Köszönet egy különleges élményért
Késői „Mikulás- ajándékként” 2008. december 8-án mi, az Ady Endre Gimnázium végzős
diákjai különleges élményben részesülhettünk: a Csikos Sándor művész úr által az írónő
halálának első évfordulójára rendezett Szabó Magda emlékestet soron kívül, zárt körben adták
elő számunkra a Csokonai Színház Stúdiószínházában.
Iskolánkban középszinten érettségi tétel Szabó Magda egy- egy alkotása, valamint mi, ebben
a tanévben érettségiző adys diákok az elmúlt esztendőben az Ady- napi évfolyamversenyre a
szerző Für Elise című regényéből dramatizáltunk egy- egy jelenetet. Így a művésznő
sokunknak nagyon kedvessé vált.
Aki esetleg nem foglalkozott eddig komolyabban Szabó Magda életművével, az irodalmi est
során az is betekintést nyerhetett az ő különleges világába.
Az est létrejöttében közreműködtek a Csokonai Színház színművészei és zenészei (Mercs
János, Szűcs Kata, Szűcs Nelli, Trill Zsolt, Zádor István csellista, Failoni Donatella
zongorista), valamint emelt szintű irodalmi- drámai képzésben részt vevő évfolyamtársaink
(Bíró Judit, Mocsár Zsófia, Szakál Dóra, Duró Evelin), akik a költőnő verseit adták elő. A
színészek Magda néni önéletrajzi regényeiből olvastak fel részleteket, és jeleneteket adtak elő
drámáiból. A zenészek életre hívták Beethoven Für Elise című alkotását, mely oly kedves volt
az írónő számára. Ezek nagyon megható pillanatok voltak. Mercs Angéla magánénekes pedig
egy nagyon szép dalt adott elő.
A leghíresebb drámákból vetítés útján ismerhettünk meg jeleneteket, és az írónővel készült
interjúk közül is hallhattunk néhányat. A művésznő életének utolsó interjúját videofelvételről
tekinthettük meg.
A kavalkádszerű mozaikot Csikos Sándor közbeékelt személyes történetei, magyarázatai, a
történelmi és életrajzi háttér bővebb ismertetése tette egésszé és nagyon meghitté.
Azt hiszem, mindenki melegséggel a szívében indulhatott haza az előadás végén. Ezúton
szeretnénk megköszönni Vidnyánszky Attila igazgató úrnak, hogy lehetőséget biztosított
számunkra ennek az előadásnak a megtekintésére, Csikos Sándor rendezőnek és a műsorban
közreműködő minden művésznek, hogy Szabó Magda emlékét ilyen kitartóan ápolják.
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