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→ Darvasi László: Karády zárkája

Szereplő: Bartha Boróka (Karády Katalin). Zongo-
rista: Horváth Zoltán / Szép András. Díszlet, jel-
mez: Márton Erika. Rendező: Béres László

A KARÁDY ZÁRKÁJA CÍMŰ ZENÉS MONODRÁMÁT MUTATTÁK BE KOLOZSVÁRON

Szenvedéstörténetből megváltástörténet

Magyar orvosképzés román tengerben
Magyar szakmai körökben meg-

fogalmazódott vélemény, hogy 
hosszabb távon az erdélyi magyar 
orvosképzésnek is a Sapientia ke-
retében lenne a helye. Hogyan vé-
lekedik erről? 

Abból kell kiindulni, hogy ma 
már szinte utópia visszaállítani a 
MOGYE egykori magyar struktú-
ráját. Ha több jóakarat volna, ak-
kor a most létező vegyes oktatási 
rendszerben egy jobb helyzetet 
tudnánk kiharcolni a magyarok 
számára. Egy másik út, hogy a 
többségi román egyetem kereté-
ben működő magyar nyelvű or-
vosképzés megszűnik, és a Sapi-
entia egyetemhez társul. Kérdés, 
működhet-e két párhuzamos ma-
gyar orvosképzés Marosvásárhe-

lyen. Szerintem nem, mert nincs 
annyi magyar diák Erdélyben. 
Elképzelhető a sapientiás orvos-
képzés egy új fakultás megszüle-
tésével, de ehhez hosszú időszak 
kell. Beindulása után a Sapientia 

önálló egyetemként jó darabig 
úgy működött, hogy diákjai más 
egyetemeken államvizsgáztak. 
Az akkreditálás hosszú folyamat. 
Ez elméletben úgy képzelhető 
el, hogy az új orvosképzés bein-

dulásával egy darabig a régi is 
működik.

Lát-e a magyar vonalra valami-
lyen stratégiát? 

Szerintem erre nincs konkrét el-
képzelés, csak beszélnek róla. Kri-
tikaként is megfogalmazom, hogy 
az erdélyi magyar orvosképzéssel 
kapcsolatban nincs átütő straté-
gia, ami hosszabb távon jelölné ki 
a járható utat. Olyant is hallottam, 
hogy Csíkszeredában jönne létre 
az új magyar orvosképzés. Nem 
hiszem, hogy ez járható út lenne. 
Az egyetemet egy kisvárosba te-
lepítsük? Vajon szerencsés dolog 
Marosvásárhelyről kiszorulni? Ha 
már kiszorultunk Kolozsvárról 
Marosvásárhelyre, most vándorol-
junk tovább Csíkba, Udvarhelyre 
vagy Sepsiszentgyörgyre?

Rendkívüli környezetben 
láthatja a kolozsvári magyar 
közönség Darvasi László 
Karády zárkája című zenés 
monodrámáját. A Gyulai 
Várszínház előadását a 
kincses város közönsége a 
magyar opera udvarán levő 
színpadon követheti fi gye-
lemmel, a következő produk-
cióra a napokban kerül sor.

→ SOMOGYI BOTOND

D arvasi László – aki a kor-
társ magyar irodalom 
egyik kiemelkedő és ismert 

szerzője – a Gyulai Várszínház 
igazgatójának, Elek Tibornak a 
felkérésére írta a darabot, amely 
egy korszak ikonját, divatját, stí-
lusát és gondolatvilágát mutatja 
be, ugyanakkor emléket állít egy 
világháborús hősnek. Egy olyan 
asszonynak, aki megalázottsá-
gában is képest volt emberséges 
maradni. A 2020-as év amúgy 
kettős évforduló, hiszen a drá-
ma főhőse, a magyar színház és 
fi lmművészet egyik legnagyobb 
ikonja, Karády Katalin 110 éve 
született és 30 éve halt meg. Az 
előadást a kolozsvári közönség 
számára ismerős színésznő Bart-
ha Boróka játssza, és a rendező, 
Béres László neve is sokak szá-
mára ismerősen cseng, hiszen 
a kolozsvári magyar színház 
művészeti tanácsadójaként is 
munkálkodó szakember az utób-
bi években olyan darabokat vitt 
színre, amelyek méltán váltak a 
kolozsváriak kedvenceivé. Elég 
ha a Valahol Európában vagy a 

Légy jó mindhalálig című zenés 
musicaleket említjük, de a siker-
sorozatba tartozik a Mágnás Mis-
ka vagy a Hegedűs a háztetőn is.

A monodrámát tavaly nyáron 
mutatták be a Gyulai Várszínház-
ban, a szerző, Darvasi László így 
vall a halhatatlan művésznőről és 
a darabról: „nem az életét írtam 
meg, hanem a Gestapo börtöné-
ben eltöltött hónapokból néhány 
sötét, fájdalmas napot. Azt, ami-
kor kilátástalan minden. Amikor 
semmi remény nem látszik, hogy 
majd újra a szabad ég alatt áll-
hat. Nos, ez érdekelt engem, hogy 
ilyen helyzetben miként működik 
a lélek, a jellem.”

A második világháború végén 
Magyarországra bevonuló néme-
tek a híres énekesnőt fokozatosan 
ellehetetlenítették, 1944. április 
18-án kémkedés vádjával letar-
tóztatták, majd börtönbe zárták. 
A színpadon ez a szívfájdító törté-
net bontakozik ki Bartha Boróka 
tolmácsolásában. Béres László 
rendező a sajtónak nyilatkozva ko-
rábban elmondta: megrázó dolgok 
történtek az énekesnővel a bör-
tönben. Magánzárkába tették, és 
nem azért, mert akkor ő volt a kor 
dívája, hanem azért, mert a kiska-
tonák számára a napi dohányadag 
mellé őt szánták ráadásként, „szó-
rakozásképpen”. Ha csak belegon-
dolunk, elborzadunk, mi minden 
történhetett vele egy nap – három 
hónapon keresztül. Amikor pedig 
kiszabadították, és hazament, la-
kását kifosztva találta.

