Balint Marta szolaltatta meg egyszertien, tisztan, katartikusan, felkavaron. Tizenm\gy evnyi tavollet utan lepett ismet egykori nagy sikerei marosvasarhelyi szinpadara. EgyedUl, illetve dehogy, Szekely Janos megtisztel6 tarsasagaban vallalta az ujratalalkozast kedves kozonsegevel,
amely nemesak egy sokaig emlekezetes estet kapott t6le, de szurkolt is
neki, hogy mindenki szamara feledhetetlen legyen ez az egyUttlet. Es a
jelek szerint senki se esal6dott, megtortent a esoda: az el6ad6 teljesen
azonosulni tudott a kolt6vel, a jelenlev6k ugy erezhettek, az evtizede elhunyt nagy ir6egyeniseg maga mondja, suttogja, harsogja gyotrelmeit,
megalazottsagban, remenytelensegben is az elet himnuszat, vagy forditVa, a szinesz akkor, ott helyben valtozik Iirikussa, hogy veretes, szivbe
markol6 szavakkal fogalmazza meg mindazt, ami vele, velUnk,
mindannyiunkkal megesett az eltelt emberpr6bal6 evtizedekben. Balint
Marta, ahogyan Szekely Janos a Zene dmu hatalmas ivu koltemenyeben
1966-ban megirta, "a lelek anyanyelven beszelt" vasarhelyi kozonsegevel.

Nem ketseges, a kolt6 mindenkihez.sz6l ihletetten kivalasztott es tovabbadott 677 soraval, ezt bizonyitja az EgyedUI magyarorszagi, ausztriai el6adasainak hozzank is eljutott elismer6 visszhangja; de itt;ahol ezek
a versek szUlettek, bizonyara melyebben, szivsajdit6bban, felemel6bben
hatnak, mint barhoI egyebUtt. A varosban melyre nyulnak a versmondas
. gyokerei, jeles el6ad6muveszek kenyeztettek el a kOzOnseget.A Budapestre
attelepUItszinesm6, akinek megannyi kival6 szinpadi alakitasat 6riztUkmeg
magunkban a hetvenes, nyolcvanas evekbOl,mindeddig kevesbe ismert areat
felmutatva is meggy6z6en bizonyitotta tehetseget, erzekenyseget, empatiakeszseget. Szeles skalan mozg6 szep beszede, amyalatgazdag kozvetlensege,
hangjanak dramai ereje, muzikalillisa,az eI6adasj6l kimunkalt, megis szinte
eszrevetlen koreogffifiaja,nagyszeru zeneje, visszafogott' eszkoztara egyUttesen allitotta rivaldafenybe a VERSET, amely meg tudta esillogtatni a
szerz6 s muveszi kozvetit6je ketsegtelen ertekeit.
Balint Mffita mas musorait is kivanesian varjuk ezutan.
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E16hang.
Amit mondtak,

hogy frjam meg -

megfrtam.
Es azt is, amit gondoltam, mig irtam.
Kimondtam, amit kellett, es amellett
Kirriondtam, amit elhallgatni kellett.
frasaimban megtaJalhatod,
Miral beszelt es miral hallgatott,
Mit hirdetett es titkolt ez a szazad.
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MenS konQksag voltam es alazat,
Hogy

I

elmondhassam

mind,

amit

megeltem.
Mi volt ez, mondd? GyaJazat volt?

Balint Marta

es Csorba Andras jelenete (an:hiv felvetel)

Vagyerdem?
(1963)

