Úgy indult, hogy készítettem egy bábot: papírmasé
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fejjel, „gapitos”, botos, meztelen, tehát a teste csak
a szerkezet. A fejére két barna szemet tettem, segít-
ségül azért, hogy tudjon nézni. És ez az egy figura
játszott minden jelenetet, kilenc témában kilenc
szerepet. Azaz az osztályban mindenki ugyanezzel
a bábuval játszott. Tehát ez a bábu volt dizőz, gyil-
kos, minden. Mindenki választott a már megírt drá-
mából egy kétoldalnyi szöveget. Kivettük a szö-
vegből a szereplők és a helyszínek nevét, de
a szituáció maradt. Az egyik szerep volt a bábué,
a másik pedig színész maga. A próbák során meg-
néztük, hogy mire hogyan kell reagálni, hogy mikor
ki beszél, hogy mikor ki fontos, hogy hogyan veze-
tem a nézőt – mikor kire figyeljen, mikor mindket-
tőnkre –, ennek a  rendszerét megtanultuk.
Hihetetlenül bevált, nagyon érdekes vizsgaelőadá-
sok jöttek létre.
1995-ben alapítottad meg saját társulatodat,
a Mikropódium Családi Bábszínházat, mellyel
immár közel 300 nemzetközi fesztiválon sze-
repeltél. Hogyan indult a mára világhírűvé vált
bábszínházad?
Ez még a Lellei Pali bácsival való nagyon jó, inspiráló
időszak következménye. A színházigazgatói korszak
és a budapesti lét meghozta bennem az igényt
arra, hogy játszanom kellene, csak kéne valami elő-
adásfélét csinálnom. Egész gyerekkorom óta ben-
nem voltak ezek a pici bábok – a gimnáziumban
rengeteg kis faragványt készítettem az órák alatt.
A Mikropódium mostani szállító doboza volt az első
otthoni kis bábszínházam, Egerben. Azon nem ezzel
a technikával ugyan, de már parányi bábszínházat
működtettem. Lovasy Lászlóval az volt az alapelvünk,
hogy ha láttunk valami érdekességet, akkor nem
néztük meg a működtetési elvét, hanem megpró-
báltunk magunk kitalálni valami hasonló technikát.
Ami persze teljesen egyéni lett. Sokat játszottuk ezt,
nagyon szerettük. Pali bácsival is hasonlókat ját-
szottunk. Egy alkalommal egy japán bábos előadá-
sából megláttunk egy fényképet, és Pali bácsi talán
hozott is egy kis video-részletet róla, amelyen pará-
nyi kismanó jött elő egy dobozból és szinte élet-
szerűen mozgott pár percig. Mind a ketten nagyon
érdekesnek találtuk. Ez volt az igazi kihívás szá-
munkra. Vajon hogyan lehet ilyen technikát találni,

ami ilyen szépen mozog… Versenyezni kezdtünk,
és nekiestem a kis figurámnak. Először egy szerke-
zeti megoldással készültem el. Működött!
Mindkettőnknek tetszett. Nekem már az volt a követ-
kező kihívás, hogy hogyan kell mozgatni ezt a kis
ügyes figurát. A szerkezet egy dolog, de azon meg
kell tanulni játszani – gondoltam.
Melyik lett az első figurád?
Először azt hiszem a Bohóc váza lett kész, mert
annak a belső mechanikáját dolgoztam ki, hogy
véglegesíteni lehessen. Elkészült, és aztán megint
szét kellett szedni, aztán megint összerakni.
Többször egymás után. Minden részletet ki kellett
dolgozni, figyelni kellett arra is, hogy tartós legyen,
profi legyen. Ez a rész is a Budapest Bábszínházas
műhelyek gondolkozásából ered. Mindent úgy csi-
náltak, hogy atombiztos, de szerelhető legyen
a szerkezet. A bábok összerakásának precizitása
is most látható igazán. Az, hogy gyakorlatilag 20
év alatt alig volt törés vagy javítás a figurákon, de
nem akarom elkiabálni! Mivel minden nagyon kicsi,
így mindenre nagyon kell figyelni. Nem volt szabad
rontani a szerkezeti összeállításnál, mert félő volt,
hogy aztán nem fog működni… A precízség Pali
bácsit igazolta, ugyanakkor engem igazolt a bábok
lazább szerkezete (szabad lötyögése), ami ugyan
nem irányítható, de életszerű mozdulatot ad. Ezek
a figurák a kezemben azonnal működtek, mert
máshogy vagyok berendezve, mint sok bábos.
