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Gregor József és Kass János Kossuth-díjas 

Gregor József: Úgy érzem, ez a díj Vaszy Viktor munkájának elismerése is. Kass János: Szeretném, ha a kiállításom idején 
(Fotó: Révész Róbert) vinnék színre a Kékszakállút a Dóm téren. (Fotó: Miskolczí Róbert) 

Életutak 
Gregor József Rákosligeten született 1940-ben. Ze-

nei tanulmányai után a Magyar Néphadsereg Művész-
együttesének énekkari tagja lett. 1964-ben Vaszy Vik-
tor szerződtette magánénekesként a Szegedi Nemzeti 
Színházhoz, ahol az operairodalom szinte minden nagy 
basszusszerepét elénekelte. 1989-91-ig az operatársulat 
igazgatója volt, 1991-ben a színház örökös tagjává vá-
lasztották. Művészetét Liszt Ferenc-díjjal, érdemes és 
kiváló művész címmel ismerték el. A nyugat-európai és 
a vezető amerikai operaházak után az elmúlt években 
három szerepben is bemutatkozott a New York-i Met-
ropolitan Operában. Eközben - ha itt nem is bántak ve-
le mindig művészi rangjához méltón - mindvégig sze-
gedi maradt. 

Kass János neves szegedi polgárcsaládban született 
1927-ben. Tanulmányait az Iparművészeti, majd a Kép-
zőművészeti Főiskolán, valamint a lipcsei Grafikai és 
Könyvművészeti Főiskolán végezte. Hamar kibontako-
zott sokszínű alkotói pályája, már 1954-ben Munkácsy 
Mihály-díjjal tüntették ki. 1965-73 között az Új írás 
művészeti szerkesztője volt, 1967-től az Iparművészeti 
Főiskola grafikai tanszékén tanít. Önálló kiállításai Bu-
dapesttől Londonig, Torinótól Sydneyig a világ minden 
táján nagy sikert arattak. 1985-től a Vár utcában saját 
galériája nyílt. Művészetének elismerését az érdemes és 
kiváló művészi cím, a brüsszeli világkiállítás ezüstér-
me, a lipcsei könyvművészeti kiállítás Világ Legszebb 
Könyve díja jelzi. 

V a n a b b a n v a l a m i 
sorsszerű és felemeló, 
hogy Szeged vi lághírű 
polgára és díszpolgára, 
két jó barát, Gregor Jó-
zsef o p e r a é n e k e s és 
Kass János grafikusmű-
vész e g y s z e r r e k a p t a 
meg a l e g m a g a s a b b 
művészeti kitüntetést. A 
Kossuth-díj mindkettőjük 
esetében egy kivételes 
művészi életpálya méltó 
elismerése. 

• Hogyan fogadta a ki-
tüntetést? - ké rdez tem 
Gregor Józseftől. 
- Az Operaház már tavaly 

felterjesztett, akkor számí-
tottam is rá, de végül nem 
kaptam meg. Most a felesé-
gemnek adtam oda felbonta-
ni az értesítést, s amikor fel-
olvasta, levettem a polcról 
Vaszy Viktor emlékkötetét, 
mert úgy éreztem, ez a Kos-
suth-díj kicsit az ő elismeré-
se is, hiszen úgy ment el, 
hogy nem kapta meg. Ki-
sebb kvalitású embereknek 
fs megítélték, őt pedig, aki 
magas színvonalú operatár-
sulatot teremtett, nem tartot-
ták rá érdemesnek. Ami ná-
lam ezzel az elismeréssel be-
érett, azt még Vaszy ültette 
el. Ahogy öregszem, egyre 
élesebben emlékszem a taní-
tásaira. Mindig türelemre in-
tett, azt mondta, viszonylag 
későn fogok mindent elérni. 

9 Igaza lett. 
- Nehezen indul t a pá-

A Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerta ni/Farmako-
lógiai és Farmakoterápiai 
Intézetének 1991 óta 
igazgató-professzora ; 
ugyanebben az évben vá-
lasztották meg a tudomá-
nyos rektorhelyettesi tiszt-
ségbe, amelyet azóta is 
betölt. 1993-ban lett a 
Magyar Tudományos 
Akadémia tagja. Elnöki 
tiszte volt a Magyar, majd 
az Európai Kardiológiai 
Társaságban, jelenleg a 
Kardiológus Világszövet-
ség főtitkára. 

