
négyszemközt
zolt szövevényes mondandó szolgálatában
állnak. A második részben a választási
jelenetek beállításai ismét átfogó
rendezőilátásmódról tanúskodnak. Mint-ha
egy zsibvásáron lennénk, ahol az eszméket
árulják kofaként, s mindezt a leg-
különfélébb csomagolásban. Caragiale
részletes instrukcióit Colpacci betartja, de
néhány ötlettel gazdagítja is: Farfuridi
demagóg szónoklatára a reagáló tömeg
éppenséggel a szónoklatot meg-szakító
vízivásra éljenez; a történelem-ről szóló
nagyképű dumát befejező „rosszul állunk"

konklúzióra ismét óriási az ováció. A
jelenet a hazafias frázispufogtatásokat, a
helyzet anakronizmusát olyan éles
reflektorfénybe állítja, amellyel a véres
valóság 1881-i életképét minden
választások kutyakomédiájává avatja, s
belemagyarázás nélkül is az aktualitás
szintjére emeli.

Az utolsó jelenet szinte díszlettelen -
ezzel is finoman kortalanított - játék-
terébe tolókocsin tolják be Dandanachét.
Ez a kép már a csődök csődje, a politikai
mechanizmus működésének olyan
torzképe, amely szerint a teljesen
alkalmatlan ember is alkalmasnak bizo-
nyul bizonyos funkciók betöltésére, ha az
érdekviszonyok megfelelően (és olajo-
zottan) működnek.

A z elveszett levél nagyyáradi előadásán
talán az egyetlen, amit sajnálhatunk, hogy
román nyelvű előadás lévén, nem
élvezhettük Caragiale rendkívüli nyelvi
humorát, amely olyannyira hozzátartozik e
vígjáték szellemiségéhez.

NÁDUDVARI ANNA

Közel a pantomimhoz

Beszélgetés Lukáts Andorral

Lukáts Andor egyike a kaposvári szín-ház
azon tagjainak, akik az évek során
főiskolát nem végzett segédszínészekből a
színház vezető művészeivé váltak. Az
alakításairól szóló kritikákban feltűnt
számomra, milyen előszeretettel foglal-
koznak a játékán kívül személyével, külső
megjelenésével, belső emberi tartalmaival
is. Mint a Halmi címszereplőjéről így írnak
róla: „Lukáts különös, keményen faragott,
mégis átszellemült penge - profilja
nemcsak kortalanná teszi az aszkétikus
arcot, de hozzá is segíti a színészt ahhoz,
hogy Halmi tagadását intellektuális síkon
ábrázolja." Az eltört korsó írnokáról:
„Remek volt Lukáts Andor Sugár
írnokként. ismerten rekedtes, kicsit
suttogó hangját jól használta fel,
beépítette Sugár higgadt, megfontolt,
törtető jellemének felépítésé-be." A
Szentivánéji álombeli alakításáról: „A
Zubolyt játszó Lukáts Andor méh
tóságának és egyszerűségének sokat kö-
szönhet az előadás."

Mintha esetleges hátrányos adottságait
is a javára fordítaná, mintha valami ál-
landó belső többletet ajándékozna az el-
játszott figuráknak. Az utóbbi évekbeli
szerepei változatos képet mutatnak, de
rosszul vagy csak érdektelenül megoldott
egy sem akadt köztük. A romlott világban
a jóságot ha mégoly esendőt is -
képviselte a Rokonok Péterfi doktora, A
szecsuáni jólélek vízárusa. Sugárzóan
ártatlan Sganarelle-je jelentőségteljességé-
től egészen eltolódhattak Moliére Don
Juan-drámájának hangsúlyai. Néma vagy
csaknem néma jelenléte súlyos, szünet
nélkül közlést tartalmazó a Godot-ra várra,
az Augusztusi vasárnap, Az eltört korsó, a
Chicago előadásain. Fűtött, érzelemteli já-
tékától érthetővé, emberivé váltak a go-
nosz figurák : az E s k ü v ő Részege, a
Gyöngyélet bűnöző cigányfiúja, az
Átváltozások Deflorese.

