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Gergely Róbert alakítja Szécsi Pált 

Szerelem bolondulásig 
A városháza udvarán szombatig játsszák még Pozsgai Zsolt Szé-
csi Pál életéről szóló zenés darabját. A legendás énekest Gergely 
Róbert kelti életre. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Gergely Róbert színművésznek 
pályakezdése óta sokan mond-
ták: emlékeztet Szécsi Pálra. Az 
ő főszereplésével tavaly mutat-
ták be a budapesti Aranytíz Teát-
rumban Pozsgai Zsolt Szeretni 
bolondulásig című új darabját. A 
produkciót még négy alkalom-
mal játsszák este 8 órai kezdettel 
a Városházi Kulturális Esték so-
rozatában, a városháza udvarán. 
A zenés játék a fiatalon öngyil-
kosságot elkövető legendás tánc-
dalénekes életét, pontosabban az 
asszonyokhoz fűződő tragikus, 
furcsa viszonyát mutatja be. Szé-
csi Pál élete a kétségbeesett kí-
sérletek sorozata, hogy az elvesz-
tett anya után megtalálja magá-
nak azt társat, aki az anya és a 
szerető szerepét is betöltheti. 
Hét nővel való kapcsolatáról szól 
a darab, amelynek hátterében a 

csodálatos tehetség pályafutása 
is kibontakozik, minden ellent-
mondásával, komikus helyzetei-
vel, tragédiájával. Ismert alakok 
bukkannak fel a zenés játékban, 
művészek, énekesek, akiknek 
nagy része ma is közöttünk él. 

A látványos előadásban Végvá-
ri Ádám mai kor követelményei-
nek megfelelő hangszerelésében 
tizenhét Szécsi Pál-dal is elhang-
zik - nem illusztrációként, ha-
nem mintha egy musical ének-
számai lennének. A produkciót a 
darab szerzője, Pozsgai Zsolt 
rendezte, Gergely Róbert mellett 
Nádas Györgyöt, Maronka Csil-
lát, Borbáth Ottiliát és Radó De-
nise-t láthatja a közönség. Négy 
előadást már megtartottak a vá-
rosháza udvarán, legközelebb 
ma, valamint holnap, pénteken 
és szombaton játssza még a Bu-
dapesten nagy sikerrel futó pro-
dukciót a társulat. 

Gergely Róbert Szécsi Pál szerepében Szegeden Fotó: Schmidt Andrea 

Szabadtéri színházak európai hálózata 

A szegedi fesztiválé 
lehetne a vezető szerep 
A Szegedi Szabadtéri Játékok több nyugat-európai fesztivállal 
összefogva közösen indul az Európai Unió Kultúra 2000 pá-
lyázatán, hogy másfél millió eurós összköltséggel létrehozzák a 
szabadtéri színházak európai hálózatát. A közgyűlés pénteken 
kötelezettséget vállalt a pályázati önrész biztosítására. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi szabadtéri több nyugat-európai partnerintézménnyel közö-
sen már tavaly is szeretett volna pályázni az Európai Unió Kultúra 
2000 elnevezésű programjának 2005-re vonatkozó felhívására. Siker 
esetén Szeged lehetett volna a megalakítandó szabadtéri színházak 
európa i h á l ó z a t á n a k k ö z p o n t j a . A pá lyáza t i a n y a g e lkészül t , a z o n b a n 
a kiszemelt francia és a német partner késlekedése miatt nem szüle-
tett meg időben a megállapodás, így végül nem nyújtották be a pályá-
zatot. Egy év múltán most ugyanazt a programot szeretnék megvaló-
sítani. A három évre szóló, összesen 1,5 millió eurós projekt lényege: 
az EU 900 ezer eurós támogatásával létrehoznának egy olyan szerve-
zetet, amely biztosítaná az európai szabadtéri színházak közötti jobb, 
naprakész információáramlást, segítené közös produkciók létrehozá-
sát és a már elkészült előadások cseréjét. így megoszlanának a pro-
dukciós költségek is. Öt együttműködő európai intézmény csak kö-
zösen nyújthatja be a pályázatot, ezért már tavaly megkezdték az 
együttműködés kialakítását a berlini, a xanteni, a bolzanói, a macera-
tai és a Choregies d'Orange Fesztivál képviselőjével. Idén már újabb 
norvég és francia partnerekkel is tárgyalnak. 