Minden bizonnyal a szege-
di tudóstársadalom egyik le-
gelfoglaltabb tagja. Egy ko-
rábbi inteijú alkalmából elém 
tett egy kéziratot: öt gépelt ol-
dalt tett ki a felsorolás, hogy 
milyen tudományos testületek-
ben, nemzetközi és hazai tár-
saságokban milyen tisztsége-

lyám, tíz éven keresztül nem 
sikerült bemutatkoznom az 
Operaházban. Negyedszá-
zaddal ezelőtt énekeltem ott 
először, s azóta majd' min-
den évadban 15-20 előadást 
kaptam. A feleségemnek is 
nagy hálával tartozom, mert 
nyolc évvel ezelőtt úgy érez-
tem, belerokkanok abba a 
botrányba, amit Szegeden 
keltettek körülöttem. Ha ő 
nincs mellettem, talán a pá-
lyámat is abbahagytam vol-
na. Biztatásának, kitartásá-
nak k ö s z ö n h e t e m azt is, 
hogy a New York-i Metro-
politanbe eljutottam. Külföl-
dön is azért tudok énekelni, 
mert mindig elkísér, itthon 
pedig olyan hátteret, olyan 
erődöt biztosít számomra, 
ahonnan nyugodtan és felké-
szülten indulhatok harcba. 
Azért is öröm számomra ez 
az el ismerés, mert a Kos-
suth-díjas énekesek közül én 
vagyok az e lső , aki nem 
végzett zeneakadémiát és hi-
vatalosan sohasem volt az 
Operaház tagja. 

9 Mit énekel mostaná-
ban? 
- Május 2-án a Don Pas-

quale rendhagyó előadásával 
ünneplem pályafutásom 35. 
évfordulóját a Szegedi Nem-
zeti Színházban. Áprilisban 
és m á j u s e l e j én cs iná lok 
még néhány előadást a szol-
noki Hegedűs a háztetőn cí-
mű produkcióból, amelyben 
Töröcsik Mari partnereként 
Tevjét alakítom. Utána Bel-

Dr. Papp Gyula, 
a SZOTE rektorhelyettese 

ket tölt be, milyen tanulmá-
nyokat publikált fő kutatási te-
rületén, a szív-érrendszer kór-
élettana és farmakológiája te-
rén, milyen könyveket írt és 
szerkesztett és mely szabadal-
makat jegyzett. „Azt vallom, 
hogy nekünk egyetemi okta-
tóknak és kutatóknak köteles-
ségünk a tudományt minden 
erőnkkel előbbre vinni... Sose 

giumba utazunk, ahol a Fla-
mand Operában immár a 
harmadik felújításban ének-
lem a H a m u p i p ő k e Don 
Magnificóját. 

9 A szolnoki előadás 
olyan siker, hogy sajtóje-
gyet sem tudtam rá sze-
rezni. 
- Tevjével olyan iszonya-

tos szülési fájdalmaim vol-

respektáltam, hogy szombat 
van-e vagy vasárnap, éjszaka 
vagy nappal, egész életemben 
ennek érdekében dolgoztam, 
állandóan szolgálatban vol-
tam" - mondta. Az idén au-
gusztusban lesz 62 esztendős. 
Pályája kezdetétől a „szív-
ügyek" érdeklik. A szív-ér-
rendszeri betegségek, köztük 
az infarktus, a szívelégtelen-
ség és a ritmuszavarok kiala-
kulásának mechanizmusát és 
gyógyszeres befolyásolásuk új 
útjait kutatja. Nevéhez fűződik 
egy olyan új gyógyszer kifej-
lesztése, amely a korábbiaktól 
eltérő módon, az ún. kálci-
umérzékenyítés révén növeli a 
legyengült szívizom erejét. 
Számos további új gyógyszer-
jelölt kimunkálása köszönhető 
neki, amelyek a szív ritmus-
zavarainak megszüntetésében, 
a szívelégtelenség kezelésében 
és a rossz vérellátású agyterü-
letek vérkeringésének fokozá-
sában hatásosak. A szívműkö-

tak, mint még soha, egyetlen 
sze repemmel sem, végül 
mégis életem nagy ajándéka 
lett, a legkedvesebb minden 
eddigi alakításom közül. A 
közönség is imádja a pro-
dukciót, a feleségem sem tud 
beülni az előadásokra, mert 
még a lépcsőkön sem marad 
szabad hely. Remélem, sike-
rül majd Szegedre is elhozni. 

dés fejlődésmenetében az em-
berre jellemző sajátosságokat 
ismert fel és feltérképezte a 
magzati, a születés utáni fejlő-
dő, valamint az öregedő szív 
gyógyszer-érzékenységének 
az életkorral járó változásait. 