A legújabb színházi évadban Turgenyev
Egy hónap falun című darabjában naivan
gyanútlan, az állandó tevékenység és az
„én mindenkit nagyon szeretek" lázában
égő Iszlajev földbirtokos. Második
szerepe Peter Weiss Marat-drámájában a
címszerep, mely nem ad alkalmat

egyéni jellemábrázolásra. Egy ember, aki-
nek vállalnia kell mindenki más helyett -,
hogy „bizonyos dolgokról ki-mondja,
hogy hamisak". Mikor megbízzák ezzel,
még mosolyog az egészen: hát jó,
kimondja. Aztán látjuk rajta, sokkal
többet tud, mint amennyit lehetséges
kimondani. Tudja, hogy el kéne bújni,
talán meg kéne semmisülni, még-is újra és
újra kényszerítik rá, hogy be-széljen.
Néha még ismét el is hitetik vele, hogy
érdemes beszélnie - „a mozdulatlan
szemlélődés helyett beavat-
koznia". Aztán leendő gyilkosa egy másik
csalódott ember - odahajol hozzá, és már
úgy érezzük, hozzánk hajol oda. Neveket
sorol; azokat árulja el, minket? Az előadás
kialakította közös szenvedés-ben már
annyira azonosulunk Maratval, hogy
szinte nem tudunk odanézni a színpadra,
mert velünk teszik, amit vele. Lukáts
Andor alkalmas volt arra, hogy
megjelenítse azt a megalázott, meg-
kínzott embert, aki bármelyikünk lehet.

Színészi pályája alakulásában milyen
szerep jutott színháza hatásának és milyen
az egyénnek, az egyéniségnek? - ez
érdekelt Lukáts Andorral beszélgetve.

Ú g y tudom, amatőr színész volt, mielőtt' a

kaposvári színházhoz került.
Igen, Pesten a Pinceszínházban ját-

szottam.
H o gyan élt közben?

 Rengeteg foglalkozásom volt, sok
helyen dolgoztam. Voltam lakatos, deko-
ratőr, tapétázó ... Albérletben laktam.

Hogyan, mikor határozta el, hogy meg-

próbálkozik a hivatásos színészettel

1972-ben.
Hány éves volt?

 Huszonkilenc. Akkor, a hetvenes
évek elején jött divatba vidéki színhá-
zaknál segédszínésznek lenni. Öregnek is
éreztem már magam a Pincéhez. Jelent-
keztem a kaposvári színházba, küldtem
egy levelet Zsámbéki Gábornak, és ő
aztán meghallgatott. Ügyetlenkedtem vagy
tizenöt percig az irodájában, mondta,
hogy majd értesítenek az eredményről
Kaptam egy levelet, hogy fel-vettek. De
egyáltalán nem a teljesítményem miatt.
Mindenbe belesültem. Gátlásokkal
küszködtem, lehetetlen volt a helyzet is:
ketten vagyunk egy szobában, és én
szavalok meg énekelek.

- Mit énekelt?
- Valami népdalt, amit a második sor-nál

abbahagytam, mert nem jutott eszembe a
folytatás.
 Ha értékelhetetlen teljesítmény nyújtott, miért

vették fel mégis?



szem, elég jó színházi ízlésem alakult ki a
Pinceszínházban, ahol Keleti István, Fodor
Tamás, Mezei Éva rendeztek. Lázadó
voltam, ma is az vagyok, de akkor még
voltak ennek látványos külső
megnyilvánulásai. Ma már tudom, hogy nem
az a lázadás legszerencsésebb mód-ja, hogy
az ember botrányt csinál. De akkor a helyzet
is azt sugallta: változtatni kell! És
bebizonyosodott, hogy lehet változtatni, és
hogy ez nem is a mű-fajtól függ, mert olyan
operettelőadások voltak itt azóta, hogy
csoda. És az embereket is meg lehet
változtatni, mert azok közül, akik akkor itt
vezető színészek voltak, jó néhányan
gyökeresen megváltoztak. Kiderült, hogy
sokkal többet érnek, mint amennyit
feltételeztek róluk.