A szabadtéri színházak európai hálózatának létrehozására a pályá-
zók három esztendőn át évi 300 ezer eurót szeretnének a Kultúra 
2000 programtól nyerni. Ez a teljes projekt költségének 60 százaléka. 
A 40 százaléknyi kötelező önrész - vagyis évente 200 ezer euró - felét 
Szeged önkormányzata biztosítaná, a másik felét pedig a partnerin-
tézmények egyenlő arányban adnák össze. Szeged így a 
2006-2008-as években évente 100 ezer euróval járulna hozzá a pro-
jekt megvalósításához. Ennek az összegnek és a pályázatírás költsé-
geinek biztosítására vállalt kötelezettséget múlt pénteken a közgyű-
lés. A program sikeres megvalósításából a szervezetben vezető szere-
pet játszó Szeged profitálna a legtöbbet. 

1970-ben tízéves fiával szökött át a zöld határon 

Kern Éva nyáron Szegeden, 
télen Párizsban él 
Ezerkilencszázhetvenben át-
szöktem a tízéves f iammal a 
zöld határon Szegednél, és most 
itt élek, Párizsban, közel a Bas-
tille-hoz. Nemrégiben vettem 
egy lakást Alsóvároson a Szi-
várvány utcában a magyar nyug-
díjamból. Erről akar írni? Sze-
rintem nem olyan kalandos az 
én életem! Mi viszont annak 
tar tot tuk a szegedi születésű 
Kern Éva Mária élettörténetét . 

Kern Éva Máriával a rue Bonapar-
tén, a Párizsi Magyar Intézetben 
futottunk össze a minap, ahol jú-
niusban Szeged városával ismer-
kedhetnek meg a francia főváros 
lakói. A hetvenhét esztendős 
hölgy a felvidéki származású fér-
jével tekintette meg a Tisza-parti 
városról szóló képzőművészeti ki-
állításokat - a kortárs szegedi fes-
tők, grafikusok és szobrászok al-
kotásait, valamint a huszonöt év-
vel ezelőtt elhunyt Vinkler László 
festőművész munkáit. 

Menekült a férje elől 
- Tagjai vagyunk az intézet 

francia-magyar baráti körének, 
amely minden fontosabb ese-
ményről küld meghívót. így sze-
reztünk tudomást arról is, hogy 
ebben a hónapban a szülőváro-
som a vendége Párizsnak - me-
sélte Kern Éva Mária, aki Szege-
den végezte el az iskoláit. Itt 
szerzett gyógyszerészdiplomát az 
egyetemen. Elmondta, hogy az 
ötvenes évek elején kétszer is be-
hívták katonának egy rövid idő-
re. Patikusként teljesített szolgá-
latot. Majd gyorsan hozzátette: 
nem politikai, hanem családi 
okok miatt jött el Magyarország-
ról, Szegedről. Hogy pontosan 
miért hagyta el a szülőföldjét, ar-
ról láthatóan nem szívesen be-

Kern Éva Mária nem politikai, hanem családi okok miatt ment el 
Szegedrő l Fotó: Szabó C. Szilárd 

szélt, csak annyit közölt: a férje 
nem hagyta békén. 

Ezerkilencszázhetvenben, 
negyvenkét évesen kézen fogtam 
a tízéves fiamat, és a mostani fér-
jem segítségével átszöktünk Sze-
gednél a zöld határon Jugoszlávi-
ába. Előbb Svájcba mentünk. 
Úgy volt, hogy Münchenben te-
lepedünk le, de a barátnőm - aki 
akkor hivatalos úton járt Német-
országban, s tervezte, hogy ő is 
kinn marad - visszament Ma-
gyarországra. Ez azért lett volna 
jó, mert németül tanultam. 

A család végül Párizsban kötött 

ki. Pénzük nem volt, franciául 
nem beszéltek, ráadásul a Szege-
den szerzett gyógyszerészdiplo-
mát sem fogadták el a franciák. 
Kern Éva Mária németül és an-
golul próbálta megértetni magát. 

Munka közben 
tanulta meg a franciát 

- Nem volt pénzem nyelvtan-
folyamra. Munka közben tanul-
tam meg a franciát. Egy gyógy-
szergyárban dolgoztam asszisz-
tensként. Tapasztalatom szerint 
az ember sok mindent meg tud 

tanulni, ha rákényszerül, rá-
kényszerítik valamire. A fiam rö-
vid idő alatt elsajátította a nyel-
vet, ő gyorsan beépült. Nekem 
nehezebben ment a dolog. Furcsa 
volt például - bármennyire is hi-
hetetlen - , hogy itt, Párizsban 
nem beszélnek az emberek a kul-
túráról. Én a szegény kis Magyar-
országról több kultúrát hoztam, 
mint amit itt találtam. Noha 
szegény családban nőttem fel, a 
nagymamám és a nagynéném 
mindig vitt bennünket a szín-
házba. Állítom, hogy a magya-
roknak nincs szégyenkeznivaló-
juk. 