Több mint harminc éve a 
pécsi egyetemről került Sze-
gedre. Ha nem külföldön tartja 
a kötelesség, akkor esténként a 
Széchenyi téren sétál. Saját be-
vallása szerint ilyenkor is gon-
dolkodik; az egy-két órás gon-
dolkodó-séta után este 11 körül 
hazamegy és frissen - munká-
hoz lát. Hogy ez számára 
mennyire magától értetődő, 
megmutatják a mondatai: 
„Szent-Györgyi Albert mondá-
sa volt, hogy az a kutató, aki ül 
a babétj ain, rossz helyen hord-
ja azokat. Számomra az aktivi-
tás: az élet. Aki leül, az le is 
épül... Ami progresszív, előre-
vivő, arról kényelmi okokból 
nem szabad lemondani!" 

S. E. 

9 Hogyan fogadta a ki-
tüntetést? - ismételtem 
meg a kérdést telefonon 
Kass János grafikusmű-
vésznek is. 
- Kassák Lajos azt mond-

ta: az elismeréseket vagy na-
gyon fiatalon kell megkapni, 
ahogyan Mozart, vagy aho-
gyan vele történt, jó szeren-
csével meg kell élni, s egy 
élet munkájának jutalmaként 
fogadni. Noha az ember pá-
lyáját nem csupán díjakkal 
mérik, nagyon fontosak a 
mérföldkőnek számító elis-
merések. Nagy öröm most 
számomra a Kossuth-díj, s 
az is boldogság, hogy Göncz 
Árpádtól vehettem át, akivel 
fiatalon együtt éltük át a há-
ború borzalmait. 

9 A Kossuth-díj másik 
szegedi kitüntetettjének 
lakásában az ön Kéksza-
kállú-képeit láttam. 
- Amikor a Salzburgi Ün-

nepi Játékokon Chris toph 
von Dohnányi vezényletével 
láttam a Kékszakállút , el-
eredt a könnyem, mert el-
képzeltem, milyen csodála-
tos lenne ez a darab régi 
kedves barátommal, Gregor 
Józseffel a címszerepben és 
az én díszletemben a Szege-
di Szabadtéri Játékok szín-
padán. Gregor József zseniá-
lis énekes, pályája zenitjén 
áll, nagyszerű alkalom lenne 
a produkció a közös munká-
ra. Az évek sajnos gyorsan 
repülnek , j ó lenne minél 
előbb sort keríteni rá! 

9 Mostanában milyen 
nagyobb munkán dolgo-
zik? 
- Egy szegedi könyvki-

adó, a Mozaik Stúdió fel-
kért, hogy illusztráljam az 
elsőtől a negyedik osztályig 
készülő olvasókönyv soro-
zatukat. Ez nagyon szép fel-
adat , komoly pedagóg ia i 
munka és óriási felelősség, 
hiszen nem lehet a gyerekek 
kezébe dilettáns dolgot ad-
ni. Az unokám épp második 
osztályos, a harmadikos és 
negyedikes tankönyvből ta-
lán még ő is t anu lha tna . 
Ezen kívül két bélyegen is 
dolgozom, amelyek a közel-
jövőben jelennek meg. Az 
egyik a kiváló orvos és szó-
táríró, Pápai-Páriz Ferenc 
születésének 350., a másik 
pedig a vi lághírű magyar 
s z á r m a z á s ú h o l l y w o o d i 
filmrendező, George Cukor 
születésének 100. évfordu-
lójára készül. 

Aktuális feladataim mel-
lett a termést is be kell taka-
rítanom, mert lassan záróra. 
Egy nagy összefoglaló kiál-
lítást szeretnék Szegeden a 
Kass Galériában és a Kép-
tárban. Ezen azokat a mun-
káimat is bemutatnám, ame-
lyeket eddig kötetben nem 
publikáltam és tárlaton sem 
á l l í to t t am ki. N a g y s z e r ű 
lenne, ha összekapcsolód-
hatna ez a kiállítás a Kék-
szakállú szabadtéri előadá-
sával. 

Hollós! Zsolt 

Pályázaton 
nyert műszer 

A magyarországi né-
met nagykövetség kul-
túrat tasé ja , Johannes 
Giffels adta át azt a fo-
lyadékkromatográf iás 
mérőrendszert, amelyet 
az Alexander von Hum-
boldt Alapítvány ajándé-
kozott a József Attila Tu-
dományegyetem kollo-
idkémiai tanszékének. 