Rengeteg koordinációs elvárás van a mozgatásban.
Nekem ezt nem kellett tanulnom. Tulajdonképpen
bennem van ez a mozgatási kultúra, ha lehet mon-
dani, ez az én kapott tehetségem. Lellei Pali még
mindig hitetlenkedett. „Sosem lesz ebből előadás…”
– mondta. Egy üveg italban fogadtunk…, egyszer
még azt is megisszuk!
Megvannak a karakterek, de hogy lett ebből
az első, a STOP előadás? Hogy lett ebből maga
a Mikropódium?
Kerestem és megtaláltam a zenéket. Hihetetlen
mennyiségű zenét hallgattam akkoriban. Lépésről
lépésre, napról napra készültek a bábok a zenéhez
és a technikához. Minden figura más. A Halak egy-
szerűek, nincs is bennük mechanika. Pedig elölről
azt gondolják, hogy valami trükk van bennük.
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Jelenetek Lénárt András STOP című előadásából (a Bohóc és a Balerina figurája) 
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A STOP című előadás után – a közönséggel

A STOP című előadás bábjai (Fotók: Lénárt Márton)
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Semmi. Régebben egy darabka szivacs két pálcával.
Mondjuk ez is a sokéves gyakorlati tapasztalat ered-
ménye. Az, hogy miként néz ki a munkapadon és
hogyan a színpadon, az két dolog. A fontos a szín-
padi lét. A Balerina mozgatása – ez tűnik a legne-
hezebbnek – sokkal könnyebb, mint a Sellő játéka.
A Bohóc pedig a bábmozgatás minden lehetőségét
megmutatja. Elkészültek a bábok. Kellett még egy
zenei berendezést is találnom. Sze ren csé re talál-
koztam Ágota Jánossal, aki készített nekem egy
speciális erősítőt. Könnyen mozgathatót és elemmel
működőt. Már csak egy lejátszóra volt szükségem.
Egy minidisc lejátszóra tettem szert, akkoriban
az nagyon jónak számított… Minden készen volt,
már csak játszani kellett. Azaz gyakorolni.
Hogyan gyakoroltál?
Nekem nincs saját színház- és próbatermem, hát
kimentem az utcára. Akkoriban az Almássy téren
laktam. Lementem a ház elé, és a járókelők előtt
kezdtem el mozgatni a figurákat. A technikát tanul-
va építettem a számokat… Napról napra, lépésről
lépésre. Aztán lett egy doboz is, és abban egy kis
pénz. Jó érzés volt. Valaki meglátott az ottani műve-
lődési házból és elhívott egy játéknapra. Akkor már
tapsoltak is, sőt jöttek nézegetni a figurákat. A követ-
kező fellépés a Várban már nagy közönség előtt
volt. Sokat kellett próbálni és nagyon izgultam.
Egyre gyakrabban hívtak, kértek, hogy játsszak.
Aztán megpróbáltam felmenni a Citadellához.
Gondoltam, hogy ott sok a turista, talán fizetnek is
egy kicsit, ha jól játszom… Nagy gondolat volt, de
azonnal elzavartak, mert engedélyt kellett volna
mutatnom. Hát elmentem engedélyt kérni. Lassan
előadásszerű dolog lett belőle. Az UNIMA Magyar
Központja ekkor tervezte a  1996-os UNIMA
Fesztivált és Világkongresszust Budapesten. Mivel
Lengyel Pál volt a szervezés vezetője, közelében
voltam a bírálásnak, a programszervezésnek.
Nekem volt egyedül olyan számítógépem, amit
a szervezés is tudott használni. Az egyik együttes
lemondta a fellépést, és akkor ugrottam be, tulaj-
donképpen helyettük, mert gyakorlatilag már készen
volt a program, és ki kellett tölteni azt a 20 percet.
Az előadás a STOP címet kapta. Ez a lehetőség
még kb. 2 hónap próbaidőt adott, amit komo-

lyan kellett vennem. Ezalatt, amit csak lehetett,
újraértékeltem. Kezdtem az etűdökhöz végleges
zenéket találni. Mindegyiknek másik zenéje van,
és mindegyik egy kicsit messziről kötődik hozzám.