 Mindez a rendezők hatása volt?
 Mindenesetre okosak voltak, jó

ízlésűek, jó szelleműek, következetesek.
Az a jó ebben a színházban, hogy jó a
szelleme, szinte egyedülállónak tartom
nálunk azt a színházi szellemet, ami itt
van.
 De hát nem dolgozott még más szín-

házban.
 Az előadásokból lehet következtetni

a színház szellemére. Megérzi belőlük az
ember. Inkább érzi, mintsem meg tudná
határozni, mi az. Ezért nem szeretem az
interjút sem. Kimondjuk, hogy valami így
van, pedig annak az előadásokból kell
kiderülnie. Babarczy tart nálunk
stúdiófoglalkozásokat, és az a gyakorlat,
hogy aki megcsinált ott egy etűdöt, soha
nem mondhatja el, hogy miért úgy
csinálta. Csak a többiek vitatkozhatnak
róla.
 Miért vesznek ide olyan sok amatőrt

színésznek ?
 Nincs valami titokzatos oka. Akik

jelentkeznek, azokat meghallgatják, és ha
tehetségesek, felveszik őket. Nem hiszem,
hogy ez megelőlegezett bizalom. Valami-
nek alapján meglátnak benne valamit. Es
ha feladatot kap, azzal nem jutalmazták,
hanem éppen őrá volt szükség: az az
ember alkalmas arra a feladatra. A
színháznak és neki közös érdeke, hogy ő
kapja azt a feladatot.
 Hogyan lehetséges, hogy ugyanazokra a

rendezőkre, akikért itt szinte rajonganak a
társulat tagjai, a Nemzeti Színházban pa-
naszkodnak a színészek ? Például azért, hogy
érdes a modoruk.
 Szokatlannak találhatták, hogy vala-

ki őszintén elmondja a véleményét, vagy
hogy őszinteséget vár tőlük a színpadon.
A panaszkodás is egyik módja annak,

hogy valaki védekezzen az olyan köve-
telmények ellen, melyeknek nem képes
eleget tenni. Vagy képes lenne, csak ké-
nyelmesebb annál, hogy törekedjen erre.
Zsámbéki soha nem volt goromba. Nagyon
pontos volt. Őszinte volt. Fel-tételezte,
hogy megértik, mit akar, és hogy meg is
tudják csinálni, amit meg-értettek.

 Sganarelle-jét jelentős állomásnak érzem
a pályáján Moliére Don Juanjának Babarczy
László rendezte előadásában. Mennyire a
rendezői szándék határozta meg, hogy ez a
figura ne szolga legyen, hanem „a másik
ember" ?

 Babarczy egyszerűen úgy irányította
a próbákat, hogy ez szinte magától alakult
ki. Nem volt agyoninstruálva. Azt tartom a
legjobb rendezői módszer-nek, ha kevés
instrukcióval felkeltik a színész
érdeklődését. Hogy beinduljon az agya.
Fontossá vált a viszony a két ember között.
El is felejtettük, hogy ő Don Juan szolgája.
Bensőséges emberi kapcsolat fejlődött
köztük. Tulajdonképpen Don Juan maga
állított fel magának egy ellenpéldát, akivel
kimondatja annak az ellenkezőjét, mint
amit ő mond.

