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em lé kez het. Volt Fe renc és Cop pé lius a Cop pé li á ban,
Her ceg A hat tyúk ta vá ban, Wac lav, Nu rali és Gi rej
A bah csi sze ráji szökôkút ban, Al bert a Gi selle-ben, cím -
sze replô A cso dá la tos man da rin ban, De siré a Csip ke ró -
zsi ká ban, Cras sus és Spar ta cus a Spar ta cus ban, Co las
A rosszul ôrzött lány ban, Orion a Sylvi ában, Bap tista
A mak ran cos Ka tá ban. Ta ní tott a Ma gyar Tánc mû vé -
szeti Fôis ko lán, tré nin get ve ze tett az Opera ház ba lett -
egy üt te sé ben, rend sze re sen meg hív ták zsûri tag nak a
vi lág je lentôs ba lett ver se nye ire.

E pá rat la nul gaz dag, nem zet közi pá lya fu tás köz e pet -
te Ha vas Fe renc egy szerû, köz vet len, min dig de rûs em -
ber ma radt. Az egyik utolsó olyan ba lett mû vész volt,
akit a nagy kö zön ség jól is mert, és ra jongva sze re tett.
Azon a bi zo nyos es tén az Opera ház fel haj tó ján drosz -
toló ta xi sok meg tud ták, ki nek a ja vára tar ta nak oda bent
jó té kony sági elôadást. Kör be já rat tak egy ka la pot, min -
den ki tett bele va la mennyit, és a pénzt le ad ták a mû -
vész be járó por tá ján. Azt üzen ték: Ha vas Fe renc mû -
vész úr kis lá nyá nak gyûj töt ték a ta xi sok.  
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ste van. A fel vé te lek nek vége, a mikro fon elôtt
nem áll senki. Egy fil mes fo lyó i ra tot la poz -

gatva azon tûnôdöm, mi lyen kü lö nös is a szí nész sors.
A Sza ká csi Sán dor ról írt nek ro lóg ki emeli, mi lyen
nagy szerû szink ron szí nész volt. Mint szink ron ren -
dezô mond ha tom: nincs szink ron szí nész, csak szí -
nész van. Sza ká csi Sán dor kor osz tá lya egyik leg te het -
sé ge sebb, leg so kol da lúbb mû vé sze volt. Hi va tása
min den mû fa ját imádta a klasszi kus drá má tól az ab -
szur don át a mu si ca lig. Rö vidre sza bott pá lya fu tása
so rán el ját szotta a drá ma i ro da lom leg szebb, leg na -
gyobb sze re peit. Volt Ham let, Peer Gynt, Cson gor,
Bi be rach, Li li omfi, Che Gu e vara és Don Qu i jote. Ez
utóbbi na gyon kö zel állt hozzá, ma gát is szél mal mok -
kal har coló em ber nek tar totta. Az éle tét bele adva csi -
nált min dent. Ter mé sze te sen a szink ron sze re peit is.
Em lék szem, épp har minc há rom éve sen kapta meg
Jé zus sze re pét egy ame ri kai film ben. Úgy érezte, ez a
sors keze. Min den ideg szá lá val, szív dob ba ná sá val
szinte égett a sze rep ben. Ô is tisz tán akart élni. Azt
mondta: nem aka rok ha zudni, ra vasz kodni, ön cé lúan
élni, önzôn, má sok ká rára nye rész kedni. 

Min dig a te het sé gé hez méltó sze repre kér tem fel.
Pél dául a Tá vol Af ri ká tól-ban Ro bert Red for dot szink -
ro ni zálta. Ezen egy ki csit cso dál ko zott is, hi szen a
film má sik férfi fôsze replôje az a Klaus Ma ria Bran d-
a uer, aki nek a Mep histo óta Sa nyi volt az
ál landó ma gyar hangja. Késôbb, a rend -
szer vál tás után csi nál tuk az Or well-re -
génybôl ké szült 1984-et. John Hurt
hangja volt. A to ta li tá rius ál lam ha ta lom
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el leni láz a dás ról szóló film val la -
tási je le ne tét, mely kí mé let le nül
mu tatja be az em beri szen ve dést,
olyan hôfo kon, olyan nagy át élés -
sel ját szotta, hogy a fel vé tel után
szü ne tet kért. 

