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Remeny a, remenyre
Szohatlanul meleg volt aprilis elso gyarorszagon telepedett le, a hisebbil?,
vasa,rnapjan. Viragvasarnapon. Ami Ko.lmi maradt ugyan, de ramo.n lanyt
mashor talan fel sem tunt volna, de az vett felesegiil. EbbOl a M,zassagb6l sziiiden olyan szeszelyes
a tavasz.
letett Bala,zs, a napl6{r6 a.sszony mjongva szeretett unohaja, aJ?ithanyat16 elete
Muzslyan szorangtunh, a muvelodesi
esillago.nal?,
"elet- viraghaz nagytermeben, amely zsUfola.sig rendezo
megtelt a vajdasOgi magyar amatoI' szerelme"-neh nevez. Benne szeretl1£ beszinjatsz6l? talallwz6janah zar6napjo.n. teljesUeni a saja,t, meg nem val6sult vagyait, remenysegeit ... Ezernyi baj, megMar tul voltunl? az eredmenyhirdetesen,
es vartuh a esodat. En '?isse felve, mert pr6b6.ltatas gorese, vo.lsaga tor elo: a
aldwr meg nem tudtam ell?epzelni, 11.0- mindennapos megelhetes, a roml6, oreg
gyan val6sul meg alig tobb mint egy haz gondjai, a visszo.uta.sUott [Ltlevel6ro.ban az elottem leva deszlwlwn az a I?erveny, a re,] betegsegei s mago.nal?
tobb evet atolelo hatalmas, fajdalma.s Sudo.r Anno.nah a '?iizdelme sajo.t meglell?i tusa es v{v6da.s, egyil? hedvene re- taro szervezetevel, lelheneh a.rnyelwigenyem, amelyet ma,r tobbszar is elol- val. ,,Arr6l is aJwrtam sz6lni - vallotta
va.stam. Szegeny Sudo.r Anna tortenete- az {r6no -, hogyan, milyen tarta.ssal es
vel I?ozvetleniil. a honyv megjelenese, milyen eroforrasb6l tap16l1wzva lehe1989 uta,n tala.llwztam elOszar, hogy a tiinh I?epese/?a sol<.szorelviselhetetlenhovethezo eve/?ben meg nehanyszor elo- nel? tuna lelhi es testi szenvedesehet
vegyem. A helyzetiinh ugyanis egyre ha- megis elviselni, honnan Jon a remeny a
sonl6bM valt ahhoz, amit az erdelyi remenyre?"
asszony rogZ£tetta napl6jaban. Egy hiA I?onyv es a bel67.ehesziilt monodro.talalt asszony a nem letezo napl6ja,- ma masl?ent volt idOszeru 1989-ben,
1999-ben es most, 2009-ben. Mint 0,11.0ban. J61wi Anna a,ltal. Ra,hagyatlwzva a benne elo dil?tal6ra es az a Istene- gyan "a hovatartoza.s anyamna.l? meg
val6sag volt, nehem o.bra,nd es nel?ed
reoEs megis val6sagosan. Mert szamtaLan Sudo.r Anna, el a vilagban. Kozat- nuir biintetestuda.t". Az anyah ncilunh
tiinh is.
is siratjaJ? az idegenbe sodr6dott
Azto.n jott a szinesznO, Ba.lint Ma,rta. "farlw.saih"-at, es nem felejtettiil? meg el
Nem is jo.rt, inMbb libegett. Kisse Iwp- az a,ramszi.inetehet, az iires iizlete/?et, a
Iwdva doMlta le sa,lja,t,Iwb6.tja,t,sietett, tala.lelwriyso.got, amellyel igye/?eztz'inl?
mert szereznie I?ellvalami finom falatot egy-egy finomabb etelt varazsolni a esa- .
la.d a.sztala.ra. A teremben iilo tizenevehon szeretett unohaja,naJ?, Balazsnah,
ahi nemsohara nala lesz. Egyszerre Osz, se/?ben bizonyo.ra neni ebresztett IdnzO
november lett, nemesah a teremben, de erzesehet a darab, mert o/?, szerenesere,
nem emlehezhetneh eze/?re az idOl?re.
a sziviinhben is. Es lelegzet-visszafojtva
figyeltiih a nO, a feleseg, az anya, a Ma mo.r nines visszauta.s{tott utlevell?enagymama I?iizdelmet, vergodeset. Az relem, esa.!?v{zum es bezartsag. Es nem
asszonyet, al?i meselt, s{rt, nevetett, re- tudom, melyil? a rasszabb. HobOI' nemmenyhedett, osszeomlott. Majd ismet re- regiben azt olva.stam, hogy Szerbio.ban
menyhedett.
esupan minden tizedih polgarnah van
Az eras hangulatu, rendhrviili erze- utlevele. Vagyis a nagy tobbseg nem is
henyseggel meg{rt I?epzelt nap16 mar 0,1WI' utazni. Vajon ha,nyan tanUjah
megjeleneselwr jelentOs sil?ert aratott, meg gyermeheil?nel? SudOl' Anna egyil?
majdnem egy evtizeddel Iwsobb pedig legfontosabb elvet: ,,A ma.ssaghoz minMagyar (irohseg D{jjal tiintette/? '?i. A denl?ineh joga van. De mindenl?inekl
Szegeny Suda,r Anna az elsa, es mind- Ezt j6l jegyezd meg, Balazsom/ Ne olma,ig talo.n az egyetlen regeny, amelyet vadj be soha!" Esetleg ezt: "Ehezhetiinl?
anyaorszagbeli {r6 allwtott a hato.ran es fazhatz.m/?, de azt soha nem engedtuli magyarsOg sors/?erdeseir67.. Hogy hetjiil? meg magunl?nal?, Iwgy belemhiteles-e a hep, amelyet elenl? tar, esah ga.djunl? a moesohba". Es vannah m.eg
azoh tudjo.h mega,llap{tani, al?ih atelteh megszivlelendO gondolato/? a tal'tasr6l,
hasonl6lwt. Mert nem pusztan tortenel- ami a legnagyobb veszelyben van, a
mi l?oriratr6l van sz6.
szellemi hitasZ{tottsagr6l, amit szarA tortenet a ramaniai forradalom
nyubb elviselni, mint a fizilwi ninesteelotti evehben jatsz6dil?. Anna asszony lenseget ...
T6th Livia
elsosj;iilott fia, Farhas elmenel?iilt, Ma-

