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ANTAL KLAUDIA

Kovács Flóra: A közösség a kortárs erdélyi 
drámában és színházban

Kovács Flóra átgondolt és letisztult kötetének célja a közösség, a csoport és a hozzá 
kapcsolódó beszédmódok és azok megjelenési formáinak vizsgálata a színházi nyelv-
ben egy – deleuze-i értelemben vett – kisebbségi korpuszon keresztül. A fi atal iroda-
lomtörténész szerzőt elsősorban a kisebbségi lét megértésének vágya hajtotta a szín-
háztudomány területe felé, mert véleménye szerint a „szépírói-színházi szövegek 
erőteljesen refl ektálnak a közösség, a közösségképzés, a közösségből kilépés és egy 
másikba való belépés kérdéskörére, illetve adott esetben a kizárás aktusára”. (13.) 
A tanulmánykötet legnagyobb erénye, hogy az elméleti háttér – például a rítus- és 
közösségelméletek – kifejtése nem válik el élesen a vizsgált előadások és drámák 
elemzésétől, hanem rajtuk keresztül mutatja be és magyarázza azokat. Ennek kö-
szönhetően a könyv azok számára is érdekes olvasmányul szolgálhat, akik egyáltalán 
nem jártasak az erdélyi színháztörténet terén. Ugyanakkor a könyv nem vállalkozik 
a 21. századi erdélyi drámairodalom legjelentősebb műveinek ismertetésére, vizsgáló-
dását azon irodalmi alkotásokra korlátozza, melyek megfelelő terepet biztosítanak 
számára a közösség és az átmenetiség kérdéskörének elemzéséhez. Mindemellett 
érdemes röviden a könyv borítójáról is megemlékezni, mely túllépve egyszerű repre-
zentatív funkcióján a kötet szerves részévé képes válni: olyan kérdésekre és problé-
mákra hívja fel a fi gyelmet, melyeket a kötet szerzője is vizsgál.

Az előadásokban és a drámákban megjelenő átmeneti állapot elemzésének első 
lépéseként a rítus fogalmát és a hozzá kapcsolódó elméleteket járja körül Kovács. 
A szociálantropológia felől közelíti meg a fogalmat, mely a köztes, mondhatni kü-
szöbállapot leírására használja a rítust. A francia néprajztudós, Arnold van Gennep 
nevéhez fűződik a rites de passage kifejezés, mely az emberi élet fontos átmeneteihez 
tartozó rítusokat jelöli. E rítusok célja van Gennep szerint az, hogy megkönnyítsék 
az ember életében bekövetkező kríziseket, illetve hogy lelassítsák a hirtelen jött vál-
tozásokat.1 A rítus fogalma azonban a színháztudomány számára sem ismeretlen; 
Jane Ellen Harrison Th emis. A Study of the Social Origin of Greek Religion című írásá-
nak tézise, hogy a színház eredete maga a rítus.2 De megemlíthetnénk többek között 
még Grotowskit,3 vagy a hetvenes évek performereit – például Marina Abramovićot 
–, akik előadásaikkal újradefi niálták a színház és a néző, illetve a színház és rítus fo-

1 Lásd Arnold van Gennep, Átmeneti rítusok, ford. Vargyas Zoltán, L’Harmattan, Budapest, 2007.
2 Lásd Jane Ellen Harrison, Th emis: A Study of the Social Origin of Greek Religion, Cambridge UP, 

Cambridge, 1912.
3 Lásd Jerzy Grotowski, Színház és rituálé: szövegek, 1965–1969, Kalligram, Pozsony, 2009.

galmát.4 Kovács Flóra azonban csupán a román származású rendező, Mihai Măniuţiu 
színházelméletét ismerteti és kapcsolja össze van Gennep rítusleírásával.

Kovács állítása szerint van Gennep elmélete relevánsnak tekinthető a színház-
tudományban: ennek bizonyításaképp összehasonlítja és megpróbálja megfeleltetni 
Măniuţiu a színészből, szereplőből és játék-lényből alkotott hármas felfogásával. 
Măniuţiu játék-lénye természetes és mesterséges jegyekkel is rendelkezik: termé-
szetes, hiszen teste a színész teste, ugyanakkor mesterséges, hiszen az előadás végén 
megszűnik létezni. A játék-lény tehát már önmagában a köztes létet, az átmenetiséget 
szimbolizálja. A van Gennep-féle elkülönülés rítusában tapasztalhatjuk meg a játék-
lény létezésének első pillanatát, amikor a színész megválik önnön jegyeitől és elhasz-
nált mimetikus formáitól, s átadja magát a bizonytalanságnak, a leendésnek. A mar gi-
nalitás rítusában, azaz a köztes állapotában születnek meg a játék-lény attribútumai, 
melyek megteremtenek egy viszonylagos állandó állapotot, melyből az elkülönülés 
rítusában kilép a játék-lény és megszűnik létezni. Kovács tehát világos és érthető pár-
huzamot állít van Gennep átmeneti rítusai és Măniuţiu játék-lénye között, ám az 
előadások és a drámák elemzésében ez a bizonyítás mellékes szereppel bír.