Mondasz példát?
A kis Balerina figurája például onnan indult, hogy
még Lovasy Lacival akartunk csinálni egy balerinás
játékot, Dvořák Humoreszk című zenéjére. Végül
Dvořák zenéjét a Halak kapták. A Balerina Delibes
Coppélia című balettzenéjére táncol, ami ugye arról
szól, hogy van egy tudós, aki csinál egy gépet, egy
balerina-gépet, a herceg meg beleszeret.
Hogy sikerült a bemutatkozás?
Megérkeztek a világ nagy bábosai, és én egy elő-
adást játszottam a Vörösmarty téren. Számomra
a legnagyobb érdekesség az volt, hogy a japán
Yoshiya Yamamotónak, a Kawasemi-za vezetőjének
– aki tulajdonképpen inspirált bennünket – is volt
előadása. A kollegáival elsőként rohant oda, nézte,
nézegette, gratulált, hogy ez milyen szép és jó
megoldás. Örült, hogy ilyent látott. Nem is gondolta,
hogy ő inspirálta az egész játékot. Később többször
is találkoztam vele Japánban. Fantasztikus előadásai
vannak. A STOP előadása furcsa módon azonnal
nagyon nagy hatást keltett. Utána sokan jöttek,
kérdezgettek, nézegették, hogy mi ez. Én még
nagyon izgultam, nem is értettem, hogy mi tetszik
ezeknek ennyire. Azt éreztem, hogy jól sikerült,
talán valahol még tudom játszani, esetleg felteszem
a polcra, mint annyi más bábot.
Kapcsolatban vagy játék közben a közönséggel?
Amikor játszom a STOP-ot, nekem gyakorlatilag
nincs kapcsolatom a nézőkkel, én a bábokkal
vagyok elfoglalva, mert nagyon nehéz a mozgatás.
Ezek csak egyszerű kis jelenetek, de azt gondoltam,
hogy akkor már legyenek bravúrosak. Bravúrosak
a kis figurák, kívánkozik mellé a mesteri mozgatás.
Nekem folyamatosan koncentrálnom kell. Ez a fajta
koncentrálás nagyon magas fokú. Nem én mozga-
tom őket, hanem ők irányítanak engem. Az érzést
a játékban egy zongorajátékhoz tudnám hasonlítani.
Sokat kell gyakorolni egy zenét, de ha a billentyűket
nem teljesen stabilan építik be a zongorába, akkor
még arra is kell koncentrálni, hogy egyáltalán elta-
láld az ujjaiddal. Hát ez a játék is ilyen. Nincs két



azonos lehetőség, azonos mozdulat. Emellett ott
van a félelem, hogy mi lesz, ha valami eltörik,
elszakad. Akkor meg kell javítani, de biztos, hogy
újra kell tanulni az egész jelenetet. Minden nagyon
pontos, minden nagyon precíz. Most is tudom,
hogy például a bohócnak a lába időnként felakad,
de nem merem megváltoztatni, mert annyira pon-
tosan működik, mint egy kis óra, nem merem ben-
ne kicserélni a fogaskerekeket. Jó ideje bajban
vagyok a Sellővel, mert eltört, és nem tudtam mil-
liméterre visszatenni a helyére. Ő a legnagyobb
bravúr – számomra –, időnként nagyon meg vagyok
vele elégedve, és időnként befékez és annyi.
Ilyenkor én is begörcsölök és nincs lehetőségem
javítani. Komoly, azaz több irányú horizontális és
vertikális koordinációt igényel egyszerre. Én min-
dennap, minden pillanatban építeni, gazdagítani
akarom ezt az előadást. Ezt csak én tudom, ezt
senki sem látja. Nem tudják, hogy melyek azok
a pillanatok, amiket észreveszek a játék közben,
és amiket szeretnék beépíteni, megőrizni a követ-
kező előadásokban.
A nemzetközi közönség 1996-ban ismert meg.
Evvel egyenes utad nyílt a nemzetközi feszti-
válokra?
Még régről – pécsi koromból – volt egy barátom,
Christian Caimacan Saarbrückenben, aki meghívott
a fesztiváljára. Ez volt 1997-ben az első fesztivál,
amire elmentem. Christian megnézte és mondott
hozzá egy-két ötletet, nem rendezett, de segített.
