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Szegeny Sudar Anna
Balint Marta erdelyi szarmazasu szinmuvesz adta elo Erden, a muvelOdesi hazban

J6kai Anna: Szegeny Sudar Anna elmu munkajab61 kesziilt napI6-dramat.
(Rendezo: Kineses Elemer, Dramaturg: Searlat Anna)

.l Szegeny Sudar Anna az elso tozas, az identitastudat kerdesetflregeny, amelyet anyaorszag- boncolgatja, ami szerintem ko-
beli ir6 alkotott a romaniai ma- runk nagy problemaja. Barhol jat-
gyarsag nehez sorskerdeseirol. A sz6dhatna ez a drama az elszaki-
regenyt 1998-ban Magyar Orbk- tott teriileteken, ahol vannak ve-
seg dfjjal tiintettek ki. gyes hazassagok. Egy asszony ki-

Siito Andras a legjobb erdelyi siklott elete, a:ki titkon azt remeli,
regenynek nevezte ... "Hogyan hogy majd az unokaja - " hanyat-
pr6balja Sudar Anna unokajat a 16eletem rendezocsillaga" - fogja
rivalis, a roman nagymama hatasa karp6tolni. Allastalan, otthon iil a
al61 kiszabadftani? Amikor a negy fal kbzbtt, am az unokanak
helyzet olyan turhetetlen, egy felolvas franciaul. Ami "az
problema olyan gybtro, hogy az anyamnak meg val6sag volt, ne-
eletet nem lehet folytatni tole, ak- kern abrand, az unokanak biinte-
kor jbn az fras vedelem katarzisat testudat" - a magyarsagaert,
jelento napl6fras. J6kai Anna realizmussal eppugy megismerhe- anyanyelveert naponta serelmet
"csak" lefrta!" tok, mint azok az erzelmi, indula- szenvedo, kiizdo ember belso vf-

Az erdelyi magyarsag sorsa ti folyamatok, amelyek szemelyi- v6dasa. A gyermeke vegyes ha-
mindennapjainak apr6-csepro seget meghatarozzak. zassagab61 sziileto unokanak
gondjain at elevenedik meg Sudar - Hogyan keriilt kapcsolatba a mondja: "neked kell folytatnod,
Anna tbrteneteben. Napl6, balla- muveszno Szegeny Sudar Anna- ezt kerem, kbvetelem toled."
daban elbeszelve. A regeny meg- val es mit jelent az On szamara az Balint Marta - tbrekeny alakja,
kap6 latleletet ad egy erdelyi asz- alak megformalasa? - kerdeztiik sfr6-kacag6-panaszkod6-perelo-
szony eleterol. A masfel even at, Balint Martat61. alazatos-kbnybrgo hangja, mely
feltehetoen a 80-as evek derekan - A J6kai Anna regenyet szin- atelese, amely a megtapasztalas
vezetett napi feljegyzesekbol feny padra alkalmaz6 Scarlat Anna minden brbmet es banatat tiikrbzi
deriil arra, hogy a Ceausescu-dik- kert fel, lenne-e kedvem eloadni a - biztos, hogy a legjobb Szegeny
tatUra hogyan lop6zott be es ural- darabot. Hihetetleniil izgalmas Sudar Anna. Hiszen Balint Marta
ta egy erdelyi csalad eletet. Sudar feladat, es nem elsosorban azert, megelte mindazt, amit Sudar An-
Anna eletkbriilmenyei, a haziasz- mert magam is erdelyi szarmaza- naban elbeszel. Ettol lesz hiheto,
szony apr6-csepro dolgai hiteles su vagyok, hanem mert a hovatar- megborzongtat6 es hiteles.