Mindkét helyről kap 
nyugdíjat 

Kern Éva Mária hetvenhét éve-
sen sem hagyta abba a tanulást -
nyelvórákon frissíti fel német- és 
angoltudását. Emellett rendszere-
sen jógázik, valamint minden 
csütörtökön és vasárnap 
1000-1500 métert úszik. A szege-
di származású hölgy a belváros-
ban, a Bastille-hoz közel lakik. 
Emigrálása után öt évvel amnesz-
tiát hirdetettek, így ő is hazaláto-
gatott, s megtartotta a magyar ál-
lampolgárságát. Mivel egyszerre 
francia és magyar állampolgár, 
mindkét helyről kap nyugdíjat. 
Utóbbit összegyűjtötte az évek 
alatt, s nemrégiben vásárolt egy 
harminchat négyzetméteres la-
kást Alsóvároson a Szivárvány ut-
cában. Azt mondta, azért vett la-
kást, mert Szeged rengeteget szé-
pült, fejlődött az utóbbi években. 
A húga egyébként ma is Szegeden 
él. Kern Éva Mária a nyarat általá-
ban Szegeden, a telet pedig Párizs-
ban tölti - mert ott nincs olyan hi-
deg, mint nálunk. 

SZ. C. SZ. 

Jó megoldás a regionális építészet 
A népi gyökerekhez visszanyúlva is lét-
rehozható progresszív építészet - megfelelő 
szellemiség birtokában. Ma Magyarorszá-
gon a szellemtelenség anyagiassága ural-
kodik - de már vannak biztató kezdemé-
nyezések is. Például a regionális építészet. 

Szegények és gazdagok a XX. század építésze-
tében címmel tartott előadást Nagy Tamás 
építész a szegedi SZAB-székházban. Elsősor-
ban külországi példákat vonultatott föl elő-
adásában annak bizonyításáért, Afrikától 
Svájcig, hogy kellő szellemiség birtokában 
tudatosan egyszerű, a hasznosítók igényei-
nek mégis a legteljesebben megfelelő épüle-
tek emelhetők. Magyarországon sokszor úgy 
tűnik, a házaknak nem az a legfőbb felada-
tuk, hogy biztosítsák az ott lakást, hanem 
hogy bizonyítsák: az illetőnek van pénze. Az 
„igazi" építészek rémálma a funkciótlan vagy 
épp fölhasználóellenes elemeket tartalmazó, 
agyondíszített épületek megrendelője. 

- Milyen az ideális épület? Nincs rá egysé-
ges recept, a környezettől s a fölhasználótól 
függ - hívja föl a figyelmet a neves építész. 
Más igényei vannak egy rockzenésznek, és 
mások egy menedzsernek. A két otthon 
homlokegyenest ellenkezik egymással, de ha 
az ott élők igényeinek megfelel, akkor mind-
két épület jó. Ugyanis funkcionáhs. Persze, 
vannak olyan, örökérvényű építészeti megol-
dások, amelyek minden emberi igénynek 
megfelelnek. A Magyarországon nyomokban 
máig föllelhető népi építészeti értékek olyan 
megoldásokat alkalmaznak, amelyek egyfaj-

Az a jó, ha az épület mindig az adott tájból indul ki Illusztráció: Tésik Attila 

ta eredendő - s máig érvényes - népi bölcses-
ségből táplálkoznak, és amelyeket ma is le-
het, lehetne hasznosítani. 

- Sajnos azonban ma Magyarországon, ha 
valaki pénzhez jut, sokszor teljesen automa-
tikusan túldíszített, tájba nem illő, antifunk-
cionális épületet hoz létre. Tele van végvárak-
kal az ország - halljuk az építésztől. Ennek 
nyilván történelmi okai vannak, nem alakul-
hatott ki az a generációkon átívelő biztonság-
érzet, amely az olyan, szolid, tájba illő épüle-
tek létrehozásának kedvez, mint ami például 
Skandináviában teljesen megszokott és ter-

mészetes. A gazdagságfitogtatás egyfajta üze-
net: „vigyázz, én mindent megtehetek". Ma-
gyarországon ehhez kulturáltsághiány is 
csatlakozik - teszi hozzá az alkotó. 

De már vannak biztató jelek a helyzet javu-
lására. Mind több fiatal és középkorú építész 
művel egyfajta „regionális építészetet". Min-
denütt az adott tájból indulnak ki - az épület 
leendő lakóinak igényein túlmenően. Ami 
pedig a környezet szerves része - annak a le-
hetősége is nagyobb arra, hogy nemzedéke-
ken át fönnmaradjon. 

F.CS. 
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jye On is unja már az esti tévéműsort? 
Széles választék a klasszikusoktól a premierekig, 

a meséktől a művészfilmekig. 
ALACSONY ÁRAKON! 

ÍES házhoz szállítással Szegeden és Szőregen! 