Azt tanácsolta, hogy menjek ki az előadás végén
a gyerekek közé játszani, de azt már én találtam
ki, hogy a gyerekek kezén legyen a bábu. Aztán
kiállított egy áruház elé, hogy játsszak, azt mondta,
nézzem meg, hogyan működöm. Ne várjak többet
– pénzt vagy ilyesmit –, gyakoroljak. Rávett arra,
hogy én ebben higgyek. Hogy ez nem rossz, ezért
megcsinálhatom bárhol a világon, mert ez nem
rólam szól – ahogy én ezt ma is így gondolom –,
hanem a játékról, és az emberek a játékot akarják
nézni. Tulajdonképpen innen kezdődött, és szépen
lassan érkeztek a meghívások a fesztiválokra.
Például hirtelen sok spanyol meghívást kaptam.
Volt, hogy egy segoviai fesztiválon, a Titirimundin
egy hét alatt 72 előadást játszottam. Nagy munka

volt, hiszen minden fesztiválnál, az első levéltől
a hazaérkezésig minden felelősség az enyém…
Hihetetlen erőt követelő részlet ez is.
Miért némajáték, miért ez a méret és miért 20
perc?
Ennek a méretnek megvan a maga értelme, nem
az a lényege, hogy befér egy dobozba, aztán mehe-
tek. Hanem az a lényege, hogy lehet játszani a figye-
lemmel, a koncentrációval. A nagyobb méretű
báboknál nehezebb a figyelmet ott tartani. Hamar
mellé néz a néző, esetleg a játékost figyeli. Arról,
amit én csinálok, nem szoktak másfelé nézni, mert
minden apró részlet érdekes. Koncentrált a játék és
figyelni kell, hogy mindent meglásson a néző. Ha
hibázom, akkor az nagy hiba. Hiszen a néző teljes
figyelemmel van a részletekre. A hiba sokkal erő-
sebben hat, mintha egy nagyobb méretű figuránál
történik. Az én játékom nem is akart szöveges játék
lenni. Pedig a szöveg sokat segít. Egy kis szöveggel
tudnék jó negyven percet is játszani. Egy kis közjáték,
vagy tréfa és megy az idő… Ezt egyáltalán nem
akartam, nem akarom. Azt csinálom, amit tudok.
Hiszek ebben a típusú játékban, még akkor is, ha
ez nem egyezik a mostani hazai bábdivattal. Muszáj
bízni a saját tehetségemben, a tudásomban.
Tapasztalatom szerint maximum 20 perc az, amit
egy szöveg nélküli előadás elbír. Egy ember eddig
tud figyelni, utána szétesik a koncentráció. Ha meg-
figyeled, egy cirkuszi szám sem lehet hosszú.
A nézők nem sokáig tudják visszatartani a lélegze-
tüket, a legbravúrosabb számokat sem tudják sokáig
élvezni. A fantáziának is kell pihenni. Annyira érzem
a Con Animában ezt. Érzem a játék közben a közön-
ség energiáját. Pontosan tudom, hogy mikor van
még időm egy kicsit „szórakozni”, vagy mikor nincs
már. Szabadabb vagyok abban a játékban, azt igazi
színházi előadásnak gondolom. A „bábok színhá-
zában”. A színházi hatásmechanizmusok szem-
pontjából a Con Anima a nagy iskola.
Hogyan született meg a Con Anima?
Eleve úgy kezdődött, hogy mikor megnyertem
1998-ban a Luc Vincent-díjat, meghívtak a követ-
kező évre, hogy hozzam el újra, de csináljak valami
mást is. Elkezdtem gondolkodni ezen a másikon,
hogy mi jöhet még. Kifaragtam ezt a kis figurácskát,
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aztán kitaláltam a hátteret. Megtaláltam a zenéjét,
Szemző Tibor zenéjét. Szintén Saarbrückenben ját-
szottam, magammal vittem, ott voltam öt napig és
nem csináltam semmit, hozzá se nyúltam. Úgy
gondoltam az utolsó napon, hogy ennek ma el
kell készülnie, most be kell fejeznem. Amikor oda-
álltam, mindennel, amivel egy évig foglalkoztam,
a hatások, a részletek, minden, amit erről gondol-
tam, összeállt. Ami akkor ott megszületett két óra
alatt, az alapgondolat, azon azóta sem változtattam.
