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Gáspár Sándor: Készülıben az Üvegtigris 3
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Szentes - Legutóbb Kossuth-díjjal ismerték el a Szentesrıl elszármazott színészt.
A 30 éve a pályán lévı mővésszel beszélgettünk nem csupán a színházról és a
filmrıl.
– 1979-ben diplomázott a Színmővészeti Fıiskolán,
vagyis idén 30 éve van a pályán. Milyen volt az
elmúlt 3 évtized?
– Megijeszt a kérdés, hiszen valamiféle összegzést
várnának tılem, amely máskülönben eszembe nem
jutna. Az elmúlt 30 évet – némi túlzással – úgy éltem
meg, mintha pár év telt volna el csupán. Hihetetlen,
de tényleg így gondolom. Ha most aprólékosan
elkezdenénk a fıiskolától idáig végigjárni az utamat,
természetesen kiderülne, hogy számtalan helyen
voltam, és rengeteg dolog történt velem.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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Milyen a legutóbbi hírlevél?

– Mindig színész szeretett volna lenni?
– A szentesi Horváth Mihály gimnáziumban érettségiztem, tagja voltam az iskola
diákszínpadnak. Az utolsó egy-két fellépésemkor merült fel bennem a gondolat, hogy
esetleg meg kellene próbálnom a színmővészetit. Emellett a szegedi tanárképzı
fıiskolára is beadtam a jelentkezésemet, ha jól emlékszem: testnevelés-földrajz
szakra. Nem volt bennem olyan típusú drukk, hogy „Jaj, istenem, mi lesz, ha nem
vesznek fel a színmővészetire!". Akkor mentem volna Szegedre, és nagy
valószínőséggel a JATE színpadának tagja lettem volna, egyébként invitáltak is.
– Milyen gyakran jár haza szülıvárosába, Szentesre?
– Szüleim halála óta sajnos elég ritkán. Az öcsém, Tibor, Békéscsabán él a
családjával, így ha a Dél-Alföldön járok elsısorban ık jelentik a centrumot. Olykor
elıfordul, hogy megállok Szentesen, meglátogatom az unokaöcsémet, a szüleit és
találkozom néhány régi baráttal.
– Drámai és vígjátéki szerepekben is egyaránt kiváló alakításokat nyújt. Melyik
mőfaj áll közelebb a szívéhez?
– Nem tudok különbséget tenni, mind a kettıt szeretem. Unnám, ha ki lennék
sajátítva valamelyiknek, és kizárólag csak olyan szerepeket kapnék.
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– Hogyan készül fel egy-egy szerepre?
– Szerepe, rendezıje, színháza és filmje válogatja. Igyekszem nem kialakítani
magamban módszereket. Elsısorban az érdekel, hogy mi jut eszébe a rendezınek,
ennek alapján indulok el. Igaz, vannak kialakult képeim egy-egy figuráról, mielıtt
elkezdenénk a próbákat, de ezek nem biztos, hogy szerencsések, mert az ember saját
olvasatában nincs meg az a lehetıség, hogy kívülrıl lássa az alakítását. Márpedig a
kollegákkal való közös munka csodája éppen az, hogy olyasmit sikerül együttesen
kikeverni, amelyre egyikünk sem gondolhatott. Az önismétlés zsákutcája így talán
elkerülhetı.
– Két gyermeke van. İk milyen pályát választottak?
– A lányom, Kata, szeretne a szülei nyomdokaiba lépni, már több filmben is szerepelt,
folyamatosan statisztál színházban – inas éveit tölti. Gergı fiam zenész, dobon
játszik. A közelmúltban a Mővészetek Palotájában lépett fel, nagyon jó érzés volt
látni ıt a színpadon a zenésztársak között. A tehetségét különben nem tılem
örökölte, bár úttörı koromban néhány taktust le tudtam ütni a dobon, amelyre
megpróbáltunk masírozni, illetve énekelni.
– Mit gondol, a gazdasági válság milyen hatással van a magyar színházi életre?
– A gazdasági válság miatt csupa kérdıjel van az emberekben: vajon mi lesz; hogyan
és milyen módon győrőzik be; mi az, ami sajnos pusztulásra lesz ítélve. Mindenki a
maga területén aggódik ebben az országban, ahogy én is. Egyetértek több
kollegámmal, akik azt mondják, hogy ezt a szakmát sem fogja megkímélni a válság.
De hogy ez mekkora mérvő lesz, a szakmának mely rétegét érinti majd, ezt senki
nem tudja megjósolni.
– Március 15-én átvette a Kossuth-díjat. Kitıl
tudta meg, hogy ebben a rangos elismerésben
részesül?
– A lányom találta meg az értesítıt a leveleim
között, amikor kiment a postaládához. Kinyitotta,
majd hangosan felolvasta a lépcsıházban. A sors
megadta nekem ezt az örömet, hogy így
tudhattam meg, Kossuth-díjat kapok.

