
Gáspár Sándor: Felemelı érzés fellépni a 
szülıföldemen 

Szentes - Korábban soha nem lépett fel hasonló ünnepi mősorban Gáspár Sándor 
színmővész – nyilatkozta március 15-én Szentesen. A lányával érkezett, hogy a 
szülıvárosában ünnepeljen – és rokonokat látogasson.  

Irodalmi mővekbıl összeállított mősorral érkezett a 
forradalom tiszteletére rendezett városi ünnepségre 
Gáspár Sándor. A Szentesrıl elszármazott színmővész 
kissé tartott a fellépéstıl. 
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Szinte hazajött a két mővész március 15-én. A szerzı felvétele

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2269904



 
 
– Még soha nem vettem részt ilyen ünnepi mősorban. Egyszerő az oka: félek tıle. Ez 
nem olyan, mint egy színházi munka, ahol a kollégákra is hagyatkozhat az ember, 
összetettebb, talán nehezebb feladat. Nem is szoktam ilyen felkéréseket elfogadni, a 
szentesi kötıdésem azonban olyan nagy mértékben befolyásolt, hogy végül nem 
tudtam ellenállni a kérésnek. Az pedig még felemelıbbé tette ezt az alkalmat, hogy 
a szülıföldemen, Szentesen léptem föl életemben elıször közösen a lányommal – 
mesélte a színmővész. Azt is megtudtuk: igaz, hogy a fıvárosi Nemzeti Színházban 
mindketten szerepelnek a Holdbéli csónakos címő elıadásban, de nincs közös 
jelenetük.  
 
– Még hat évvel ezelıtt, statisztaként kerültem be, és ezt a pici szerepet 
megtartottam, azóta is játszom – mondta a mővész lánya, Gáspár Kata. – Nagy öröm 
volt édesapámmal Szentesen fellépni, szép emlékek kötnek ehhez a városhoz. 
Gyerekkoromban sok idıt töltöttem itt a rokonoknál és a nagyszüleimnél, akik már 
sajnos nem élnek. A bátyám, Gáspár Gergely zenész hat évvel idısebb nálam, lehet, 
hogy neki még az akkori baráti szálai is megmaradtak. Emlékszem, amikor eljöttünk 
ide, egy Babettával keresztül-kasul rendszeresen bejárta a várost.  
 
Sajnos ritkán adódik alkalma hazalátogatni, tette hozzá a mővész. – Tavaly nyáron 
Szegeden játszottam, akkor kihasználtam a lehetıséget, és eljöttem, de ha tehetem, 
az érettségi találkozókon is részt veszek. A lányom viszont rendszeresen tartja a 
kapcsolatot a rokonokkal – mondta. Gáspár Sándor jelenlegi teátruma, az Új Színház 
ügyeirıl annyit árult el: már tudja, hova szerzıdik a következı évadra, nem is titok, 
ám a hivatalos bejelentéssel még várna. Úgy tudjuk, lánya társulata, a Nemzeti tárt 
karokkal várja.  
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