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"En, szegény Sudár Anna"
A. Budaörsi Jókai Napok keretében, 2008. április 8-án, a Jókai Mór Muvelodési Központ és a Magyar

Történelmi Szalon közös szervezésében került eloadásra Jókai Anna írónó "Szegény Sudár Anna"

címu regényének színpadi változata. A mubol Scarlat Anna írt monodrámát, amelyet Kincses Elemér

rendezett. Az igencsak nehéz színészi feladatra Bálint Márta, erdélyi származású színészno vállalkozott,

Nagyon jó színésznek kell lennie annak, aki ki mer állni egyes-egyedül a színpadra a közönség

megnyeréséérL Sokakban él még Darvas Iván fantasztikus játéka az "Egy orült naplója" címO darabban,

Összevethetö ezzel Bálint Márta alakítása: ahogya puritán, szinte üres színpadon egy pillanat alalt

Sudár Annává lényegül, S az elso perclollebilincselve a nézoket, pisszenésleien csendel parancsoi.

EgyÜtt érezzük át vele a szegény erdélyi asszony minden apró örömét, csalódását, fájdalmát
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- Számomra ink;íbb a: fl meglep(),

hogy Jókai Almán kívül még egyet·

len "flnya()[,zJgi" írÓ sem Úzen elég

erÖt és ihletet rnagÚhm ahhoz, hogy

erre vagy hasonlóra vüllalko:zon.
- Miért áll kÖzel Onböz szegény

Sudár Ann.1 alakja?

- Minden színésznek, Úgygondo
lom, vann;lk kedvelt, illetve ked

venc s:erepei, Sudár Anna renJ

kívül Összetett személyiség, é::;bizony
abdnak vdem rokon vonásai is.

Els()smban azonban nem ezek miatt,

hanem a t11üncdr;íma jellegéb{íl adó
dó hadmas kihívás miatt vált Sudár

Anna szerepe pályafutJsol1l egyik
k~dvencé\'é.

- T alálkozott-e otthon ilyen Su

dár Annákkal, és meunyiben segí
tették saját élményei a szerep meg
fonnálását?

- A dibmíníban megélt évek ta

paszralatai rennés:etesen ,jegítették a

darab mélyebb Összeftiggéseinek meg

értését és a szerep megformál;cs,ít ~,.

Ugyanakkor 5udJr Annák nem c.<ak

Erdélyben fordulnak cki. t:s"Y kisiklott

életli asszony mindenkor é, minden

id[5ben akrlláhs dnímáj;íról van s'Zó,

kü:de:mér{;l a2 unokáj:iért, az ielenti

tásáért, a vágyaiérL Mindezt szilárd
erkölcsi tartá-;sal, erDs h irte! teszi, ez

zel Ö maga válik reménysugáná, í!,.'Y

tanfrv{n arra, hogy még II lehetetlen

böl is van kilit, hiszen mindig van re

mény legalább a reményre. Ez a darab

leglÓntoslhb Üzenete sz:ímomm.

- Honnan magában ez az óriási

osi er(5, amely a darab e1ejétó1 a vé

géig fogva tartja a nézot?
.....Minden alkalommal arra tÖrek·

szem, hog\' kararzbt éljen át a néz{s.

H;l sikerÜl elémem, akkor nyÚjlL\ma

kgr(',hhet a szfnpadul1. Talán Istentol

kapott képesség az, amit ("'sier6nek

nevez, nem tudom hmosan, minden

esetre nagyon megnszlel e?ZeL

- Hogyan tovább?

- Tele vagyok tClwkkd, de e1Óre

bl megengedi, nem fedem iel Ökee.
POLGÁR MARIANNE

- Hogyan élte meg, hogy az anya

orsz<íg nem fogadta tárt karokkal, s

nem kapott megfelelo szerepeket?
m Senki nem hí,'()[t, ezért nem is

várhanam el, hogy rÖgtÖn kehlére

öleljen a $V1knliL Arra vi,mWlltv<llö

han nem gondolwm, hogy ,zmte te
heretlen "álbibz,ís ísmeretlenként,
bekerülni a>zínháÚ didJe.

- A pályáj<l gazdagodott és más
ívet vett. Sikeres eloadóesteket tart.

Emlékezetes volt Kosztolányi Dezso,

Lénárd Sándor és Székely János est·

je is. Mégis, nem hiányzik a színházi

csapatmunka?

- lliányzik, de mégsem. Ezt al
utal magamtóL e~')'ffiagam - mint a

cbunge1hen egy ÖS\'ényt - kerestem

és ndáltam meg, s úgy néz ki: Jiírhat6

ÚL Csapmban él színész néha lehet ki

csir "blványabb", de az Ön,jllÖ este
ken nÜnden bek'rüL mmtha mdte

len lennél, n1inden játS.'ik. Ezén ne·

héz, mégis a: így megélt forr6 színhá;;

esték lelkiekben feldobnak és kielégf
tenek

- Mit szól ahho:, hogy anyaorszá

gi [r6 vállalkozott egy erdélyi anya

sors, és rajta keresztül egy korszak
bemutatására?

gyar szer;[ík m~íveíbcn volt ~'bgdó
Tam~bi Amn "Enekes MadiÍr" c. da·

mbj~\ban, Estella Krúdy Uyula ,.A vö·

rÖs postahx:si"'JáG;m, Noémi

MÓr "A]~ll1yember"·éhen, s JiÍrs:NU a

címs:ereper BrÓdySiÍndot "D:Khi' (Í.
mÜ JambjÚban,

- Miért hagyta ei Erdélyt?

....Nem ErJélyt hagyt81Hd, bulem

egy olyan rendscm, amelyf-ell kisebb

ségi svrh,m élve még inkÜbb emhert

próhíl6 fdadat volt naprÓl l1élpra
heiyt ;íllni. A férjemet kiivettem, mi

kor Ö (~'Yhat:írnzott, hogy Mag'il1mr

szágon keres holdoguLísr.

Utánajárlunk, hogy megtud

juk, ki is valÓjában ez a hatalmas

szuggesztív erot sugárzó színésznó1

m Ogy énesUtÜnk, Marosviisrír

hdyen Ünnepelt szfnésm6 vdt. Öt

ven {f),sz,reret játszott a \~ihígiruda"

lom legszebb dambpílxm. Csak né·

kii:ülük: \'dt Regan Shakes

peare ,,Lear kíni1y" c. darabJi1ban,

Laris.sa ChztTo\'szkíJ "H()zom~iny nél

bili lejnl''' c. mlívél-eu. Jü1i:itj,)rs:ütl

Strinhef'J "Júb kisass7.0ny"·ában,

Cassandnít Emipides-Same "eas

sandr? " c. darabjában, Regan!
Sbkespeare "Lear Király"·Üban. Ma·