Christian megnézte és azt mondta, hogy akkor
ezzel megint elbűvölöd az egész világot, jól van.
Nekem az nagy dolog volt, hogy egyből elfogadta.
Mert amit ő meglátott benne, és amit később
mások is megláttak ebben a játékban, az az én
szakmai hitvallásom. A bábjáték a fantázia mágiája.
A Con Animában is beleépítik a nézők a saját érzé-
seiket, tapasztalataikat, tudásukat, műveltségüket.
Mindenki számára egyedi alkotás születik. Persze
én is megtaláltam a saját ideológiámat hozzá.
Elárulod?
Pontosan azt történt, mint mikor a művészetek
virágkorában – a becketti, majd a brooki időkre
gondolok – feszegették a színház határait, és ezt
a fantázia útján tették. Elvették a díszleteket, és
azt mondták, gondolkozz velem, építsd velem
az előadást! Pontosan ugyanoda kerültem vissza
valamilyen okból, ahol ők változtattak a már bevett,
megszokott színházi formákon, szokásokon. A Con
Anima nagyon sok színházi fesztiválon volt és
a színházi szakemberek is elismerték, mert a hatás
működött.
Úgy érzem, hogy az amatőr lét adta közösségi
alkotás, az, hogy mindenki mindennel foglal-
kozott, végigkísérte az életedet. Látható, hogy
az amatőr-profi váltás, a profizmus hozta sze-
paráltság után újra és újra kerested ezt
az élményt, de mindig csak részleteiben sikerült
elérned. Egészen a Mikropódiumig. Milyen érzés
volt végül egyedül létrehozni valami egészet?
Hát ennek is megvan a maga érdekes, mély alapja.
Fiatalon láttam a Pécsi Nemzetközi Felnőtt báb -
fesztiválon Eric Bass Őszi portrék című előadását.
Meghatározó élmény volt, mert számomra ő
az első játékos, aki egyedül volt a színpadon. Mi

akkoriban mindig csak csoportban játszottunk és
gondolkodtunk, az hogy egyedül legyen valaki
a színpadon, az teljesen hihetetlen volt. Egy másik
dimenzióból jött. Később a fényképe ott volt előt-
tünk a műhelyben. És képzeld el, éppen 20 év
múlva együtt játszottunk, egy színpadon Brazíliában.
Ugyanazt az előadást hozta, semmi nem változott,
csak öregebb lett. És akkor értettem meg bábjátékos
filozófiáját, hogy van igény, lehetőség arra, hogy
egy-egy ember úgy valósuljon meg, ahogy ő. Aki
egyedül van, aki mellett nincs senki. Nagyon nehe-
zen tudnék most egy közösségben dolgozni, de
nagyon vágyom arra, hogy ismét társulattal játsszak
egy előadásban.
De régen elképzelni se tudtál mást!
Igen, de Eric Bass játéka meghatározó volt.
Felejthetetlen élményt adott, és most is az.
A magyar bábszínházak alakulása különösebben
nem nagyon fogott meg. Pedig sokat harcoltam
a bábművészet értékeiért a magam gondolatai
szerint. Talán azok, akiket tanítottam, akiknek többet
tudtam mutatni magamból, jobban megértenek.
Tudom azt, hogy mit csinálok, és azért teljes fele-
lősséget vállalok. Tartok egy feszes kontrollt saját
magammal. Ezen a szinten, ahová eljutottam, nincs
lazítás, mindig vér-precízen kell működni, ehhez
teljes élet kell. A világ minden részén ugyanannyi
energia kell, hogy működjön belőlem.
Lényegében létrehoztál egy védjegyet, és a vilá-
gon mindenhol ugyanazt várják tőled. Próbáltál
változtatni, fejleszteni rajta?
Ez is furcsa. Születik egy vagy két előadás. A fesz-
tiválok nem igényelnek másféle vagy hasonló elő-
adásokat tőlem. Tudják az értékét, tudják, hogy
kinek akarják eladni, vagy éppen hol van a helye
az elképzeléseikben. Ez egy kész program, amit
meg lehet hívni. Ha most egy vagy két új produk-
cióval jelentkeznék, azt is csak akkor fogadnák el,
ha már sok referenciát szerzett volna. Másik világ-
ban vagyok, olyanban, ahol nem kell minden évben
4-5 előadást bemutatni és sorra kihozni az újabb
és újabb előadásokat. Az én világomban a száz-
százalékos profizmust várják el. Így lehet az, hogy
több mint 300 nemzetközi fesztiválra hívtak meg
eddig, rengeteg turné és meghívás volt és van.
