
A kor társ er dé lyi drá ma egy re fon to -
sabb szak mai si ke re ket ér el: Visky And -
rás mû ve it szá mos eu ró pai és ame ri kai
szín pa don mu tat ták be az el múlt évek ben
– ma gya rul, an go lul, ro má nul, fran ci á ul
és más nyel ve ken. Szé kely Csa ba da rab ja -
it ma gyar or szá gi és er dé lyi szín há zak is
játsszák, dí ja kat nyer nek, an gol nyel ven
írt hang já té ka BBC-dí jas lett né hány év -
vel ez elõtt. Láng Zsolt szín há zi mun kái
ugyan csak jól is mer tek Er dély ben és Ma -
gya ror szá gon egy aránt.

Túl zás len ne va ló szí nû leg azt vi zi o -
nál ni, hogy az er dé lyi szer zõk ál tal írt
szín mû vek a het ve nes-nyolc va nas éve ké -
hez ha son ló, fó ku szált fi gye lem ben ré sze -
sül né nek, mint Sü tõ And rás, Páskándi
Gé za és Szé kely Já nos ak ko ri ban be mu ta -
tott mun kái. Si ke rük in kább a szak mai
kö ze gen be lül ma rad, rit kán lép be a tá -
gabb nyil vá nos ság ba. Az vi szont két ség -
te len, hogy a kö zel múlt, il let ve a kor társ
ese mé nyek iránt ki emel ten ér zé keny szín -
mû vek egy új szín há zi pa ra dig ma kör vo -
na la zá sá hoz já rul hat nak hoz zá, és hogy
eze ket a mû ve ket in do kolt együtt vizs gál -
ni az ugyan csak nem zet kö zi ran gú, si ke -
res ko lozs vá ri és sep si szent györ gyi ma -
gyar tár su la tok pro duk ci ó i val – azok kal 
a ren de zõi el kép ze lé sek kel, ame lyek
Bocsárdi Lász ló vagy Tom pa Gá bor szín -
há zá ban fel erõ sít he tik a kor társ szer zõk
da rab ja i nak bi zo nyos jel leg ze tes sé ge it.

Ko vács Fló ra köny ve egy olyan pon -
ton ve szi fel az er dé lyi drá ma iro da lom
vizs gá la tá nak fo na lát, amely idõ ben túl
van az iro da lom tu do mány fe lõl ér ke zõ
szak em be rek kö zel múlt ban vég zett ku ta -
tá sa i nak ho ri zont ján: köz vet len elõz mé -
nye i ként el sõ sor ban Ung vá ri Zrí nyi Il di -
kó, Ka rá cso nyi Zsolt és Visky And rás ku -
ta tá sa it em lít het nénk – ezek szá mos meg -
ál la pí tá sá ra az ér te ke zés ter mé sze te sen
hi vat ko zik is. Ki fe je zet ten kor társ mû vek
és szín há zi pro duk ci ók vizs gá la tá ról van
szó a disszer tá ci ó ban, ezek elem zé sé hez
pe dig Ko vács Fló ra jól meg ala poz ha tó

dön tés sel in kább egy el mé le ti, ant ro po ló -
gi ai ih le té sû meg kö ze lí tés mó dot vá laszt,
mint egy tör té ne tibb jel le gû kontextuali-
zációt. Vá lasz tott ter mi nu sai ré vén kap -
cso ló dik ugyan az er dé lyi iro da lom mal 
és an nak le het sé ges funk ci ó i val kap cso la -
tos vi ták hoz, de az ér te ke zés jel lem zõ je,
hogy ke rü li a po le mi kus irá nyult sá got, és
azo kat a ter mi nu so kat is igyek szik le író
je len té sük sze rint hasz nál ni, ame lyek a
leg in kább te lí tõd tek az el múlt év ti ze dek
esszé i ben és ta nul má nya i ban po zi tív
vagy ne ga tív ér ték je len té sek kel.

