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Verrasztó Gábor

Bogáthy Mihály*

A  fi atalasszony szenvedett, de összeszorított 

fogakkal, némán viselte a szülés fájdalmait. Dr. 

Gabnay Sándor viszont annál hangosabban ká-

romkodott. Végre este fél tízkor a községi orvos 

fogókkal segítette át ebbe a világba a csecsem�t.

Hirtelen teljes csönd lett a szobában. A kisfi ú 

egy hangot sem adott ki, dr. Gabnay sem károm-

kodott, de miután megpaskolta a gyereket, az 

elkezdett ordítani, az apja, a nagypapa és az apja 

három húga pedig lelkendezve tódult be az ajtón.

Nagy esemény volt ez a Luczó családban: 

1926. augusztus 28-án megszületett az els� 

unoka, a legifjabb Luczó Mihály. Pezsg�s üvegek 

pufogtak, poharak ürültek, és rövidesen a Luczók 

családi átka, az alkohol uralta a nagyapa házát.

A  Luczó nagyapa a f�szolgabíróságon dol-

gozott mint a vármegye „hajdúja”. Az ünnep-

ségeken gyönyör� egyenruhájában hallatlanul 

imponáló jelenség volt.

A f�szolgabíró – akit mindenki csak a Kiss Lacinak hívott – a bizalmasaként 

kezelte, és a hivatalos órák után együtt borozgattak az Alföld Szálló éttermében.

De a fi atal, jókép� evangélikus pap is szerette az italt és a n�ket. Minél 

többet ivott, annál jobban prédikált. Vasárnaponként egy órával a prédikálása 

el�tt már csak állóhely volt a templomban…

A Luczó nagyapa egy nagy házat építtetett a Bethlen Gábor utcában, ahol 

az egész család elfért, de nem bírta fi zetni a bankkölcsönt, és egy kisebb házat 

bérelt ki az utca vége felé, közel Szokolay Eta színészn� házához, akinek a kis-

lánya kés�bb Bárczy Kató néven színpadi és fi lmsztár lett.

A ház hátsó helyiségeit a Luczó nagyapa m�hellyé alakíttatta át, ahol fi a 

mérlegeket gyártott több alkalmazottal. De az üzem tönkrement, és feleségével 

felköltöztek Budapestre. A kisgyerek ötéves koráig Orosházán maradt, ahol a 

nagyszül�k és a három nagynéni valósággal „agyonszerették”.

Szülei Budapesten egyszobás lakást béreltek, és gyári munkások lettek. Mi-

hályt is felhozatták Orosházáról, mert lassan el kellett kezdenie az iskolát. Apja 

szakképzettsége és precíz munkája miatt hamar kapott állást egy gyárban, de 

huszonnyolc évesen már nem tudott hozzászokni ahhoz, hogy egyszer� mun-
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kás lett bel�le… Esténként az alkohol, hét-

végeken a lóverseny tartotta benne a lelket. 

Esténként olykor halkan énekelgette a ked-

venc nótáit, amelyekkel nemrégen még az 

Alföld Szállóban mulatott cigányzenekari 

kísérettel. Anyja viszont rövidesen egy n�i-

ruha-gyár varrodájának lett a vezet�je.

Az iskolában Luczó Mihályt az osztálytársai 

kinevették és gúnyolták orosházi tájszólása 

miatt, amelyr�l az anyjától örökölt er�s aka-

rattal nagyon hamar leszokott. A második ele-

miben már nem volt „vidéki gyerek”. Pesti lett.

A  kis lakás szobájában két ágy és egy 

sezlon volt. Amikor Mihály szülei este el-

aludtak, �  a sezlon mellett, a  falon lév� 

kislámpát letakarta, hogy az refl ektorként 

a könyvre világítson, és éjfélig olvasott. 

A  szoba életre kelt körülötte. Kedvenc 

könyve az Amerikai tragédia volt…

Az Orosházán töltött nyári iskolai szü-

netek alatt is megtalálta a módját, hogy 

miként változtassa át nagynénje kertjét a 

röfög� disznókkal királyi udvarrá, hallatla-

nul szellemes és érdekes hölgyek és urak 

társaságában. A két nagy szilvafára kötözött függ�ágyban színdarabokat olva-

sott hangosan. Minden szerepet más-más hangon, a karakternek megfelel�en. 

A nyár végén már betéve tudta a Néma levente minden szerepét.

Amikor szüleinek otthon bejelentette, hogy a Színiakadémiára szeretne 

menni, édesanyja nem bólogatott, hanem a leghatározottabban kijelentette:

– Tanítóképz�be mégy, fi am, utána pedig a szegedi tanárképz�be!

– Hagyd a gyereket, anyu! – szólt közbe az apja. – Ha színész akar lenni, 

hát legyen színész!

Végül az a családi kompromisszum született, hogy Luczó Mihály színész 

lehet, de csak akkor, ha el�bb megszerzi a tanítói oklevelet.

