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Paul Newmannel az égi színpadon

Július 11-én, otthonában örökre 
lehunyta szemét Kállai Ferenc. 
Betegsége évek óta akadályoz-
ta abban, hogy színpadra áll-
jon. A nehézségekről is nyíltan 
beszélt, keserûség nélkül. 
– Nem könnyû élni, pedig a világ 
legszebb dolga, hogy tudom: 
most élek. Bonyolultabb lettem 
önmagamnak, a gyógymódom is 
rafináltabb. Keresem az inspirá-
ciót. A szép hölgyek még mindig 
inspirálnak, de hogy mire, nem 
is tudom. Talán arra, hogy talál-
jak az életben valamit, amire azt 
mondhatom: jó lesz holnap fel-
ébredni, mert itt lesz – fogalma-
zott 2009 januárjában Kállai, aki 
már akkor sem tudta elhagyni 
házát. – Keserû meditációval töl-

töm az idõt. Ülök a fotelban, és 
meditálok, hogy mi lesz velem 
még, mi lesz a világgal. 

Legtöbbet persze a színházon, 
a színjátszáson elmélkedett: 

– Jó szakma a miénk, tán a 
legjobb. Mindent újra lehet kez-
deni, minden szerepet, ráadá-
sul ebben az életben. Nagyon 
szeretem, még az emlékét is. 
Adja Isten, hogy még ezer évig 

vagy tovább éljen ez a szakma – 
mondta a Nemzet Színésze, aki 
több mint 50 évet töltött színpa-
don, s a 80. születésnapját is ott 
ünnepelte. Akkor elárulta nagy 
vágyát, ami sajnos soha nem tel-
jesülhetett: – Egy évben szület-
tem Paul Newmannel. Nagyon 
boldog lennék, ha egyszer talál-
kozhatnék vele, és megkérdez-
ném, õ hogy van.

Bár régóta betegeskedett, 
halálhíre mindenkit megrázott. 

– Nincs pótolhatatlan színész, 
csak feledhetetlen. A betegségét 
elfogadtam, de azt nem tudom 
elfogadni, hogy õ már nincs. 
Bármit játszott, minden szerep 
olyan volt, mintha neki írták 
volna – emlékezett a barátra 
Bodrogi Gyula. A nézõk is ezért 
szerették: sosem színész volt, 
hanem a karakter maga. A tanú 
címû filmben csak õ lehetett 
Pelikán, a Legényanyában 
senki más nem mondhat-
ta volna: „Béláim az Úrban.” 
Amikor a Macskafogóban az õ 
hangján szólalt meg Poljakoff, 
az Intermouse rendõrfõnöke, 
mindenki érezte, rendben men-
nek a dolgok. Azaz mégsem. 
Ahogyan egyik utolsó interjú-
jában fogalmazott: „Mindennek 
vége. Vége.”� Szabó�Dóra

Kállai Ferenc kivételes 
tehetségének, alakításai
nak, bölcsességének és 
derûjének köszönhetõen 
már életében színészle
gendává vált. Több mint 
50 évet töltött a pályán, 
õ maga úgy fogalmazott: 
nagy harapásokkal ette az 
életet. Egy vágya azon
ban nem teljesülhetett: 
nem találkozhatott Paul 
Newmannel.

Az utóbbi pár évben már nem hagyta el lakását a nagybeteg mûvész Kállai Ferenc 1944-ben végzett a 
Színmûvészeti Akadémián, ’45-
tõl a Belvárosi Színházban ját-
szott, 1948-ban pedig a Nemzeti 
Színházhoz került. 2000-tõl a 
Pesti Magyar Színház mûvésze, 
1977–1990 között a Színház- és 
Filmmûvészeti Fõiskola tanára, 
1987-tõl egyetemi tanár. 1981–
1990 között a Színházmûvészeti 
Szövetség elnöke volt, 2000-tõl 
a Nemzet Színésze.
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– Az előző kormányzati cik-
lushoz képest több Pest megyei 
fideszes képviselő dolgozik a 
Parlamentben. Mennyiben jelent 
ez előnyt? 

– A FIDESZ–KDNP színei-
ben 24 képviselő került Pest 
megyéből a Parlamentbe. Bár 
ez komoly lehetőséget jelent 
választóink számára, előnyt 
csak akkor, ha tartalommal 
tudjuk megtölteni a követke-
ző négy évet. Nagyon komoly 
lehetőséget látok abban, hogy 
a kormányzati munka ellen-
őrzéséből, valamint az önkor-
mányzatok és a kormány 
közötti partneri kapcsolatok 
helyreállításából kivegyük a 
részünket. Hosszabb távon 
csak akkor lehetünk sikere-
sek, ha helyreállítjuk az állam 
és a közösségeink közötti kap-
csolatot. 

– Milyen konkrét tervek megva-
lósításában előny a Pest megyei 
képviselők nagy száma?

– Ott vagyunk az önkor-
mányzati világ újraszervezé-
sét elindító változtatásoknál. 
Kezdeményezzük a régiós 
intézményrendszer és az uniós 
támogatási rendszer felülvizsgá-
latát, és segítjük a hazai kis- és 
középvállalatok helyzetbe hozá-
sát is. A megye egyedi kisvárosi 
szerkezete, gazdasági jellemzői 
miatt talán minket érint legin-
kább ez a kérdés. Az első hónap 
feltáró munkájának eredményeit 
látva azonban megkerülhetetlen, 
hogy először is rendet tegyünk 
azokban az intézményekben, 
melyek a beruházásokat lebo-
nyolíthatják. A 24 országgyûlési 
képviselő valóban sokat tud 
tenni közös ügyeink érdekében: 
bízunk egymásban, és képesek 

vagyunk a gyors és hatékony 
teljesítményt támogató munka-
megosztásra. 