A berendezést dr. Király 
Zoltán egye temi docens 
nyer te az Alexander von 
Humboldt Alapítvány mű-
szerpályázatán. A kolloidké-
miai tanszék oktatója tizenöt 
hónapot töltött el az alapít-
vány kutatási ösztöndíjasa-
ként a berlini műszaki egye-
tem elméleti és fizikai ké-
miai intézetében, ahol vizes 
tenzidoldatok szilárd felüle-
ten történő megkötődésének 
( abszo rpc ió j ának ) fo lya -
dékkromatográfiás és áram-
lásos mik roka lo r ime t r i á s 
vizsgálatával foglalkozott. A 
Humboldt-ösztöndíj befeje-
zése után Király Zoltán az 
alapítvány műszerpályázatán 
elnyerte a harmincnyolcezer 
német márka értékű folya-
d é k k r o m a t o g r á f i á s mér-
őrendszert . Az a jándékba 
kapott műszert a környezet-
védelmi kutatások során, a 
t a l a jban v é g b e m e n ő ab-
szorpciós és transzportfolya-
matok t anu lmányozásá ra 
használják majd. A fiatal ku-
tató a Humboldt Alapítvány 
sikeres ösztöndíját és mű-
szerpályázatát eddigi tudo-
mányos pályafutása legje-
lentősebb eredményének és 
elismerésének tekinti. 

H. Sz. 

Fizikaverseny 
- közép-

iskolásoknak 
• Munkatársunktól 

A JATE Kísérleti Fizikai 
Tanszéke a közelmúl tban 
pályázatot hirdetett középis-
kolás diákok számára kísér-
leti fizika témakörében. Az 
ország középiskoláiból, illet-
ve a határon túlról tíz csapat 
jutott be a szombati döntőbe. 
Pályázni egyéni leg , vagy 
kétfős csapattal lehetett. A 
verseny eredménye: első he-
lyezett - Belkovits Katalin 
(Marosvásárhely), felkészítő 
tanára: Bíró Tibor; a zsűri 
két második helyet osztott ki 
- Turi Gábor (Túrkeve), ft.: 
Simon László, valamint Fri-
edl Zita (Sopron), ft.: Lang 
Ágota; a döntnökök a har-
madik helyet is megosztot-
ták - Bartha Szabolcs és 
Bartha Zsolt (Kézdivásár-
hely), ft.: Bartha Zsolt, vala-
mint Takács Sándor (Túrke-
ve), ft.: Simon László. Kü-
löndíjat kapott: Nagy Ervin 
(Temesvár), Angi Balázs és 
Bálint Lóránd (Marosvásár-
hely), Gulyás Nándor (Me-
zőkovácsháza), valamint Bu-
ránszki Bernadett és Maksa 
Edina (Aszód). 

Malatinszky 
a Sótartóban 
• Munkatársunktól 

Március 19-én, pénteken 
16 órától a Duna Hungária 
borház és a Roosevelt téri 
halászcsárda borbemutatót 
tart az étterem Dankó Pista 
termében. A borkedvelők 
Malatinszky Csaba által for-
galmazott borokkal ismer-
kedhetnek meg. További in-
formációt a 424-11 l-es tele-
fonszámon kaphatnak az ér-
deklődők. 

Dr. Papp Gyula Széchenyi-díjas Művészeti d í jak 
- szegedieknek 

• Budapest (MTI) 
Március 15. alkalmá-

ból Hámori József kul-
tuszminiszter átadta az 
idei művészeti díjakat. Az 
elismerésekben szegedi 
és Szegedhez közel álló 
alkotók is részesültek. 

Az egységesülő Európa 
egyik sajátossága lesz a mű-
vészetek területén megjelenő 
alkotói, nemzeti sokszínű-
ség, amihez hazánk, mint 
csatlakozni vágyó kis nem-
zet, saját kultúráját, valamint 
annak képviselőit büszkén és 
méltán teheti hozzá - mond-
ta Hámori József kultuszmi-
niszter a március 15-alkal-
mából pénteken Budapesten 
rendezett művészeti díjáta-
dáson, az Iparművészeti Mú-
zeumban. A Magyar Köztár-
saság nemze t i ku l tu rá l i s 
ö röksége min i sz te re az 

1848/49-es for radalom és 
szabadságharc emlékére ki-
emelkedő színházművészeti 
t evékenységéé r t Eszenyi 
Enikő Érdemes Művésszel, a 
szakmai kuratórium képvise-
lő jéve l Jásza i Mar i -d í j a t 
adományozott Zsótér Sán-
dornak, a Szegedi Nemzeti 
Színház rendezőjének. A mi-
niszter Liszt Ferenc-df ja t 
adott át Frankó Tünde ope-
raénekesnek, a Magyar Álla-
mi Operaház művészének, 
aki Szegeden végzett tanul-
mányai után évekig a város 
operatársulatának kedvelt 
egyénisége volt. 

Kiemelkedő irodalmi te-
vékenysége elismeréseként a 
miniszter József Attila-díjat 
adományozo t t Szörényi 
László i rodalomtörténész-
nek, kri t ikusnak, a József 
Attila Tudományegyetem ta-
nárának. 


