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Remeny a re~e-nyre
A Kossuth- es Prima Primissima

dijas ir6 75. szUletesnapjan, 2007.
november 24-en a Duria Televizi6
ban lathattik a szerenesesek, az En,
Szegeny Sudar Anna dmG monodra
rMt, melyet J6kai Anna Szegeny Su
dar Anna dmG regenye alapjan
Searlat Anha alkalmazott szinpadra.
EI6ad6ja Balint MartaszinmGvesz.
Zenei szerkeszt6 Gere Erzsebet,
diszlettervez6 Bartunek Katalin, ren
dezte Kineses Elemer. * Hozz<iolvas
tam: J6kai Anna Kos
suth- es Prima
Primissima-dijas Ir6
regenye mar els6 meg
jelenesekor (\ 989) jelent6s sikert
aratott mind az 0lvas6k, mind pedig
a szakma koreben. A S:::egenySudar
Anna egy erdelyi asszony napl6ja,
mely meg a rendszervaltozas, az
I989-es romaniai "forradalom" el6tti
id6kben j<itszOdik. Rovid nehany
evig elhettek bennilnk olyan iIluzi6k,
hogy a kozelmult tortenelmi fordula
ta ervenytelenitette aiokat a minden
napos tapasztalatokat, azokat a jel
legzetes, abszurditasukban felillmul
hatatlann!lk hitt eletelmenyeket,
amelyekbe a regeny szerepl6ihez ha
sonl6an beleszillettek es benne eltek
a kozep- es 'kelet-eur6paiak mJlli6i.
Ma mar tudjuk, sajnos, nines igy. A
Szegeny Sudar' Anna az els6 es
mindmaig az egyetlen regeny, ame
Iyet anyaorszagbeli ir6 alkotott a ro
maniai magyarsag - es mas hasonl6
korillmenyek kozott el6magyar nep
esoportok - nehez sorskerdeseir61. A
kerlelhetetlen politikai pres hatasara
bekovetkez6 beolvadas, vagy a
szamyra boes<it6 kozossegt61 val6 
fizikai es szellemi ertelemben is -'
vegleges elszakadas alternativaja
kozt verg6doerdelyi rnagyarok kilz
delme elevenedik meg Sudar..Anna
szemelyes "ildvtorteneteben". A re
geny nemesak a mindenn.api eletet
eltorzlt6, az emberi, aesaladi kap
esolatokat is felelemmel atitat6 dik
tatura bemutatasaval remekel, de J6
kai Anna a szenvedelyek rajzanak is
mestere: az apr6 esemenyek, velet
lennek Wn6 gesztusok, elejtett sza
yak nyoman tamad6 .erzelmi viha
rok - lelektanilag is pontos - terke
pet adja. A gyermekek es az unoka
irant erzett "azur-szerelemnek" olyan
eleven abrazolasat talaljuk a konyv
ben, amely a legnagyobb szenve
dely':regenyekkel egy sorba alHtja
Szegeny SUdelLAnna tOrtenetet. * A
regeny megkap6latlel~tet ad ae.erde
Iyi asszony eleter61. A masfel even
at, feltehet6en a80-as evek derekan
vezetett napi feljegyzesekb61 Sudar
Anna eletkorillmenyei, a haziasz
szony apr6-esepr6 dolgai hiteles rea
"-- ..«~I ~"",,'Iav ·meQismerhet6k.

mint azok az erzelmi, indulati folya
matok, amelyek szemelyiseget meg
hataroZf"'ik. J6kai Anna sejthetp eel
ja: az Arva Beth/en Katanak egy ke
sei leszarm.azottj<it,~gy formatumos,
mai dramai n6alakot megjelenlteni.
Anna asszony els6szillottje, Farkas
evekkel korabban Magyarorszagra
telepillt - a tole val6 elvalasztottsag,
az anyai erzelmeknek ez a titkos bel
s6 ive is fontos szal a regenyben. A
centrum azonban a kozvetlen esalad:

fakent kisebbik fianak
esaladja. Kalmi ugyanis
roman asszonyt vett fe
lesegill, es Balazs, az

ebb61 a hazassagb61 szilletett kisfiu:
a napl6ir6 asszony rajongva szeretett
szeme fenye. A nagyanyai, mar-mar
szerelmetes erzelmek, a mai erde
Iyi "kaukazusi kretakor", a ketfele
kultura, ketfele mentalitas feszilltse
gei allnak az erzelmi, indulati rajzo
lat tengelyeben. S ennek megfelelo
en a f6 ellenfel: Eeaterina, Kahni fe
lesegenek anyja, ez a nem kevesbe
karakteres roman 6v6n6, aki
"tudomanyosan", az aktualis politi
kai. es. hivatalos ~szmek neveRen ki
.vanJa magahoz kotni ~z 6.vQdaskoru,
magyar es roman csaladi kornyezet
ben nevelked6 kisfiut. Ezernyi baj,
megpr6baltatas gorese, valsaga vi
harzik a napI6/apokon: a iniildenna-
pos megelhetes, beszerzes,. a rom16
oreg haz gondjai, a visszautasftott ut
levelkerveny, a ferj betegsegei, s ma
ganak Sudar Annanak a kUzdelme
saj<itmegtoro szervezetevel, lelkenek
amyekaival. A kis Balazs sorsaban 
ezaltal Sudar Anna remenyeinek ma
radekaban - a vegs6 elszakadas reme
is feny.eget...{Lege:::aAnna) * "Arr61
is akartam sz61ni - mondja J6kai An
na -, hogyan, rililyen tar1assal es mi
Iyen erOforrasb61 taplalkozva lehe
Wnk kepesek a sokszor elviselhetet-·
Iennek Wn6 lelki es testi szenvedese
ket megis elviselni~ horman Jon a re
meny a remenyre?" * A regenyt,

.mint J6kai Anna "spiritualis realiz-
musanak" kieme/kedo eredmenyet,
1998-ban Magyar Orokseg-dijjal
tilntettek ki. * A vasarnapi Napke/Le
ben J6kai Annaval es Balint Marta
val beszelgetett a szerkeszt6, Lakat.
T. Karoly. Megtudhattuk a fentiek
mellett, hogy Balint Marta mar fel
szaz alkalommal mutatta be a Sudar

Annat, mindenfele sikerrel; csak ep
penszUlotte. fOldjen, Marosvasarhe
Iyen nem. Nem szivesen jonne haza?
Dehogynel1J.. Hat akkor mi az oka?
J6kai Anna szerint a rendezo tulzott
(al-)szerenyseg~. Vagy valami
egyeb, gondolnank mi, nez6k, olva
s6k, ha gondoln6k. De hat nem gon
doljuk. Csak nezlink, es annyi, annyi.

. B.D.