– Milyen fejlesztésekre van 
szükség az ár- és belvízvédelem 
terén?

– Pest megyében nem jellem-
ző, hogy az árvízi védekezés 
hatékonyságának javításához 
jelentősebb fejlesztésekre lenne 
szükség. A megyénkben jelentő-
sebb gondot az árterekre épült 
ingatlanok elöntése okozott. Ezek 
elkerülésére jelen körülmények 
között nincs mód. A mentés, az 
élet és az anyagi javak megóvása, 
a megőrzés és a rekonstrukció 
– ezek jelentik a legfontosabb 
feladatokat egy ilyen helyzetben. 
A megye belvíztől való megóvá-
sa már egy bonyolultabb kérdés, 
itt a víztömeg elvezetése, árkok, 
mûszaki berendezések esetében 
komolyabb fejlesztésekre lehet 
számítani.

– Egy korábbi interjúban azt 
mondta, hogy fontos a megyei 
egészségügyi intézmények fejlesz-
tése. Milyen lépésekre számít-
hatnak a Pest megyeiek ezen a 
téren?

– A legfontosabb a szolgál-
tatások fejlesztése. Lényeges, 
hogy az intézmények még több 

embert tudjanak elérni a szol-
gáltatásaikkal, amelyeken belül 
a prevenciónak kiemelt szerepet 
szánunk. Az agglomerációban 
élők száma százezrekkel növe-
kedett úgy, hogy nem történt 
érdemi változtatás az intézmé-
nyekben, ezért a mi esetünk-
ben a kapacitások bővítése álta-
lánosságban megfogalmazható 
cél. Minden egyedi helyzetre 
odafigyelve, stratégiai partnerek 
segítségével, hosszabb távon, 
fenntarthatóan, és mindenek-
előtt a helyben élőkkel szoros 
együttmûködésben megteremte-
ni a lehetőségét a komplex, több 
lábon álló egészségügyi cent-
rumoknak – ez a legfontosabb 
célkitûzésünk. Az egészséges 
ember a legnagyobb értékünk, 
ezért vigyáznunk kell rá. 

– Van olyan feladat, amelyet 
parlamenti képviselőként szemé-
lyes küldetésének tekint?

– Úgy tartom, hogy nagyon 
fontos ciklusokon átívelő módon 
gondolkodni és képviselni a szá-
munkra fontos ügyeket, eszmé-
ket. Olyat kapunk cserébe, ami 
nélkül nem lehetünk cselekvő-
képesek: bizalmat és támogatást, 
együttmûködést, elkötelezettséget. 
2001-óta immáron negyedszer-

re választottak meg, ami nagyon 
sokat jelent nekem, de még többet 
az a tény, hogy töretlenül számít-
hatok mindenkire, akivel voltak 
közös ügyeink. Ezért is tekintem 
személyes ügyemnek, hogy végre 
újrateremtsük a normális kapcso-
latot az emberekkel, a települések-
kel, az önkormányzatokkal és az 
érdekképviseletekkel. De ehhez új 
alapokra kell helyezni az életün-
ket, kimondani és felvállalni, és 
döntéseinkben érvényre juttatni, 
hogy a politika alfája és ómegája 
az ember. Az egyetlen, aki értéket 
teremthet. Csak erre lehet alapoz-
ni a szerves és eleven kapcsolatot, 
mely a nemzeti együttmûködés 
eszméjének sziklaszilárd alapja 
lehet. Csakis ekkor lehet megva-
lósítani az állam és a közigaz-
gatás reformját, a közszolgáltatá-
sok újraszervezését, a szolgáltató 
közigazgatás megteremtését. Csak 
ekkor van értelme annak, hogy a 
megye önálló régió legyen, hogy 
az EU-támogatások arányosabban 
és ésszerûen kerüljenek elosztás-
ra, hogy szembenézzünk a kunsá-
gi vízhiánnyal, és a településeinket 
sújtó közbiztonsági problémákkal. 
Ezek számomra a fontos ügyek, 
de az eszme nélkül semmit sem 
érnének.� GB�

Szûcs Lajost a Pest megyei közgyûlés elnökét negye
dik alkalommal választották a Parlament tagjává, a 
jelenlegi négyéves ciklusban ráadásul minden eddi
ginél több képviselõvel dolgozhatnak a régió érdekei
ért. Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
ban tevékenykedõ képviselõt a megyével kapcsolatos 
jövõképérõl faggatta lapunk.

Normális kapcsolatokkal, közösen a fejlõdésért
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Szûcs Lajos

Remek idõzítéssel, pont a 
kánikula idején érik a legked-
veltebb szomjoltó gyümölcs, 
a görögdinnye. S bár vitamin-
tartalma nem túl jelentõs, 
azért a méregtelenítésen és a 
vesemûködés serkentésén túl is 
vannak erényei: tisztára mossa 
a szervezetünket, a benne lévõ 
karotintartalom pedig A-vita-

minná alakul bennünk, ami 
a látás, az agymûködés és a 
bõr szempontjából elõnyös. 
B6-vitamin-, niacin-, folsav-, 
kálium-, kalcium-, vas- és man-
gántartalma pozitívan befolyá-
solja a vérképzést, valamint az 
agy- és idegsejtek mûködését, s 
még afrodiziákumként is hasz-
nálható.  pm

Ha nyár, akkor dinnyeszezon!