Hamarosan bentlakó lett a Budapesti Tanítóképz� F�iskolában, napi másfél órás 

kimen�vel, ami nem volt elég ahhoz, hogy moziba menjen, de ahhoz igen, hogy a 

három házzal arrébb lakó Rózsahegyi Kálmánt meglátogassa. Bemutatkozott, és 

megkérte, hogy hallgassa meg a verset, amelyet az iskolai ünnepélyen fog szavalni.

– Kisfi am – mondta Rózsahegyi Kálmán a szavalat után –, ez így jó, ahogy 

most el�adtad. Ezen nem kell javítani semmit. Nagyon tehetséges vagy.

Ezzel végleg eld�lt Luczó Mihály sorsa.

1945-ben, miután a szovjet katonák benyomultak Budapestre, azt a kevés 

élelmet, ami megmaradt, �k ették meg. A  tizenhét éves Mihály elindult hát 

Nagypapa az unokájával
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„vásárolni”. Egy orosz teherautó mellett fi atalabb magyar férfi akat fogdostak 

össze, akiket feltuszkoltak a ponyva alá, azt suttogták az emberek, hogy Szibé-

riába viszik �ket kényszermunkára.

Édesanyja jobbnak látta, ha elmegy Pestr�l. És mivel nem volt mit enni, 

úgy döntöttek, hogy ketten leutaznak Orosházára a rokonokhoz. Anyja a nyitott 

vonatfedélen telepakolt kosárral ment vissza a f�városba. Luczó Mihály Eta 

nagynénjénél maradt.

A „felszabadulás” után az ország els� m�köd� színtársulata K�szegi Géza 

igazgató és Tarnai József rendez� vezetése alatt Orosházán kezdte el m�kö-

dését.

Luczó azonnal jelentkezett, hogy színész szeretne lenni, és este már játszott 

is a Viktória cím� operettben. De rövidesen vissza kellett mennie Budapestre, 

mert miután a háború véget ért, lehetett vizsgázni…

Tanítói oklevele mellé anyjától az engedélyt is megkapta, hogy színész 

legyen. Luczó Mihály minisztériumi engedéllyel a nevét is megváltoztatta, Gáti 

Mihály lett, a Színiakadémiára azonban nem vették fel.

Egy évvel kés�bb a Jókai téri Medgyaszay Színházban próbált szerencsét. 

Az el�csarnokban egy id�sebb, jellegtelen kinézet� ember fogadta. Ez a „jel-

legtelen ember” Lénárd Béla volt, a színház f�rendez�je.

– Gyere be, kisfi am – mondta –, épp próbaszünetet tartok. Most rögtön 

meghallgatlak. – A kis színpad és a kis néz�tér hatalmas színháznak t�nt Gáti 

Mihálynak, és igazi színésznek érezte magát. El�adott egy verset és egy jelenetet.

– Tudsz valamit énekelni? – kérdezte a f�rendez�. Így aztán énekelt is, zene 

nélkül… De még meg is táncoltatta Lénárd Béla, persze ismét zene és partner 

nélkül.

– Tudsz még valamit el�adni? 

– kérdezte, mire a néz�térr�l egy n� 

fölkiabált:

– Ne kínozd tovább szegényt! 

Hát nem látod, hogy tehetséges?! 

Ha kell, szerz�dtesd le! Ha nem, 

rúgd ki!

A  f�rendez� Gáti nevét és a cí-

mét beírta a noteszébe.

– Majd hívlak, ha lesz neked való 

szerep, kisfi am – mondta, amikor 

megállt mellettük egy magas, kis 

fej�, terebélyes n�, és rászólt Lé-

nárdra:

– Nem majd hívlak, hanem tes-

sék most, ebben a darabban neki 

adni a boy szerepét.

– De Mimikém! – próbált Lénárd 

Béla ellenkezni.

– Semmi Mimikém! – torkolta le a 

f�rendez�t a terebélyes hölgy. – Tes-

sék a kisfi út leszerz�dtetni!
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A „terebélyes hölgy” nem volt más, mint Medgyaszay Vilma, a 250 szemé-

lyes Medgyaszay Színház tulajdonosa és m�vészeti igazgatója… Gáti Mihály 

1946. március 12-én leszerz�dött a színházhoz.

Már els� szerepét Dajka Margittal játszotta. A premier után kapott egy másik 

ajánlatot is a Vígszínháztól, Molnár Ferenc A császár cím� darabjában lépett fel. 

A baj csak az volt, hogy a Vígszínház egyik állandó tagját szintén Gátinak hívták. 

Ekkor lett Bogáthy.

A  Medgyaszay Színház általában vendégm�vészekkel dolgoztatott, akiket 

csak egy-egy darabra szerz�dtettek. A f�szerepeket az ország legnagyobb szín-

padi és fi lmsztárjai boldogan vállalták, mert kétszer annyi gázsit kaptak, mint 

más színházakban.

