
Egy anya, a pokolban is anya!

"A hovatartozás nekem ábránd, neked már büntetés!"

FE)~R HEGYE

Csillogó szemmel dalolt, zoko
gott és táncolt Bálint Márta, aki
a színmuvészet és a monodrá
ma magasiskoláját mutatta be a
Kodolányi János Foiskola Könyv
tárában, ezüst tálcán kínálva szí
vét a publikumnak. Jókai Anna
75. születésnapja tiszteletére,
Sudár Anna mesélte életét a mu
vészno tolmácsolásában.

KovAcs ZSOLT

Az íróno - Én Szegény Sudár An
na címu 1989-es regényét -, olyan
hibátlan eloadásban és tökéletes
rendezésseI sikerült színre vinni,
hogy az elso öt perc után szinte hal
lani véltem a leesett állak kopogá
sát a könyvtár padlóján. A történet
a nyolcvanas évek Erdélyében élo
karakterének, Sudár Annának kép-

zeletbeli naplóját meséli el. A könyv
és az eloadás olyan mély helyzetké
pet adott a Ceausescu-rezsim ide
jén Erdélyben élo magyarság kul
turális megeroszakolásáról, amely
igazi kincsé teszi a magyar iro
dalomban. Nem is beszélve arról,
hogy máig ez a történet az egyetlen,
amelyet Magyarországon élo és al
kotó író vetett papírra Erdélyrol.
Sudár Anna családjáért folyta
tott harca a rezsimmel, a világgal,
Elena Ceausescu mindent átitató,
elmebeteg kultúrpolitikájával, a
Martonvásárról származó színész
no, sot színmuvészno eloadásában
leírhatatlanul megható volt. Mind
ehhez persze a világítás a hangok
és a dramaturgia (Scarlat Anna) is
hozzájárultak. Kincses Elemérnek
nem lehetett nehéz dolga a rende
zésseI, hiszen a Nemzeti Színház
volt muvésze tökéletes volt a szerep
re. Kiváló csatornájaként szolgált,
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az ellenséges környezetben is kívül
belül magyar asszony történeté
nek, aki bezárva éli mindennapjait
és szinte fétisisztikusan imádott
kisunokájának látogatásáért a le
csupaszított lelkét is kiteszi. Hogy
aztán a román nagyi által agymo
sott, öt-hat éves Balázska eltaszítsa
magától, fejbol citált kommunista
ideológiákkal. Az újra és újra össze
töro asszony akinek idegei lassan
felmondják a szolgálatot, mindig
talpra áll, majd ismét összetörik. A
közönség eközben már együtt léleg
zik a színésznovel, csupa tátott száj,
dobogó szív, pisszenés nélkül.

Olyan dráma ez, melyet nagyon
sokan megéltek. Megfigyelt anyá
nak lenni, aki az általános üldö
zési mániában kell ügyeskedjen
gyermekeit védve, szemben a meg
kergült világgal, kicsinyességgel.
Olyan nonek lenni, aki csakhogy
egy kis családi légkört teremtsen,
klasszikus kultúrát csepegtessen
suttogva, a párt és a Securitate/
ÁVH árnyékában ügyeskedve, ná
lunk sem ismeretlen.

Ha az eloadás végére elfacsa
rodott szívvel, egyszerre szereto
és gyulölo közönségnek ekkor azt
mondják "Ti ott, negyvenen változ
tassátok meg a világot", akkor lehet,
hogy elindulnak. Sot gyoznek.

Az eloadásról készült felvételt,
szombat este a Duna televízi
ón lehet megtekinteni 21:30-kor.
Cavinton helyett ajánljuk mind
azoknak, akik szentimentális érzel
meket táplálnak a elvtársak barát
ságos korával! _


