
 
 
 
Pécsi Sándor 

Pécsi Sándor, a 20. század egyik kiemelkedı színész egyénisége 1922-ben Sajószentpéteren 

látta meg a napvilágot. A klasszikus színházi darabokban és vidám filmszerepekben egyaránt 

otthonosan mozgó Pécsi azonban kevéssé kötıdött szülıvárosához.  

A szülık hányatott élete miatt gyermekéveit nem egyetlen faluban töltötte, hanem hol itt, hol 

ott. Mint késıbb vallotta, szülıfalujának tartotta egész Borsod megyét, helyesebben Borsod-

Abaúj-Zemplén megyét, ahogy most hívják, hiszen ott tanult járni, beszélni: Sajószentpéteren, 

Ormospusztán (ma Ormosbánya), Kiskinizsen és Sárospatakon, ahol a gimnáziumot végezte. 

A színjátszással is itt kerül közelebbi kapcsolatba, amikor az önképzıkörben rábízzák a 

Szentivánéji álom egyik mesteremberének szerepét. 

 

Az érettségi után a pesti jogi karra iratkozik be, de hamar otthagyja. Csepelre kerül jegyzınek. 

Azután a Magyar Filmiroda alkalmazza rendezıgyakornoknak, s miután szerepet kap 

Mikszáth Beszélı köntösében, elhatározza: jelentkezik a Színiakadémiára, ahová rögtön fel is 

veszik. Amikor elsı szerepei egyikében, Szemere György Siralomházában csizmásan, 

paraszti ruhában, kissé iksz-lábát a siralomház padlójának nekivetve mondja a maga keserő-

panaszos mondatait, felfigyel rá a közönség és a szakma egyaránt. A siker híre Sárospatakra is 

eljut, a régi diáktársak is nagy figyelemmel kísérik útját. A kaméliás hölgy elıadását követıen 

a Határır címő lap tudósításában ez olvasható "Volt sárospataki diák sikere a Nemzeti 

Színházban! Négy esztendıvel ezelıtt érettségizett a református gimnáziumban Pécsi Sándor, 

aki a közelmúltban kitőnıen szerepelt a növendékek vizsgadarabjában. Most pedig A 

kaméliás hölgy címő Dumas-darabban arat estérıl estére nagy sikert a Nemzeti Színházban." 

1944-ben jut elsı szerzıdéshez, ám még ez év végén behívják katonának. Katonaként, egy 

három órás szolgálat alatt – amikor egyedül maradva – a magyar költészet gyöngyszemeit 

felidézve, hitvallásnak is beillı gondolatok fogalmazódnak meg benne, melyet naplójában így 

örökít meg: 

 

„Mennyi szív, mennyi parányivá sőrített hatalmas érzés rejlik egy-egy igazi versben. Milyen 

gyönyörő feladat lesz ezeknek a tolmácsolása. A legkeményebb emberek szívét is fel lehet 

velük nyitni. És az elıadó a maga szívét is kitárhatja. Ezért érdemes élnem.” 



  

1945-46-os évadra a miskolci Nemzeti Színház szerzıdteti. A kezdı színész fizetése 

ennivalóra is alig elég. Kereskedık, tehetısebb polgárok, vendéglısök hívják meg idınként 

kosztosnak. A színházi körülmények áldatlanok. Nyáron Egerben játszanak, télen a főtetlen 

miskolci színházteremben. A "világot jelentı jéghideg deszkákon" egyetlen évad alatt 44 

szerepet játszik. Erre a korszakra így emlékezik vissza: "Közel egy évig éltem Miskolcon ... 

szereptanulás és elıadás − ebbıl állt a nap. Este fehér papírt, ceruzát tettem az ágyam mellé, 

éjszaka megálmodtam új szerepem maszkját, felébredve rögtön lerajzoltam... Gyötrelmes, 

küzdelmes, halálosan fárasztó élet volt akkoriban a vidéki színészet, de minden további 

eredményemnek mégis ez az alapja." 

A fiatal színész nagy önbizalommal rendelkezhetett azon a napon, amikor kezében egy 

kofferrel felutazott Pestre, hogy jelentkezzen a Várkonyi Zoltán-vezette Mővész Színházba. 

Felvételije oly tehetségesre sikeredett, hogy nyomban szerzıdtették. A Mővész Színházban 

töltött két évad alatt szinte minden elıadásban játszik, Dosztojevszkíj-drámában csakúgy, 

mint Zerkovitz Csókos asszonyában. 

1948 nyarán áthívják a Madách Színházba.  

Ám akit a világ kövér komikusnak hitt, belül egy hısszerelmes szívét is hordta. Az 1964-es 

Pillantás a hídról elıadásában az amerikai dokkmunkás megformálása minden addígit 

felülmúlt. A kritika úgy minısítette, hogy az évtized legjobb alakítása született meg Eddie 

Carbone tragikus szerepében. Talán a félszeg Mitch figurája volt ehhez hasonlatos A vágy 

villamosában, amelyben Tolnay Klári partnereként  remekelt.  

 

Pécsi Sándor haláláig a Madách Színházban játszott.  Érzelmi skálája parttalan volt. Talán 

ezért mondta gyakran különbözı szerepei kapcsán, hogy úgy érzi, mintha róla írták volna, 

hogy milyen mély rokonságot vél felfedezni a játszandó alak és saját maga között. Élete 

élményeit szerepeiben sorra felhasználta. Szerepeiben sírva tudott nevetni és nevetve sírni. 

Sokat tudott az emberrıl. Talán többet, mint a lélekbúvárok, az ember hivatásos megfigyelıi. 

Többet tudott szerepeirıl, mint az írók, akik megálmodták ıket. Nem tolmács volt, 

alkotómővész. 

1972. novemberében, azon a bizonyos reggelen kezében szereppel, szemén szemüveggel 

találták meg az ágyán. Úgy aludt el, mint aki csak egy percre alszik. 

Mi, Sárospatak kulturális életéért felelıs szakemberek szívünkben ırizzük felejthetetlen 

alakját, de ırizzük az iskolakerti szoborsétányon Marton László szobrászmővész alkotásában, 

és mostantól A Mővelıdés Háza és Könyvtára által alapított Pécsi Sándor –díjban is.  



 


