
Az "utolso vonat"
mom szineszsorsokkal. Munkat
azert kaptam a Racli6ban, igazan
nagy muveszekkel szerepelhettem
egyl1tt, orultem is, de latnom is kel
lett: sokkal tObb az igeret, mint amit
bevaltanak. Ezert volt sorsdonto pil
lanat a szamomra, amikor talalkoz
hattam Amon Zsuzsaval ... 6 volt
nekem itt az elso, igazi nagy bevaltott
igeret. Azt hiszem, ahhoz, hogy ismet
magamra talaljak, erre a nagyszertl
asszonyra volt szuksegem. Arra, aki
kinyujtotta felem a kezet, aki a leg
tobbet elolegezte meg szamomra: a
bizalmat: saki azt mondta egy rovid
ke beszelgetes utan: "nekem gondom
lesz rad!"

- Ugy is lett, es most a Domino
SZlnhazban nagy'on szep feladatra ke
sziilsz. Mitjelent ez szamodra?

- E percben minclent! Ami6ta
tuclom, hog) eljatszhatom Strind
berg: Julia kLmsszonyanak cimszere
pet, szepek tartajmasak varakozas
teliek napjaim. Es raadasul folclim.
Kineses Elemer renclezeseben! Kii
lonosen izgat a szerep. mert az em
beri kapcsolatokban az eroviszo
nyok kerdeset, a gyenge es az eros
parharcanak problematikajat fesze
geti. s fillvelmeztet is egyben: nem
szabad, nem erdemes a meltatlan
nak kinyilni. Grom es nagy kihivas is
ez a felaclat, mert meg kell felelnem
Zsuzsa varakozasanak. Zsuzsanak
aki hogy batoritson, egy nagy csokor
tulipant hozott nekem az elso olvas6
pr6b3ra. Gyonyortl viragok voltak!
Nem is sejti talan, hogy ez a gesztus
mit jelentett szamomra!

- Latod! Ezennel nemcsak felejt
hetetlen multad. de szepjelened is van.
Mien ne lenne jovod is ilyen fe/to gon
doskodas mellett?

- Igaz is! - monclta Marta, s lat
hat6an elvonultak arcar61 a felhok.
Mar igazan, oszinten mosolygott,
mint nyari zapor utan, ha kisiit a
napsugar ...

- Es abban is bizom - mondta
egyre tObb hittel -, hogy ezt a szere
pet egyszer meg az "enyeimnek", Ma
rosvasarhelyen is eljatszhatom! ...

Balogh Jo111n

szerepeket, a kozonseget, egysz6val
mindent, ami nekem az eletet jelen
tette. Lelki tusaim kozben azt mon
dom: engem ezert nem ment fel semmi'
Majd jon a kovetkezo gondolat: fer
jemnek volt igaza, aki a raci6 erejevel
gyozott meg: milyen jovo vart volna
"ott" Gergore? A kisfiamra, aki ma is
cedulat csusztat at nekem az ajt6re
sen ha orlqdom, s ez all a papiron:
"szeretlek Edesanyam!" Rokonaim
t61, boles es igazlelku edesapamt61
bucsuzni nekem felert egy temetes
sel. Apam ego fajdalmaban is azt
mondta: "tidek a dontes. nem sz6
10k bele!" DontOttl1nk jottiink ...
Egyl1tt,melt nagyon ragaszkodom a
ferjemhez, s a bizonyossaghoz: kis
fiam megmenekiil mindatt61 a szen
vedestol, amit mi ateltiink.

- Aztan megerkeztetekBudapestre.
- Kezdetben itt sem vartak rank

konnyu hetek, h6napok. Ferjem,
mint orvos - szerencsere viszonylag
hamar elhelyezkedett, befogacltak,
j61 erzi magat. Gergo iskolaba ment,
latsz61ag minden helyrezokkent,
csak nekem volt nagyon nehez. Ke
restem a helyemet, es latnom kellett:
Thalia gyermekeinek itt sem konnyU
az elete. Talalkoztam nagyon szo-

- Tenyleg a legsotetebb kor
szakban kenyszerultem feladni az
egeszet 1988. nyaran - folytatta
most mar teljesen higgadtan.

Ahogy kollegaim a fajdalmas
bucsu kozben megfogalmaztak:
"az utols6 vonatra szalltunk fel."
Ferjemmel es hat eves kisfiammal,
Gergovel nekivagtunk a messze
segnek, odahagyva lakast, egzisz
tenciat, a felejthetetlen tarsulatot, a

c sak a multr61 ne fagass! 
kerlelt Balint Marta szin
muveszno, aki harom esz

tendeje keserves viv6dasok utan
ugy dontOtt, hogy ferjevel es kis
fiaval felkerekedik szeretett Ma
rosvasarhelyerol, s az 6-/uj/haza
ban keres nyugalmat, boldogu
last ... Csak a multr61 ne, kerlek!
- ismetelte tObbszoris, olyan mely
seb ez szamomra, amely soha, de
soha nem fog beforrni!

Masodpercekre bennem akadt a
sz6, szerencsere vegul 0 tOrte meg
a csendet:

- Foiskolas evek Marosvasar
helyen, harom felejthetetlenul gyo
nyoru ev Szatmaron, majd ujra
Marosvasarhely kovetkezett, aho
va ferjhez mentem; ahol nyolc ev
adon at csak foszerepeket jatszot
tam; ahova Harag Gyorgy szerzod
tetett vissza, akivel a sors ku16nos
kegyenek koszonhetoen harom
darabban is dolgozhattam ... el
hiszed mar, hogy nehez r6la be
szelni?

- Nem szeretnek neked fajdal
mat okozni! De nem vigasz szamodra,
hogy reszese lehettel egy kiveteles er
teka kiildetesnek? Magyar sZlneszno
volta! Erdelyben egy gatlastalan dik
tatum legsotetebb szakaszaban! Kell
ennel felemelobb erzes?

- Va16ban kuldetes volt! 
mondta nemi~epp megkonnyeb
bUlten Marta. Es nemcsak Marbs
vasarhely, ahonnan egy idelatoga
t6 idos hazaspar e szavakkal sz6li
tott meg a,pesti aluljar6ban: "Mu
veszno! Ugy hianyzik nekunk!"
Misszi6 volt minden szekelyfoldi
tajeloadas is, ahol megcsapott a
legolcs6bb Kulcs szappan tiszta il
lata, amikor felgordiilt a fiiggony, s
tiszta, romlatlan arcu szekely em
berek tapsoltak nekunk lelkesen,
onfeledten ...
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