 Gyakran kap olyan szerepet, hogy hosz-
szú időkig némán kell a színpadon tartóz-
kodnia.
 Én ezeket a szerepeket nagyon sze-

retem. Sokkal kevésbé tudok mit kezdeni a
sok szöveggel. Igazából pantomimes
szeretnék lenni vagy bohóc, aki szinte
semmit nem beszél. Biztosan azért, mert
nem tudok jól beszélni. Ha nem vagyok
igazán szituációban, rosszul érzem magam,
alig várom, hogy olyan része következzék
az előadásnak, ahol történik valami. Még
halkan jobban ki tudok mondani valamit,
szégyenlem magam, ha hangosan kell
beszélni. Úgy érzem, az színészkedés.
Próbálni sem tudok, mert színészkedésnek
érzem. Zavarban vagyok a kollégáim előtt,
akik ismernek, tudják, valójában milyen
vagyok - a próbán pedig másnak kell
mutatkoznom. Hazugnak érzem magam.
Holott csak a mesterségemet végezném.
Azért szeretem a szélsőséges figurákat,
ahol erős elrajzolást alkalmazhatok -
például Luckyt a Godot-ban -, mert arról
úgysem gondolja senki: azt akarom,
higgyék el, hogy én tényleg olyan vagyok.
Ezek a szélsőséges figurák közelebb állnak
a pantomimhoz is. De ha bent ül a
közönség, akkor már beszélni is jobb.
Akkor már van célja annak, amit mondok.

 Soha nem tudtam meg. Zsámbékit
nem az érdekelte, hogyan tudok verset
mondani. Más érdekelte. Én a helyé-ben
kirúgtam volna magam.
 Fontos volt a maga számára, hogy szín-

házhoz kerüljön?
 Akkoriban kezdtek talán beszélni a

vidéki színházakról. Azért jelentkeztem
éppen a kaposvárihoz, mert idevalósi
vagyok, itt élt anyám, de akkor még erről
a színházról nem tudtam semmit. Valami
amatőr színházi gőgből se nagyon figyel-
tem a profi színházakra. A Pinceszínház-
ban szinte bent éltem, színpadmester is
voltam.
 Tehát nem annyira színész akart len-ni,

mint inkább színházban élni?

 Mind a mai napig nem t a r t o m
magam színésznek. Nem is tudom,
hogyan ha-tározhatnám meg magam.
Mondjuk, olyanfajta ember vagyok, aki
bizonyos dolgoktól bizonyos állapotokba
kerül. Holott nagyon szeretnék a szó
valódi értelmében színész lenni.
Valamiféle igény van bennem a
szereplésre, arra, hogy bizonyos dolgokat
közvetítsek másoknak. Egész
gyerekkoromban bohóckodtam, és akkor
soha nem próbáltam meghatározni, hogy
miért. Színjátszó csoportban játszottam,
anyám rendezett ott műsorokat,
elmentünk velük szociális otthonokba.
Jóleső érzés volt látni, hogy nevetnek az
öregemberek. Igazából az lenne a jó, ha
úgy tudna valaki hatni - mondjuk, a
színpadról -, hogy annak konkrét
következményei legye-nek.
 Ez reménytelen?
 Nem biztos, hogy teljesen remény-

telen. El tudok képzelni olyan történelmi
helyzetet, hogy egy szótól, egy gesz-
tustól elindul valami. Az ember életé-ben
egyszer talán elérhet ilyet. Vagy talán
egyszer sem.

- Mikor idekerült, milyen volt ez a szín-ház?
 Akkor kezdett kialakulni, amit most

a kaposvári színház jelent. Komor István
volt az igazgató, Zsámbéki Gábor, Ba-
barczy László rendeztek, és mint főisko-
lás már Ascher Tamás is. A legizgalma-
sabb időszakban jöttem, a régi és az új
szellem birkózása idején. Még erősen le-
hetett érezni a régi kaposvári színház
hatását, mint a kar egyik tagja rossz ope-
rettelőadásokon gusztustalan szövegeket
énekeltem. Az egyik társulati ülésen
aztán fellázadtam, mondtam, hogy én
ezeket nem éneklem tovább. Dermedt
csend támadt, érezhető volt belőle, hogy
sokan osztják a véleményemet. Azt hi-