Az ér te ke zés egyik ilyen ter mi nu sa 
a „kö zös ség”, amely nek köz pon ti je len tõ -
sé gét mu tat ja, hogy a cím ben is sze re pel.
Leg rész le te seb ben az Ide o ló gia? Ér ték?
Hely? cí mû fe je zet ben (51–75.) ol vas ha -
tunk ró la. A szer zõ rész le te sen össze fog -
lal ja Cs. Gyímesi Éva ter mi nus hasz ná la -
tá nak jel lem zõ it, amely nek az ér ték plu ra -
liz mus fon tos össze te võ je (66.), akár csak
a vá lasz tás ak tu sa (55.), ame lyik alap ján
Cs. Gyímesi Éva mint egy fel ér té ke li a „re -
á lis kö zös ség” fo gal mát. Bár a könyv ezen
a pon ton nem bont ja ki rész le te sen, hogy
ez az ér tel me zés egy szer re pró bál ja el kü -
lö ní te ni ezt a po zi tív kö zös ség ér tel me zést
a ko ra be li totalitarista, il let ve a tör té ne ti
okok mi att igen erõs transzszilvanista 
tí pu sú, organicista meg ala po zá sú kö zös -
ség kép tõl, a ké sõb bi ek ben nyil ván va ló vá
vá lik, hogy a hierarchizálatlanság, a rizo-
matikus struk tu rált ság a szer zõ szá má ra
is igen fon tos, in no va tív el kép ze lés nek
tû nik. Az in no va tív jel leg re Cs. Gyímesi
Éva ko ráb bi le írá sai sze rint azért van
szük ség, mert az er dé lyi ma gyar ér tel me -
zõi kö zös ség tra di ci o ná lis ér te lem ben 
ál lan dó „hely zet ér zé keny ség ben” szen -
ved. Szá má ra, mond ja Gyímesi, „a köl té -
szet nem ön ma gá ért va ló, ha nem az egy -
ség, az ön azo nos ság fenn tar tó ja, kö zös -
ség te rem tõ szel le mi erõ. Az ol va só szin te
in téz mé nye ket pót ló te en dõ ket, fe le lõs sé -
get há rít az iro da lom ra, olyan ter het,
ame lyet – ugyan an nak a sors nak a ré sze -

112

2014/2 FEL VETT FO NA LAK
Ko vács Fló ra: A kö zös ség 
a kor társ er dé lyi drá má ban és szín ház ban

Fi a tal Írók Szö vet sé ge, Bp., 2013.



se lé vén – a köl tõ kény te len a vál lá ra ven -
ni.” Cs. Gyímesi Éva elem zé sei kri ti ka alá
von ták ezt az ön mo del le zést, leg fõbb ér ve
a „súly alatt a pál ma”, a „ho mok tól se bez -
ve gyön gyöt ter mõ kagy ló”, az „er dé lyi
tél” me ta fo rák ba sû rû sö dõ ma ga tar tás sal
és ma gya rá zat tal szem ben, hogy ezek 
a me ta fo rák ele ve szá mol nak va la mi
olyan nal, ami csu pán egy hely zet nek,
nem pe dig egy kö zös ség vagy et ni kai cso -
port ön azo nos sá gá nak a ré sze. A mon dat,
ame lyet Gyímesi ér vé nyes nek fo gad el, s
amely be ál lás pont ja össze sû rít he tõ,
Adonyi Nagy Má ri á tól szár ma zik: „A tel -
jes ség: kö te les ség.”

Mer re in dul hat to vább ezek nek az ér -
tel me zé sek nek és ér ték té te le zé sek nek az
is me re té ben Ko vács Fló ra? Egy részt ar ra,
amer re a ki lenc ve nes-ké tez res évek ben
szo ci a li zá ló dott te o re ti ku sok, esszé írók
újraleírásai ve zet he tik – ezek vol ta kép -
pen ar ról ta nús kod nak, hogy a Gyímesi
ál tal kri ti zált ér tel me zõi kö zös ség ho ri -
zont ja, rész ben épp az õ mun kás sá ga ál tal
is do ku men tál ha tó an és azt to vább gon -
dol va, ko ránt sem te kint he tõ mo no lit jel -
le gû nek. Ko vács Fló ra mun ká ja a vizs gált
té má val kap cso la tos ér te ke zõ szö ve gek
ala pos is me re té rõl ta nús ko dik, és út tö rõ a
te kin tet ben, hogy nagy mér ték ben ala poz
olyan szer zõk kö te te i re, mint Se lyem
Zsu zsa, T. Sza bó Le ven te, Vincze Han na
Or so lya, il let ve az idõ ben hoz zá juk és
szel le mi tá jé ko zó dá suk hoz kö ze li Jakabffy
Ta más, Visky And rás, Láng Zsolt, Ke szeg
Vil mos és má sok mun ká i ra. Az er dé lyi 
fi a ta labb esszé író-ta nul mány író nem ze -
dé kek ér te ke zé se i nek ilyen jel le gû, funk -
ci o ná lis át te kin té sé re Ko vács Fló ra elõtt
má sok nem vál lal koz tak.

