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Szegeny Sudar Anna
Ennyire ne erdekelne mar a marosvasarhelyieket az igazi kultllra? Oda
jutottunk, hogy mar esak a vasari, alpan,
gieeses tomegrendezvenyekre
ozonlik a nep? Tudom, tlllzok, vegletesen kihegyezem a dolgokat, hiszen magam is szamtalan olyan rangos, nagy
igenyu esemenyen is reszt yettem, ahol
szinte tut se lehetett leejteni, annyian
voltak. De vasarnap delutan mi egynehanyan kimondottan szegyelltUk magunkat a Studi6 Szinhazban, hogy
olyan kevesen vagyunk. Kossuth-dijas
ir6no, J6kai Anna r61unk, erdelyiekr61
sz616 nagyszeru regenyet, a Magyar
Orakseg Dijjal kiti.mtetett Szegeny Sudar Annat monodramaban sz61altatta
meg a helybeliek egykori igen nepszeru
vezeto szinesze, a Budapestre reg attelepwt, de az otthonahoz, szwovarosahoz az6ta is a legnagyobb hliseggel ragaszkod6 Balint Marta. A regenyt a
Marosvasarhelyhe:? szinten szorosan
kotOdo Searlat Anna alkalmazta szinpadra. Az eloadast pedig Kineses Elemer rendezte, aki a vasarhelyi eloadas
kezdete elott par 6raval erkezett haza
Kanadab61. A produkei6 nagy sikernek
orvend, evek 6ta telt hazzal jatssza a
muveszno Budapesten a Magyar Szinhazban es rengeteg helyen meg Magyarorszag-szerte, ahova hivjak. Beesben, Stoekholmban tapsolnak neki, es
masutt is sokfele Eur6paban. A Bolyaiak
varosaban a Marosvasa.rhelyi Napok zar6napjan ennyien voltw1k kivancsiak erre a katarzist nyujt6, szlvbemarko16an
driimai, felkavar6 szindarabra es a lelegzetvisszafojtva vegigkavetett, kiveteles ereju szineszi teljesitmenyre.

Galaest a Vajdasagban

A bemutat6ra bizonyara nagy varakozasokkal es szep remenyekkel leeszwt hazatero vendeg semmit se mutatott esa16dasab61, ugy bujt bele a hOsno,
e torekeny, megis eras erdelyi asszony
bOrebe, ugy keltette eletre mindazt,
amit mi itt 1989 elott megismertiink,
megszenvedtiink, nap16jat olyan mely
atelessel elevenitette meg, mintha nem
husz, hanem t6bb szaz emberhez sz61t
volna. Va16szinilleg nem is az a fontos
szamara, hogy az. En, szegeny Sudar
Anna kamaraszinpadon vagy hatalmas
esarnokban kerw kis vagy nagy kazonseg ele, hanem az az iizenet, az az erzelmi toltet, amit kozvetiteni tud, s a
remeny, amely a fajdalmas eloadas vegen megisesak kisarjad a nezokben. De
nem ketlem, hogy rosszulesett neki valamikori szeretett szinhazlatogat6 kozonsegenek most tapasztalt kozambossege, tavolmaradasa. Ezt persze a vendegszereplest beharangoz6 felresikerwt nepszerusites, a reklam hianya is
magyarazhatja. De bizonyos lehango16
jelensegekre is figyelmeztet.· Ezeket taIan majd maskor reszletezzUk. Azt viszont eZllttal hangswyozom, hogy remelem, ugyanezzel a produkei6val kel10 id6ben es megfelelo publieitassal
meg visszahivjak Balint Martat varosunkba. Eloadasat sok-sok itteni embernek erdemes, kelllatnia.
Rogy mit veszitettek, akik nem voltak ott a Studi6ban, felmerhetik abb61
az irasb61 is, amit a Rei Nap cimu vajdasagi magyar hetilap 2009. aprilis 22i szamab61 vettiink at.
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