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Örök nyughatatlan
BÓTA GÁBOR

ukáts Andor emblematikussá
vált alakításában, a Marat halá-
lában, a címszerepben, egykori

színészi otthonában, a kaposvári teát-
rumban hideglelõsen hátborzongató
volt. El lehetett hinni neki, hogy kérlel-
hetetlen forradalmárként meg akarja
változtatni, meg akarja rengetni az
egész világot, és akár hegyeket hord el
a helyérõl. És nincs megalkuvás, nincs
könyörület, már józan ész sincs, csak
a megvalósítandó eszme, és az, hogy
elõre kell menni rendületlenül. Lidér-
ces volt az elvakult tekintete, az,
ahogy kérlelhetetlen eltökéltséggel
sorolta a kivégzendõk nevét, tébolyult
szóáradatban, szinte levegõt sem vé-

ve mondta és mondta a magáét. Más
véleményt meg nem hallgatva, már
teljes elvakultságban, már diktátor-
ként, de közben nagyon is ráérezve
fontos társadalmi problémákra, amik
azonban már eltorzultan jelentek meg
az õ eszmékbõl rögeszmékké váló,
lázálmos szemléletében.

Egy õserõ volt jelen a deszkákon,
akirõl hihetõ volt, hogy olyan, mint egy
tank, keresztülgázol bárkin, lehetet-
len megállítani, átszakít minden gá-
tat, a célja érdekében nem fontos neki
sem maga, sem mások élete, tûzön-
vízen át végre akarja hajtani, amit ko-
nok fejében eltervezett. Ritkán látni
ilyen karizmatikus személyiséget a

jeles rendezõk akár nagy színészeket
neveltek azokból is, akik nem végez-
tek fõiskolát. Nem ritkán sokkal jobb
szemük volt, mint azoknak, akik a fõ-
iskolán felvételiztettek. Õk például
meglátták Pogány Juditban, Jordán
Tamásban a komoly ígéretet. Lukátsot
Zsámbéki Gábor vette föl segédszí-
nésznek. A fõrendezõ falatnyi szobá-
jában tartott felvételijén megint neki-
fogott annak, hogy „Falu végén kurta
kocsma...”, és ismét belesült. Ugyan-
így belesült a monológba, az énekbe
is, ahogy amikor táncolnia kellett, ak-
kor sem brillírozott. Tavaszi, totálisan
sikertelennek tartott felvételije után,
nyár végén megkapta az értesítést,
hogy felvették. Nem értette, miért?
Egy év múlva merte csak megkérdez-
ni Zsámbékit. Aki annak ellenére, hogy

L

hordta a kútról a vizet, sokat dolgo-
zott. Lelki sebeket is szerzett, de köz-
ben edzõdött. Elképzelhetõ, hogy
már ekkor alapozta meg legendás
munkabírását. És tán innen ered az
is, hogy ha bírja, ha nem, ha a fantaz-
magória világába tartozik, ha nem, õ
egy élete, egy halála, meg akarja csi-
nálni azt, amit az akár konoknak is
nevezhetõ fejébe vett. Don Quijoté-
hoz hasonlatos fantaszta, aki nem
akarja tudomásul venni a falakat, és
idõnként csúnyán beléjük veri a ko-
bakját. De aztán valahogyan mindig
talpra kecmereg.

Másik legendás szerepében, Liliom-
ként csaknem megvolt benne ugyanaz
az õserõ, ami a Marat halálában, de
amikor a vagány hintáslegénynek
rosszul mentek a dolgai, megmutatta

zönségsikerét, Egressy Zoltán Portu-
gál címû darabját, amit a hatalmas ér-
deklõdésre való tekintettel át kellett
vinni a nagyszínházba, ahol ugyancsak
lehetetlen volt levenni a mûsorról. A
produkció napra pontosan húszéves
jubileumán, 2018. október 13-án, a
423. elõadáson játszották utoljára. Ek-
kor sem közönségérdeklõdés hiányá-
ban került le a mûsorról, hanem azért,
mert többen kiöregedtek a szerepük-
bõl, és nem akartak mindenkit lecse-
rélni, mert azt gondolták, hogy akkor
ez már egészen más elõadás lenne.

Lukáts álmai közé tartozott egy sa-
ját színház. Végül megkapta a Stúdió
K volt épületét, amit Sanyi és Aranka
Színháznak keresztelt el. Ez szintén
egy pince, mint a Pinceszínház, és két-
utcányira van attól. Így érnek körbe a

a letargiáját, az elesettségét, sõt a
depresszióját, az ingerültségét, de
mindemellett a hatalmas szívét is.
Szerintem mindezek megvannak ben-
ne civilben is. Láttam már fejét lóga-
tóan pokoli letargikusnak. Rá tud tör-
ni a világfájdalom. De aztán jön az új,
nagy ötlet, a megvalósítandó álom, a
faltörõ lelkesedés, és a tettvágy kiug-
rasztja a gödörbõl. Örök nyughatat-
lan. Mindig van oka az elégedetlenség-
re, állandóan van korholnivalója.