Más részt a disszer tá ció stra té gi á já hoz
tar to zik meg ke res ni azo kat a te o re ti kus
fo gó dzó kat, ame lyek ki moz dít hat ják õt a
hi e rar chi kus op po zí ci ók kö ze gé bõl. A kö -
zös ség te hát Ko vács Fló rá nál ant ro po ló gi -
a i lag kö rül írt ter mi nus, kü lön fé le pra xi -
sok és rí tu sok ré vén vá lik egy kö zös ség
tag já vá va la ki, és így di na mi ká já ban, ala -
ku lá sá ban vizs gál ha tó. Eb ben az ér te ke zõ
se gít sé gé re van töb bek kö zött Ar nold van
Gennep és Victor Turner rí tus el mé le té -
nek ta nul má nyo zá sa.

A kö tet szín ház el mé le ti ré sze (14–
50.) nagy mér ték ben épít Mihai Mãniuþiu
Ak tus és után zás cí mû köny vé re, amely
2006-ban ma gya rul is meg je lent a ko lozs -
vá ri Koinónia Könyv ki adó nál, majd a kö -

zös ség el mé le tek tár gya lá sa után Se lyem
Zsu zsa, Visky And rás, Láng Zsolt szín pa di
szö ve ge it, il let ve Bocsárdi Lász ló és Nagy
Kopeczky Kál mán elõ adá sa it vizs gál ja.

A könyv egyik in tel lek tu á lis já té ka,
hogy he lyen ként egy más ba csúsz tat ja a
meg je le ní tett kö zös sé get – le egy sze rû sí -
tet ten fo gal maz va: az egyes da ra bok té -
ma ka ta ló gu sát – az zal a kö zös ség gel,
amely a szín há zi tér ben elõ adás ról elõ -
adás ra lét re jön. Ez a já ték kü lö nö sen ab -
ban az ér te lem ben inspiratív, hogy (a
szín há zi tér ben együtt le võ ket re á lis kö -
zös ség ként té te lez ve) meg nyit ja a kö zös -
ség rõl va ló be szé det a kö zös sé gek di na -
mi ká já nak vál to zá sá ról szó ló dis kur zus
irá nyá ban (nem sta ti kus kö zös sé gek rõl,
kö zös sé gi iden ti tá sok ról van szó, ha nem
olya nok ról, ame lyek akár egy-egy elõ adás
te ré ben is ki moz dul hat nak). Vol na azon -
ban né hány szö veg hely, ahol eze ket a kü -
lön bö zõ ér te lem ben és mó don fi gyelt kö -
zös sé ge ket el kel le ne és le het ne kü lö ní te -
ni egy más tól – kü lö nö sen Visky, Láng és
Se lyem drá mái ese té ben je le nik meg té -
ma ként a kö zös ség, má sutt, a turneri ter -
mi no ló gi át kö vet ve in kább a kö zös ség ben
va ló vi sel ke dés meg mu tat ko zá sa, mate-
rialitása a hang sú lyos. 

A könyv po zi tív sa já tos sá ga, hogy
mint egy lét re is hoz za té má ját, nem ké -
szen ka pott tárgy ként ra gad ja meg: az
elem zett szö ve gek el té rõ stá tu sú ak – né -
me lyi kük ki zá ró lag fo lyó irat ban je lent
meg egy elõ re (mint pél dá ul Se lyem Zsu -
zsa Tetkó cí mû drá má ja), má sok csak élõ
pro duk ci ó ként lé tez nek (Nagy Kopeczky
Kál mán: Mert tud nom kell...), eze ken kí -
vül pe dig ter mé sze te sen van nak olyan
elem zett mû vek is, ame lyek könyv ben is
meg je len tek, és szín há zak is ját szot ták
már õket (Visky, Láng da rab jai). Az, hogy
e mû vek meg kö ze lí té sei nem egy sé ges
né zõ pont és mód szer tan sze rint épül nek
fel, hogy a kö tet szer ke ze té re nem a ri go -
ró zus fe szes ség jel lem zõ, in kább a szét -
tar tó jel le gû szö ve gek kü lönb sé ge i hez
va ló ér tel me zõi al kal maz ko dás és ido mu -
lás, rész ben épp a konst ru ált tárgy ból
ere dez tet he tõ. A szer zõ a vál to zás ban,
moz gás ban, ala ku lás ban le võ ér tel me zõi
kö zös sé ge ket pró bál ta meg mu tat ni a da -
ra bok ról be szél ve is, és kö vet kez te té sei,
az ér tel me zés út tö rõ jel le ge foly tán is, 
fi gye lem re mél tó ak.

Ba lázs Im re Jó zsef
téka

113