Az évek mú lá sá val egyre job ban
sze re tett egye dül dol gozni. Nem
le he tett me gelôzni, pon to san
tudta, hol hi bá zott. Elôbb állt le a
fel vé tel lel, sem hogy a ren dezô
szólt volna. A JFK címû film ben
Ke vin Cost nert szink ro ni zálta.
Ne héz film, ne héz sze rep. Tet -
szett neki a szink ron tech ni ka i lag
egyéb ként nem tö ké le tes ma gyar
for dí tás is. Sa nyi be akarta bi zo -
nyí tani, hogy ezt is meg oldja.
Csak végsô eset ben fo gadta el a
szö veg át írá sát. Elôfor dult, hogy
tíz szer vet tünk egy je le ne tet, nem
volt haj landó meg al kudni. És ta lán
ez jel le mezte ôt leg job ban. Egy  -
szer azt ír ták róla: szu persz tár le -
hetne, de nincs meg benne az eh -
hez szük sé ges meg al ku vás. 

Egy in ter jú ban mondta: „A sze -
re pe ken ke resz tül már na gyon
sok em ber gon do lat me nete van
ben nem. Én már rég nem a való -
ság ban élek. A való sá gos vi lág ban
há rom perc alatt el vesz nék. A szín  -
padra az éle tet vi szem.” Hát el jött
az a há rom perc, és most egy má -
sik szín pad vár rá.

„Hogy mi ért va gyok több ször szo morú, 
Mint víg, ó, ked ves, kár úgy szám ba venni,
Jól van ez így. 
Lásd, kell szo morú em ber nek is lenni. 
———————————————
Hát ha a végsô Ara tás után, 
Mi kor sarló alá hull lassu szára,
Belôle kél 
Szent ke nyér az is te nek asz ta lára?”

(Tóth Ár pád)

Nem volt val lá sos, én sem va gyok hívô, de elôfor -
dult, hogy be dob tunk Szent An tal nak egy tí zest, hát -
ha se gít a pre mi e ren. 

Mond ják so kan, kol lé gák, ba rá tok, szín ház ra jon -
gók, mi lyen döb be ne tes, hogy San cho két na pon be lül
kö vette Don Qu i jo té ját föl, az égi ek hez. Va la hogy
majd meg kell ér te nem, tu do má sul kell ven nem,
hogy Du mitra úr, leg ré gibb ba rá tom és sors tár sam,
év fo lyam tár sam – ô az ope rett–mu si cal sza kon („Ka -
zán, Ka zán, te min de nem!” [D.]), én a pró zain –, ta ní -
tóm a szó ki mon dás ban és a fe kete hu mor ban, az égi
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Ma gán ügy, ma gán élet,
ma gánsz féra
Ami kor meg kap tam a fel ké rést, hosszú ideig gon dol koz tam, hogy mit
mond jak, mit tud jak mon dani, túl kö zel áll hoz zám ez az egész tör té net
min de nes tül. Mi kol lé gák vol tunk, és azon be lül ba rá tok. Na pok tel tek el
úgy, hogy az zal fog lal koz tam, ho gyan áll jak neki, fé lek tôle, mert nem tu -
dom, mennyire tar to zik ez másra, mert ez in nentôl már nem szak mai kér -
dés én ben nem, én ve lem, ha nem mé lyen em beri. Azért em beri, mert mi
em be rei le het tünk egy más nak. Ez ne kem a mai na pig egy nagy aján dék, és
az is lesz, amíg élek – re mé lem, hogy neki is az volt. Fur csa el lent mon dás
ez az egész. Sza ká csi Sán dor ben nem ma gán ügy, ma gán élet, ma gánsz fé -
ra. Ugyan ak kor va ló ban azt gon do lom, meg tisz telô a fel ké rés, hogy eb ben
a lap ban én be szél jek róla. Nem nek ro ló got sze ret nék mon dani, nem
elem zést, nem összeg zést, nem át fogó mû vé szi ér tel me zést és em beri bú -
csú zást – csak ga gyo gok. Ha ez fon tos, ha ez jó, az ak kor lé nye ges. Ha
mást vár nak, ak kor azt fo gal mazza meg más. Idáig min dig úgy dön töt tem,
hogy fo gal mazza meg más. Nem mind egy, hogy ki, nem mind egy, ho gyan,
de leg alább em lé kez ze nek, ol vas sa nak az em be rek róla, ma rad jon meg az
em lé ke zet ben Sza ká csi Sán dor. Még is úgy gon do lom, hogy ad dig kell írni
egy em berrôl, pláne egy szí nészrôl, aki ex hi bi ci o nista, és sze reti ön ma gát,
amíg él, mert ad dig je lent neki va la mit. Ha már meg halt, ak kor le gen dát
gyár tunk belôle – eb ben ne künk ha gyo má nya ink van nak. De ez ke gyet len
és nem he lyén való do log.

So kat vi as kod tam, az tán mert hozzá szin tén kö zel ál lók mond ták, hogy
in kább én szó lal jak meg, mint bárki más. Csak hát mit is mond hat nék
róla. Jaj, nem megy! Szia, Szaki, majd ta lál ko zunk. Ott, ahol tisz táb bak az
iga zsá gok.




