
.tn, Sudár Anna
Bálint Márta színészno a kiválasztott útról s az identitásról

Arra kényszerült, hogy egymaga járja az utat

Bálint Márta tekintetébol a
Jád-völgye szépsége árad.
Szatmáron kezdte pályáját,
ám Marosvásárhelyen vált ve
zeto színésznové. Eljátszotta
Jókai Arany emberének Noé
mijét, Krúdy Avörös postako
csijában Estellát, Tamási Áron
Énekes madarából Magdót,
Bródy Sándor Dadájának cím
szerepét és a világirodalom
számos nagy noi alakját
Sartre, Shakespeare, Pirandel
Io, Osztrovszkij, Strindberg
muveiben.

n PÓSA ZOlTÁN

Csak ritkán kap szerepet azanyaországi színházakban; ám

ön - erényt faragva a szükségbó1 
kiváló eloadómuvésszé vált.

- 1988-ban költöztem a csalá

dommal együtt Magyarországra.
Utána tizenkét éven át olyan élet
helyzetekbe sodródtam, amelyek
1'olelmondhatom: néha maga a po
kol volt, néha mennyei gyönyör.
Túlzottan naivan gondoltam, hogy
ha színész vagyok, akkor nem tola
kodás, ha ismeretlenül bekopogok
a színházigazgató irodájába. Keres

tem a helyem, hogy folytathass am a
színészi pályát legalább azon a szin
ten, amelyen Erdélyben muveltem.
Ám ez az út az anyaországban jár
hatatlannak bizonyult. Nem sZego
dött mellém tartósan a szerencse

akkor sem, amikor a Dominó Szín

házban rám talált Strindberg Júlia

kisasszonya. Jó kritikákat kaptam,
ám kilenc eloadás után sajnos
csodbe ment a színház. Ekkor fel

kértek egy egyéni eloadóestre Bécs
bol. Újkori fohász, ez volt a címe az
estnek, ennek a sikere nyomán ér
keztek a további felkérések, így je
gyeztem el magam a pódiummal.

- E folyamat egyik csodája a
Székely János-eloadóest, amely

már-már legendássá, az ön egyik
emblémájává vált, s az igazi na

gyokhoz, Dajkához, Latinovitshoz
teszi önt méltóvá.

- Zavarba ejt, a hozzájuk hason
ló óriásokhoz semmiképpen nem
merném mérni magam, de az o
muvészetük a mérce számomra.

Mindenesetre, az est ötletét az adta,

hogy 1999 márciusában lett volna'
Székely János költo és drámaíró
hetvenesztendos. Ebbol az alka

lombóllehetoséget kaptam a Bar
tók rádióban, hogy elmondjam né
hány versét. Ezután született meg
Székely János-estem elso változata,
majd késobb, versszínházzá alakí
tott formában, Egyedül címmel
mutattuk be 2002-ben. Aztán foly
tatódott a sor a Magyar Színházban

két esttel, majd számtalan fovárosi,
vidéki fellépéssel.

- Mindmáig tart szebbnél szebb
estekkel, kortárs költok muveibó1 ké-
szült összeállítás okkal, író-olvasó

találkozós szereplésekkel.
- A színészet végso soron csa

patmunka, Erdélyben csapatjáté
kosként kellett bizonyítanom. Az
anyaországban viszont arra kény
szerültem, hogy egymagam járjak,
és bebizonyosodott, hogy a kivá
lasztott út járható. Ebben az érte
lemben a Székely János-estem címe
- Egyedül - erre is utal.

- Olyannyira, hogy tavaly a
színpadra is visszavitte önt. Több

mint hússzor játszotta el az En, sze

gény Sudár Anna címu monodrá
mát, amely Jókai Anna Szegény Su
dár Anna címu regényébol készült.
A Fészek k/ubban, Jókai Anna 75.

születésnapjának eloestéjén megtör
tént az, ami rideg világunkban ki
váltképpen ritkaság: többen megha

tottságukban sírtak. Hogyan szüle

tett meg ez a színpadi produkció?
- A darab dramaturgja, Scarlat

Anna hívott fel tavaly, s kérdezte,
olvastam-e a Szegény Sudár Annát. .
Igennel feleltem, nyomban említ
vén, hogy fantasztikus regénynek
tartom. Ezt követoen kezdodtek a

próbák a Magy~r Kultúra Alapít
vány támogatásával. A darab egy
csodálatos, állhatatos erdélyi asz
szony mindennapi küzdelmeit, fel

emeWen szomorú tragédiáját -örö
kíti meg. Fontos az erdélyi helyszín
is, ám még inkább lényeges, hogy a
dráma egy kisiklott emberi életrol

fOlÖ tBERlING ANDRÁS

szól, egy olyan emberérol, aki élhet
ne bárhol. Ám az, hogy erdélyi ma
gyarnak, kisebbségi sorba született,
megfejeli, tovább fokozza saját drá
máját. Az erdélyi magyar ember
ama 1920-as tragikus év óta az
anyatejjel szívja magába a bölcses
séget, hogy "neked küzdened kell
azért is, ami másnak természetesen

megadatott. S mindig többet kell
nyújtanod másoknál ahhoz, hogy
érvényesülni tudj." Sudár Anna
okos, többre hivatott asszony. Ám
o olyan ember, aki ugyan küzdoké
pes, mégis hajlamos sodródni az
eseményekkel, és pont emiatt nem
teljesülnek be álmcii. Végül min
denkit elveszít, az unokáját is, aki
nek lelkébe be akar költözni, azzal a

reménnyel, hogy majd obenne
megtestesülhet mindaz, ami szá
mára nem adatott meg. Ez persze
eleve lehetetlen vállalkozás, és en

nek késoi felismerése jelenti az o
igazi tragédiáját. Mégis, látszólag
sikertelen élete nem volt hiábavaló:

erkölcsössége, emberi méltósága és
szilárd istenhite példát mutat és re
ményt ad, hiszen minden helyzet
bol van kiút, mindig van remény
legalább a reményre.

- Mit jelen önnek az, hogy ma

gyarnak lenni?
- A magyar identitás számomra

sors- és létkérdés. Különösen a

XXI. század elején, minden magyar
ember számára az, éljünk a Kárpát
medence bármely szegletében. Ha
ez nem így van, akkor magyarsá
gunkkal együtt elveszíthetjük em
berarcunkat is.