Ami ennél fontosabb, hogy megértsük a rítus fogalmát és annak a küszöbállapot-
ra alkalmazott használatát, hiszen ez válik Kovács egyik fő elemezési szempontjává. 
A színházi tér átmenetiségét vizsgálja a TransylMania zenekar Mert tudnom kell… 
című produkciójában – ahol különválik a zenekar szent tere a színészek és táncosok 
profán, nagyvilági terétől – és Bocsárdi László A csoda című rendezésében. Az elő-
adások felmutatják a küszöbállapotot, az elkülönülés, a marginalitás és az egyesülés 
rítusát is a szereplők által: a Mert tudnom kell… főszereplőjét kitaszítja magából a 
közösség, elveszti korábbi társadalmi státusát, ezért szegélystádiumba kerül, ahogy 
maguk az ördögök is, hiszen ők valójában bukott angyalok. Az előadás végül az egye-
sülés rítusával ér véget, amikor a főszereplő újra beilleszkedik, betagozódik a csoport-
ba. A csoda című előadás szereplői pedig mintha megragadtak volna a mennyasszonyi 
és vőlegényi létben: nem képesek életük egy következő szakaszába lépni. A köztes 
létállapotot jelenítik meg még a nemüket cserélgető maszkos táncosok, illetve a min-
denféle nyelvet és nyelvezetet beszélő ördögök. Láng Zsolt Játék a kriptában című 
művében pedig az esküvő, a házasság rítusát vizsgálja Kovács.

A tanulmányszerző másik fő vizsgálati szempontja a közösség megjelenése a 
színházban és a drámákban, melyhez először Kálmán C. György, Cs. Gyímesi Éva, 
Wilhelm Dilthey és Anthony P. Cohen közösségdefi nícióiról ad áttekintést. A már 
tárgyalt közösségdefi níciók ismeretében áll neki az előadások és drámák elemzésé-
nek: a Mert tudnom kell… című előadásban a közösség egyneműsítő aktusait vizs-
gálja, azaz azt, hogyan jön létre a homogenizáló „mi” a csoporton kívülálló „ők”-kel 
szemben. Az előadás szereplői az ördögök tetteire való reakcióként formálódnak 
közösséggé, és akinek eltér az olvasási módja, véleménye, azt kitaszítja a csoport ma-
gából. A Játék a kriptában című dráma elemzése során pedig Kálmán C. közösség-

4 Erika Fischer-Lichte, Sámánizmus és színház (ritualitás és teatralitás), ford. Dobos Elvira, Magyar 
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szemléletére – mely a lakhely, vallás, munkahely metszéspontját tekinti közös alap-
nak – hozhatunk ellenpéldát. Annak ellenére, hogy a kötet címe kiemeli a közösséget, 
mint vizsgálati szempontot, elemzése sokkal hiányosabbnak tekinthető a drámákban 
megtalálható átmenetiség kutatásánál. Kovács Flóra nem meríti ki a drámákban meg-
bújó lehetőségeket, nem elemzi elég részletesen az azokban megjelenő csoportmecha-
nizmusokat, a közösségformálás lehetőségeit, lehetetlenségeit, vagy éppen buktatóit.

Harmadik, egyben utolsó megközelítési szempont a szerkezet, melynek kapcsán 
a szerző a rizómatikus elrendeződést ismerteti az olvasókkal, majd példákat hoz rá 
Selyem Zsuzsa és Visky András drámáiból, melyek valóban nélkülözik a hierarchiát 
és csupán mellérendelések sokaságából állnak.

A szerző vizsgálatának középpontjába tehát van Gennep rítus- és Măniuţiu játék-
lény-elméletét helyezte, miszerint az elkülönülés rítusában a színész megszabadul 
korábbi önmagától és a köztesség állapotában teste apró darabokra hullik, annak 
érdekében, hogy alanyiságától megválva létrejöhessen a sokféleség jegyeit magán vi-
selő játék-lény. Kovács szemléletes elemzésén keresztül láthattuk, hogy ez a köztes 
állapot jelenik meg Bocsárdi A csoda és a TransylMania Mert tudnom kell… című elő-
adásában, illetve Visky András A szökés és Láng Zsolt Játék a kriptában című mű-
vében. A tanulmány másik elemzési szempontjaként a közösség működése szerepel: 
a közösség tagjainak birtokolniuk kell valamilyen metszéspontot – legyen az a lakó-
hely, a munkahely, a közös vágy/cél, a történelmi tapasztalat, vagy a másik csoporttól 
való különbség. Kovács a drámák elemzésén keresztül azonban felmutatja a homo-
genizáló „mi” kategória veszélyét is, mely a ready-made identitások megszületéséhez 
vezethet. Nem utolsósorban pedig az előadások és az irodalmi művek – például 
Selyem Zsuzsa A tetkó…, Visky András A szökés és Júlia című drámák – jellemző 
szerkesztési elvének, a rizómatikus elrendeződés vizsgálatára kerül sor. Kovács Fló-
rának tehát sikerült a bevezetőben felvázolt célját elérnie: a színházi előadások és az 
irodalmi szövegek valóban alkalmasak voltak szempontjainak, a közösségformálás, 
az átmenetiség, az eltérő olvasási beszédmódok vizsgálatára.

(Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2013.)