Névjegy
Gáspár Sándor 1956. április 9én Szentesen született. A
Színház-és Filmmővészeti
Fıiskolán 1979-ben kapta meg
a diplomáját, elsı munkahelye a
Vígszínház volt. Számtalan
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– Amikor nem játszik színházban, nem forgat,
hogyan lazít?
– Gyakran utazom a Balaton-felvidékre: csavargok,
kvaterkázom a barátaimmal, kirándulok a
családdal, sütök-fızök, vagy épp szılıt metszek,
van ugyanis egy kis szılısöm. Igaz, régi a
telepítés, de néhány év múlva újat szeretnék
ültetni. Addig próbálok belejönni a
szılıtermesztés és a borkészítés rejtelmeibe.
– Említette a fızést. Milyen ételekkel szokta
meglepni családját, barátait?
– A fızés mostanában kezdett el foglalkoztatni.
Eddig ugyanis csak azt értékeltem, hogy amit
megettem, az finom volt. Most már azt is nézem,
milyen csodálatos elkészíteni, kitalálni és
megtervezni az ételeket. Egyelıre azonban még a
pörkölt alapjainál tartok, a grillezésben már
jobban elmerültem, levest is tudok készíteni – a
tyúkhúsleves a specialitásom.
– Sportol valamit?
– Rendszeresen futballozom a barátaimmal.
Kispályán és teremben játszunk, a posztokon
cseréljük egymást, mert a kapuban is kell állnia
valakinek, amely nem egy hálás feladat.
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színházi szerepe mellett tucatnyi
film szereplıje, többek között
játszott a Csapd le csacsi!, a
Miniszter félrelép és a
Világszám! címő moziban is.
Mővészi munkáját 1986-ban
Jászai Mari-díjjal ismerték el,
1991-ben a Filmkritikusok B.
Nagy László díját kapta meg,
1995-ben övé lett a Gyulai
Várszínház nívódíja, 1996-ban
Greguss-díjjal jutalmazták,
1997-ben Kelemen Lászlódíjban részesült, 1999-ben
érdemes mővész lett, idén
pedig Kossuth-díjat kapott.
Feleségétıl, Bánsági Ildikó
színésznıtıl húszévi házasság
után vált el. Két gyermekük
született: Gergely és Kata.
Fivére, Gáspár Tibor szintén
színész, a Békéscsabai Jókai
Színház tagja.

– Az elmúlt évek egyik legnagyobb magyar mozi sikere az Üvegtigris 1-2 volt,
amelyben Ön Róka szerepét alakította. Lesz folytatás?
– Remélem, hogy igen! Az év elején összeült a szőkebb csapat, és megbeszéltük, hogy
szeretnénk harmadik részt. Innentıl már a produceren múlik, sikerül-e összegyőjtenie
elég pénzt a film elkészítéséhez. A forgatókönyv már készülıben van, és ha minden
jól alakul, nyáron kezdıdhet a forgatás.
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