Mint segédrendez�, a  leg-

többször Bogáthy volt az ügye-

letes rendez� az el�adások alatt, 

akár játszott a darabban, akár 

nem. A portál bejáratából fi gyelte 

a Tombol az erény cím� vígjáték 

el�adását. A  közönség hahotá-

zott, és tapsolt Bilicsinek, aki a 

színpadon táncolt, énekelt, ko-

médiázott, miközben csorogtak 

a könnyei. A  közönség nem is 

sejtette, hogy Bilicsi az el�adásra 

egyenesen az édesanyja temeté-

sér�l jött…

Az államosított színházakban Lénárd Béla sem kapott szerz�dést, és egy 

négytagú együttest hozott össze Optimisták néven. Kabarét játszottak egy ho-

tel színpadán. Az els� m�sor után átmentek az Oktogon téri Abbázia kávéház 

szalonjába.

Egyik nap Medgyaszay Vilma ráparancsolt Bogáthyra, hogy este menjen el 

vele megnézni az Optimistákat. Mert Mimike szeretett parancsolni…

Az el�adás szünetében odavitte a fi atal színészt Lénárdhoz, és gratuláció 

helyett utasította:

– Hallom, az Ötvös Marci kiválik az együttesb�l. Tessék a helyébe szerz�d-

tetni ezt a kisfi út. Ennyi vén ripacs között kell egy jókép� fi atalember.

Az Andrássy út és a Nagykörút keresztez�désében, az Oktogon körtéren 

három híres kávéház volt: a Savoy, ahol esténként Kapitány Anni énekelt, a Cla-

ridge, ahol Lantos Olivér énekelt, és az Abbázia, ahol az Optimisták kabaréban 

Bogáthy Mihály énekelt.

Minden m�sor egy hónapig ment. Bogáthy szinte minden kis jelenetben sze-

repelt, és minden új m�sorban egy új dalt énekelt. Az Optimistákkal több évig 

lépett föl, még a nyári szünetek alatt is, amikor már színházi szerz�dése volt.

Bogáthy 1951-ben leszerz�dött a Faluszínházhoz, melynek néhány év után 

Déryné Színház lett a neve. Tizenkét társulata volt, és ezek autóbuszokon járták 

az országot. A tizenkét társulatnak sok színész kellett, és a színház szerz�dte-

Feleki Kamillal és Bilicsi Tivadarral
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tett minden elérhet� színészt és néhány jobb m�kedvel�t, akiket színjátszók-

nak neveztek.

A Faluszínháznál az els� színi évadban primitíven megírt, politikai jelleg� 

egyfelvonásos darabokat játszottak. A velük utazó párttitkárn� pedig egész nap 

„felügyelt” rájuk, délel�tt vagy délután politikai szemináriumot tartott, és úgy 

kezelte �ket, mint a politikai foglyokat.

1956-ban lejárt Bogáthy Mihály szerz�dése, és „szabadúszó” lett. A  faluszín-

házi évei alatt megtakarított pénzéb�l sikerült elcserélni az egyszobás kis lakásu-

kat egy jóval nagyobb kétszobás lakásra a 

Gellérthegyen. Rácz Vali jól ismerte a régi-

ségkeresked�ket, vele kutatott m�bútorok 

után, és mire a lakást berendezte, nyár lett.

Októberben leszerz�dött a VII. kerület 

alkalmi társulatához a Holdfényes v�le-

gény cím� új zenés vígjáték címszerepé-

re, de október 23-án az els� próbát abba 

kellett hagyni a Béke étteremben, mert a 

Körúton egyre hangosabban tüntet� tö-

meg vonult a Duna felé.

Bogáthy kés� este ért haza a kihalt, 

sötét Gellérthegyre, ahol egyetlen lakás-

ban sem égett a villany. Az emberek már 

tudták, hogy Magyarországon kitört a for-

radalom. Másnap azonban telefonhívást 

kapott Bogáthy, hogy folytatják a próbát, 

melyen csak néhányan jelentek meg.

A dramaturg, aki egy befolyásos író fe-

lesége volt, azt javasolta, hogy alakítsanak 

forradalmi bizottságot, és Bogáthy Mihályt ajánlotta elnöknek. A  jelen lev�k egy-

hangúan megszavazták, és � mint elnök úgy határozott, hogy az ország dolgozóit 

követve �k se folytassák a próbát addig, amíg orosz katonák vannak az országban.

Hazafelé egy színészkollégája utánasietett, és fi gyelmeztette, hogy az, aki 

elnöknek ajánlotta, határozatát szovjetellenesnek min�sítette, és följelentette 

a pártbizottságnál.

Azt tanácsolta, hogy azonnal hagyja el az országot.

Bogáthy otthon elmondta szüleinek, hogy mi történt. Csak néztek rá szót-

lanul.

– Mikor indulsz, fi am? – törte meg a csöndet édesanyja.

Bogáthy Mihály New York legkedveltebb magyar színésze lett. Hatszobás la-

kása volt Manhattanben. Karády Katalin csak úgy emlegette, hogy „az a drága, 

jó gyerek”. Amerikai színpadokon és fi lmekben is játszott hollywoodi sztárok 

partnereként. Saját fi lmvállalatot alapított, els� televíziós m�sorának f�szere-

pét egy kezd� színész, Robert De Niro játszotta…

Bogáthy Mihály 2013. augusztus 8-án hunyt el, végakarata szerint hamvait 

hazahozták és szül�városában temették el.