Elek Tibor, a gyulai Várszín-
ház igazgatója a történelemked-
velők mellett azoknak is ajánlja a 
darabot, akik örömmel hallgatják 
a díva dalait, ugyanis a műben a 
legismertebb Karádyhoz kötődő 

művek is elhangzanak. És nyil-
ván azoknak is, akik kíváncsiak a 
személyes drámákra, arra, hogy a 
szenvedéstörténet miként válik a 
végén megváltástörténetté.

A Gyulai Várszínház zenés mo-
nodrámája különben nagyon jó 
fogadtatásra, szakmai visszhang-
ra talált Magyarországon. „Karády 
Katalin, született Kanczler Katalin 
Mária sokakban csupán egy fi lm-
béli karakterként, egy fotóként, 
egy kellemes hangszínként vagy 

még ennyiként sem él. Darvasi 
László szövege és Béres László 
rendezése szerencsés találkozá-
sának, valamint Elek Tibor, a Vár-
színház igazgatója meghívásának 
köszönhetően méltó hommage 
született e titkokkal, erotikával 
és férfi akkal teli élet számára. Re-
mélhetőleg Karády személye és 
emléke, illetve az előadás tovább 
él és hat, mint egy lassan ham-
vadó cigarettavég…” – olvasható 
például az art7.hu oldalon.

A pünkösdi jótékonysági koncert 
csapatmunka eredménye. Olyan 
jeles meghívottaink voltak, mint a 
Gyimesvölgye Férfi kórus, Berecz 
András, Antal Tibor vagy a Zurgó 
együttes, és számos zenész bará-
tunk, táncosok, művészek, akik 
mind ingyen segítettek, léptek fel. 
Nem beszélve a helyi techniku-
sokról vagy a helyszínt biztosító 
Szakszervezetek Művelődési Há-
zának vezetőjéről, személyzetéről, 
akiknek köszönhetően minden 
befolyt összeg teljes mértékben a 
célszemélyekhez jutott (például a 
Szent Kereszt Plébánia és a Csíki 
Anyák Egyesületének köszönhe-
tően). A sors fi ntora, hogy egyik 
legnagyobb sikerélményünk egy 
hallássérült kisfi úhoz fűződik, aki 
a koncertet követő sikeres műtét-
nek köszönhetően azután nem járt 
a koncertjeinkre, mert zavarta a 
hangerő.

A kulturális, zenei élet lassú 
visszaszerveződése után hogyan 
tekintenek a jövőbe, milyen ter-
veket szövögetnek?

Félelmetes, ami történik a vi-
lágban. Veszélyben van az a kevés 
igaz érték, ami még megmaradt: 
a hit, a tudás, a hagyományok, a 
kultúra. Intő példaként állhatna 
előttünk, hogy néhány évtizede 
mindössze annak, hogy a Ditró 
melletti Cengellér lakóközös-
ségét úgy rombolták szét, hogy 
ledózerolták a templomot és az 
iskolát. Ennek következtében a 
falu népe lassan elköltözött, pe-
dig sok ideig ellen tudtak állni 
az erőszakos kiköltöztetésnek. A 
mostani helyzet kísértetiesen em-
lékeztet e szomorú eseményekre: 
már jó ideje sok oldalról hiteltele-
nítik különböző módszerekkel a 
hitet, vallást, nemzeti értékeket. 
És most romba dőlni látszik az 
is, ami még megmaradt a tanügy-
ből, tanításból, kultúrából, gyö-
kereinkből, családokból, közös-
ségekből.

Mennyire nehéz manapság ze-
néből megélni? 

Sokan kérdezik tőlünk, miért 
nem megyünk el valami „tisztes-
séges szakmát” művelni, hiszen 
könnyebb lenne a mindennapok-
ban megélni belőle. Viszont azt 
érezzük, hogy a mi feladatunk, hi-
vatásunk az emberekben megtar-
tani a lelkesedést, lelkükben a dalt, 
elméjükben a verset, szívükben a 
lángot. Igazából sohase volt még 
az emberiségnek nagyobb szüksé-
ge olyan valós alapokra, amelyek-
ben bízhat, amelyek értékmegtartó 
ereje örök, és a művészekre, ame-
lyek megmutatják a legnehezebb 
időkben is az élet szépségét. Nem 
hisszük, hogy létezik az a világjár-
vány, amely kapcsán szabad lenne 
ennyire szétszakítani az embereket 
egymástól. Közösségi és kultúr-
lények vagyunk, nem magányos 
farkasok. Szükségünk van a hitre, 
zenére, közösségre, tanulásra, al-
kotásra. A Role zenekar szűkebb 
és tágabb közössége nem adja fel. 
Készül az újabb József Attila-mű-
sorunk, mindig lesznek új dalaink, 
mindig lesz, amit adjunk a szépre, 
jóra vágyóknak. Ebben bízunk, és 
abban is, hogy láthatjuk még kon-
certjeinken az emberek szemében 
azt a csillogást, ami éltet, ösztönöz 
bennünket.

folytatás az                  oldalról1.

Bartha Boróka színművésznő teljes átéléssel alakítja Karádyt

Dr. Ábrám Zoltán, a magyar hallgatókért felelős dékánhelyettes
a lelkiismeretére hallgat
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