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I N  M E M O R I A M

i he tet len, hogy a Ha vas Feri többé már nem
buk kan fel vá rat la nul va la me lyik fo lyo són,

nem ül le egy ká véra a mû vész bü fé ben, nem kuk kant
be elôadás elôtt a fod rá szok hoz. Bár egy ideje már rit -
káb ban je lent meg a sok szor nem is má so dik, ha nem
in kább elsô ott ho ná ban, az Opera ház ban, és Sop ron -
ból rossz hí rek ér kez tek az egész ségi áll apo tá ról, a
szakma még is azt gon dolta: a Ha vas nem hal hat meg.
Ugyan is né hány éve még if jonti hév vel ala kí tott a
szín pa don, bol do gan át vette a ki sebb, ko rá hoz illô
sze re pe ket azok ban a da ra bok ban, ame lyek nek haj da -
nán le gen dás fôsze replôje volt.

Ha vas Fe renc ko rá nak egyik leg te het sé ge sebb ba -
lett-tán cosa volt, ra gyogó üs tö kös ként tûnt fel fi a ta -
lon, kar ri erje tö ret le nül ívelt fel felé, mû vész ként si ke -
res volt leg alább hat év ti ze den át. De a ma gán élet ben
nem volt sze ren csés: sú lyos vál sá gok kal, tra gé di á val
kel lett szembe néz nie. Tíz éve el vesz tette gyó gyít ha tat -
lan be teg ség ben szen vedô lá nyát, akit egye dül ne velt.
Az utolsó per ce kig fá rad ha tat la nul küz dött azért,
hogy gyer meke szá mára el vi sel hetôbbé te gye a re -
mény te len  ség nap jait. A kol lé gák kez de mé nye zé sére
az Opera ház ban jó té kony sági elôadást szer vez tek,

amely nek be vé te lét a kis lány élet kö rül mé nye i nek ja ví -
tá sára for dí tot ták. Hi he tet len, de a hírre a fél vá ros
meg moz dult. A drága je gyekbôl há rom szor annyit el
le he tett volna adni, az elôadá son a csil lá ron is lóg tak.
Ha vas Fe renc, aki haj dan a ba lett szín pad ta lán leg na -
gyobb Ró me ója volt, az nap este Ca pu let sze re pé ben
zord apát ala kí tott. Ener gi ku san, le hen gerlôen, át élés -
sel, hi te le sen – mint min dig.

Ti zen hét éve sen rob bant be a ma gyar ba lett mû vé -
szetbe: Ha ran gozó Gyula rá osz totta a Kesz kenô fôsze -
re pét. A pa rá dé san hely tálló fi a ta lem bert még ab ban
az év ben ki ne vez ték az Ope ra  ház ma gán tán co sá nak.

Ná dasi Fe renc ta nít vá nya -
ként a kor szak ki emel kedô,
eu ró pai hírû ba lett mes te ré -
nél ta nul ha tott. A ki tûnô kép -
zett ség el en ged he tet len ala -
pul szol gált ösz tö nös tánc te -
het sége ki bon  ta koz  ta tá sá hoz.
Ha vas Fe  renc ez utób  bi ból az
át lag sok szo ro sát kapta. So -
ha  sem kel  lett töp ren ge nie
azon, ho gyan moz dul jon meg,
az elsô ösz tö nös rá ér zés
azon nal jól ki vi te le zett moz -
du la tok ban mu tat ko zott meg.
Tu dá sát ké  sôbb a moszk vai
Nagy Szín ház kur zu sán csi -
szol hatta, ak  kor, ami kor már
évek óta a Lon don Fes ti val
Bal let ven dég  szól is tája volt.
A Bol sojba fel lé pésre is meg -
hív ták: a vi lág egyik ba lett -
szent élyé ben Ró  meót tán colt
Ra i sza Sztrucs  ko vá val. Itt hon
leg több ször La  ka tos Gab ri el -
lá val, Kun Zsu zsá val és
Orosz Ad él lal lé pett fel, kül -
föl dön part nere volt Co lette
Mar sand, Ma relyn Bur, Irina

Bo rowska, Be linda Wright, Li ane Day dé. Az em lí tett
ba lett mû vé szek (a ma gya rok és a kül föl diek egya ránt)
a kor szak vi lág hírû ba le ri nái vol tak. Ha vas kül földi si -
ke rei a het ve nes évek ben is foly ta tód tak: ál landó tagja
lett a Grand Bal let Clas si que de France tár su la tá nak.
De nem zet közi kar ri erje köz ben sem hi á nyoz ha tott az
Opera ház ból, amely min dig az anya szín háza ma radt.   
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