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Itthon az én bábos szakmai kiteljesedésem
a Budapest bábszínházi munkámban, az egyetem
vizsgaelőadásaiban és a Mikropódium más irányú
fejlődésében van.
Azok a bábok, a különböző bohóc karakterek,
amelyeket az OSZMI-nak ajándékoztál, mind
kísérletek voltak a STOP továbbfejlesztésére?
Azzal hogy én egy-egy ilyen figurát kifaragtam, keres-
tem azt, ami még izgat engem ebből a bábszínházi
világból. Idős koromra felismertem, hogy a következő
programom a bábok színházának népszerűsítése
lesz. Az, hogy a régi bábos formák, az ezeréves
bábtechnikák (pl. a jigdoll, a bábtáncoltatás) és
a bábcirkusz nagyon fontos. Régebben is szerettem
volna csinálni egy klasszikus bábcirkuszt – ami most
talán egy „egércirkusz” lesz. Legújabb gondolatom
az, hogy ezeket az ezeréves bábtechnikákat hogyan
lehet újra a gyerekek kezébe adni.
Sok mindenbe kezdtél az 1990-es évek közepén.
Máig párhuzamosan van jelen életedben a Bu -
da pest Bábszínház, a tanítás és a Mik ro pó di um.
Rendszeresen jársz külföldre, színházakba, fesz-

tiválokra, dolgozol szaktanácsadóként, tervező-
ként, rendezőként. Hogy bírod ezt?
Hiszek a bábok erejében. A bábmozgatás művé-
szetében. Van még teendőm. Szívesen segítek azok-
nak, akik kíváncsiak egy öreg ortodox bábos gon-
dolataira. Erőt ad az, hogy talán lesz folytatása
másban annak a hitnek, ami bennem van. Jól esik
visszagondolni a múltra, szeretnék több mindenre
emlékezni. Szeretném megköszönni azoknak is, akik
a háttérben segítettek, mögöttem álltak. A csalá-
domnak. Úgy tűnik mindent egyedül csináltam, pedig
sokan karoltak belém, hogy egy ilyen utat végig
tudjak járni… Egy biztos, voltam komoly beteg, de
a bábjáték segített kijönni a bajból. Talán van még
energiám egy két programot megvalósítani. Nagyon
érdekes érzés visszaemlékezni életem bábos útjára.
Én ezekre a gondolatokra, érzésekre emlékszem.
Mások talán másképpen élték meg a velem való
kapcsolatot, a velem történt eseményeket… Jól esik,
hogy megmozgattad az emlékezetemet, azt hiszem,
még nagyon sok elbeszéletlen téma van…
Akkor legközelebb tovább folytatjuk…!

Részlet a Con Anima című előadásból
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This interview introduces András Lénárt’s oeuvre as well as his relationship to the contemporary
trends of puppetry. Lénárt is the founder of the Mikropódium Family Puppet Theatre and the
creator of an unique puppet technique. His fascinating career has been started about fifth
decades ago. He speaks in detail about his early years in Eger, about the atmosphere of the
amateur area, and about the changes which were brought by the professionalism. He was
a founding member of the Harlekin Puppet Theatre in 1985, later the director of the Bóbita
Puppet Theatre in Pécs (1990-1994). He works for the Budapest Puppet Theatre since 1994 as an
artistic scenery counselor. He began teaching in the unprofessional ages after he graduated the
State Puppet Theatre’s two-year program in 1987. Later he had the chance to become the puppet
technique master of the pupils at the Theatre and Film University (Budapest). His most significant
classes called ‘Step by step’ and ‘Me and the Puppet’. He has been active as a solo performer of
Mikropódium for 20 years, touring around the world’s most notable international festivals. Now
the Mikropódium is worldwide famous for its two masterpiece performance: ‘STOP’ and ‘Con
Anima’. Lénárt career is divided between the inland and the international challenges but based
on his faith in the ‘orthodox’ puppet theatre which he calles the “theatre of the puppets”.
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Lénárt András: Az én kicsi bohócom, A Mikropódium a világ körül című kiállítás megnyitóján (OSZMI, 2016). Fotók: Lénárt Márton és archív