Nemcsak a kaposvári színház fény-
korának, hanem a Katona József Szín-
ház hõskorának is vezetõ színésze
volt. A Katona Kamrájában rendezte
meg a teátrum eddigi legnagyobb kö-
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színpadon, akire ha akarjuk, ha nem,
rátapad a tekintetünk, nem is tudjuk
levenni róla, mert annyira erõteljes az
egész lénye.

Azok számát gyarapítja, akik nem
végeztek színiiskolát, mégis Kossuth-
díjas, nagy színészek lettek, sõt, neki
osztálya is volt a színmûvészetin, aho-
vá soha nem járt tanulni. Lakatos volt,
dekoratõr, valami vonzhatta a szín-
házhoz, mert amikor egy kolléganõje
azt mondta neki, hogy az amatõr moz-
galom egyik akkori zászlóshajójában,
a Pinceszínházban játszik, megkér-
dezte tõle, hogy nem nézhetné-e meg,
mit csinálnak. Dehogynem, gyere!,
hangzott a válasz. És õ vagy három hó-
napig félénken ott kuksolt az utolsó
sorban, nézte, bámulta, mi is történik
ott, ahonnan rengetegen lettek aztán
színészek, színházi emberek. Egyszer
Fodor Tamásnak feltûnt, hogy már mi-
lyen régóta ott van, és rákérdezett, ki
is õ, invitálta a színpadra, hogy eset-
leg mutasson valamit. Ettõl annyira
megijedt, hogy két hétig a színház felé
sem nézett. Majd amikor újra bement,
Fodor megfogta a kezét, fölvonszolta
a színpadra, kérte, hogy mondjon egy
verset. Persze nem akart. Végül csak
elkezdte kipréselni magából, hogy
„Falu végén kurta kocsma...”

Egyszer nevetve mesélte nekem,
hogy milyen pokolian rosszul mondta.
Meg hát abba is hagyta zavarában. De
a káprázatos pedagógiai érzékû Fodor
nem hagyta annyiban. Miközben
Lukáts a színház mindenese lett, fes-
tett, mázolt, díszletezett, gyakran ha-
za se ment aludni a nõvérével megosz-
tott csöppnyi albérletükbe, komoly
szerepeket is kapott. Például Ibsen
Nóra címû remekében Krogstad dok-
tort játszotta nagy szakállal. Nem vé-
letlen, hogy ezt a szerepet ráosztot-
ták, hiszen 26 évesen keveredett a
„Pincébe”, jelentõsen túlkoros volt a
többiek átlagéletkorához képest. Tra-
gikus, hogy a Nóra bemutatója két
nappal azután volt, hogy megtudta, az
öccse öngyilkos lett. De õ felment a
színpadra, és rá kellett jönnie, hogy a
színészet közel sem csak játék, szóra-
kozás, hanem kemény munka, és a
legelképesztõbb szituációkban is
helyt kell állni.

A kaposvári Csiky Gergely Színház-
ban, szülõvárosában lelt szakmai ott-
honra, ott, ahol szívesen látták, em-
patikusan kezelték a szabálytalan al-
katokat, rendhagyó tehetségeket, ahol

Lukáts semmiben nem volt perfekt, és
annak dacára, hogy beszédhibás volt,
látta és értékelte benne a totális el-
szántságot, azt, hogy ha törik, ha sza-
kad, ezt akarja csinálni. Láthatta a lá-
zas tekintetét, a gátlásai mögött is
észrevette a vasakaratát, és talán
megérezte azt az õserõt, ami aztán
annyira elementárisan elõtört belõle a
Marat halálában.

Gátlásosságának okai is fölfejthe-
tõk, édesapja kilenc évig politikai fo-
goly volt, Andor, hogy segítsen az õt
testvéreivel egyedül nevelõ, szociális
otthonban, illetve õrültekházában lá-
tástól vakulásig dolgozó mamájának,
már hat-hét évesen például maga

dolgok. De hát azért nem teljesen,
mert a Sanyi és Aranka sajnos csak
volt. Elég rövid életû volt szegényke,
pedig mentek ott meglehetõsen jó,
igencsak érdekes produkciók. Azt hi-
szem, Lukátsnak a szponzorok felhaj-
tásához, az üzleti ügyekhez, a marke-
tinghez nem volt sok affinitása. Én is
voltam ott olyan fölöttébb figyelemre
méltó elõadáson, amikor mindössze
11-en ültünk a nézõtéren.

De Lukáts valahogy mindig talpra
áll. Márciusban volt 77 éves. Változat-
lanul rátalálnak a feladatok. Ha netán
nem, akkor keres magának. A világért
sem tud leszokni a munkáról, a játék-
ról, hiszen ez lételeme.
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