
A Bányavidék olvasása közben mindegy-
re az az érzésem, hogy ebben a faluban
(vagy községben?) bárhová is néznék, ott
Székely Csaba-drámát találnék. A Bánya-
drámák sajátos kronológiában és rokonság-
gal követik egymást, egyszerre vázolva fel a
Bányavidék részletes képét és párhuzamos
valóságokat. A három dráma három tipikus
és tragikus témát dolgoz fel: a Bányavirág az
egyre gyakoribb öngyilkosságot és ennek
kapcsán a depressziót és alkoholizmust, 
a Bányavakság a román-magyar kutya-
macska-barátságot, a Bányavíz pedig a kato-
likus papokhoz kapcsolódó nemi visszaélé-
seket tárgyalja. Mindhárom kérdéskör rend-
kívül komplex és a romániai magyar lét, il-
letve a székelység valóságos problémáiból
ihletõdik, amelyeket eleddig nem igazán 
sikerült az erdélyi magyar (dráma)irodalom-
nak érdemben feldolgoznia. Székely Csaba 
a tipikus székely humor és beszéd ironizáló
és eltúlzott nyelvét választja a témák megszó-
laltatásához, ezáltal egyszerre kölcsönözve
fanyarul drámai és lehangolóan könnyed
hangulatot a darabbeli történéseknek. 

A Bányavirág központi szereplõje a de-
presszióval küzdõ alkoholista Iván, aki a
Bányavidék szomorú községében arra vár,
hogy végre meghaljon az ágyhoz kötött be-
teg apja, akit féltestvérével, Ilonkával közö-
sen ápolnak. Az apát, aki egyébként a darab-
ban végig a szomszéd szobában van, és so-
sem látjuk, Mihály, a doktor ápolja, aki bár
tíz éve él a községben, még mindig jöve-
vénynek számít. A ház gyakori látogatói 
Irma, aki rendszeresen hoz kompótot a bete-
geskedõ apának, és aki egyébként szerelmes
Ivánba, illetve a férje, Illés, aki a szerzõi
instrukció szerint „enyhén görnyedten jár,
és folyton mosolyog”. Illés az, aki mindig
pluszban van, aki mindig zavar, és aki ren-
díthetetlen vigyorgással számol be a min-
dennapok egyhangúságát felkavaró hírekrõl
és eseményekrõl, például arról is, hogy jön
a tévé Magyarországról. Szinte természetes,
hogy az állandóan részeg és mélyen re-
ményvesztett helység lakosai közül õ lesz

az, aki a darabban öngyilkosságot követ el,
és aki búcsúlevelében szívszorító könnyû-
séggel adja áldását felesége, Irma és Iván
szerelmére. 

Az öngyilkosság egyébként ugyanúgy
része a mindennapoknak, mint az állandó
pálinkaivás, nem csoda, hogy a helybeliek
számára természetes halálnak az számít, ha
például valakit „fejbe vág[na]k egy fejszé-
vel”. Illés öngyilkosságának tragikuma tehát
nem magában a tettben rejlik, hanem abban,
ahogy és amiért megteszi. Míg a darab egyéb
szereplõi kivétel nélkül önzõek és érzéketle-
nek a másik ember iránt, addig Illés hajtha-
tatlan optimizmusa és saját életének kioltá-
sa valamiféle felfoghatatlan szeretetrõl és
önfeláldozásról tanúskodik, amelyet a Bá-
nyavirágban felvázolt környezet közömbös
értetlenséggel nyugtáz. Az egyetlen, aki va-
lamit is megért Illés halálából, az Mihály, a
doktor, akit ez az eset tántorít el attól, hogy
õ maga is öngyilkos legyen. A darab egy ré-
szeg pillanatában a felismerését megosztja
Ivánnal, aki viszont a monológ elején ki-
megy a térbõl – ez tulajdonképpen az egyet-
len reflexióval teljes pillanata a szereplõk-
nek a drámában, és amint Mihály kimondja
a gondolatait, azok azonnal fel is szívódnak,
és úgy tûnik, hogy nem is lehetne még egy-
szer elismételni azokat. A doktor reveláció-
ja abban rejlik, hogy megérti, hogy Illés a
halálával többet tudott a körülötte levõ em-
bereken segíteni, mint õ, az orvos a praxisa
által. Ezzel szemben az õ meghalása nem-
hogy nem segítené, de egyenesen nyomorba
döntené a családját. Mihály pontosan fogal-
mazza meg a két öngyilkosság közötti kü-
lönbséget, s ezzel azt a mérhetetlen mássá-
got, amit ebben a beteg térben Illés személye
– még holtan is – jelent. Illés halála ugyanak-
kor mégsem lehet megmentés, a mássága
nem képes megváltoztatni sem a körülötte
levõk életét, sem pedig a gondolkodását, és
tulajdonképpen ez az igazi tragédia. 

A Bányavirág kiválósága abban rejlik,
hogy a lehangoló és igencsak fájó téma elle-
nére könnyed és mértéktelenül vicces is tud téka
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lenni: nemcsak a székelyes nyelv és az eb-
bõl származó poénok humorosak, hanem 
az a fesztelenség is, ahogy a darab szereplõi
a sokszor komor témákról, illetve egymásról
beszélnek. És nem elhanyagolható az a szín-
házilag igencsak hatásos és nyereséges kö-
rülmény sem, hogy a dráma szereplõi tulaj-
donképpen az elsõ pillanattól az utolsóig
végigisszák a történetet, következésképp
többé-kevésbé állandóan részegek. Nagyon
hasonló mechanizmusok alkotják a trilógia
második darabjának, a Bányavakságnak a
gerincét, ahol ugyan kevesebb pálinka fogy
el, de cserébe vannak kisszerû, korrupt pol-
gármesterek, szélsõjobboldali beállítottságú
bicskás székelyek, és – mintha csak egy
rossz viccbõl lépett volna ki – van román
rendõr is.

A Bányavakság idõben mintha közelebb
volna hozzánk: míg a Bányavirág cselekmé-
nye az elmúlt pár évtizedben bármikor meg-
történhetett volna, addig a második darab
történései egyértelmûen a közvetlen jele-
nünkhöz tartoznak. A cselekmény szerint
ugyanis Ince, a falu polgármestere rendõrt
hív a mélymagyar Szécsi Izsákra, azt remél-
ve, hogy a férfi falopásának nyilvánosságra
hozása által megszabadulhat az egyetlen
embertõl, aki a következõ polgármester-vá-
lasztáson õt legyõzheti. Azonban mint kide-
rül, Ince maga sem teljesen tisztességes, és a
darab végére visszájára fordul a terve: Florin
nem Izsákot, hanem õt jött kivizsgálni, ami-
ért a falu mellett törvénytelenül építkezik,
sõt úgy tûnik, hogy Ince testvére, Iringó is
börtönbe kerülhet, amiért pár éve megölte a
részeges férjét. A leleplezett Ince azonnal
nekimegy a rendõr Florinnak, és egy gyors
lefolyású szitkozódással teljes jelenet alatt
minden etnikai sérelem felszínre kerül. In-
ce, aki lánya, Izabella jövõje miatt kevere-
dett illegális ügyekbe, végsõ kétségbeesés-
ében és gyûlölettõl fûtve megöli a rendõrt. 
A tetem eltüntetésében már Izsák is segéd-
kezik – bár egyébként egymás riválisai, a ro-
mángyûlöletben egymásra találnak. Minden-
nek tetejébe Izabella és Iringó a jobb élet re-
ményében Olaszországba mennek, ezáltal
ténylegesen érvénytelenítve Ince minden
kétes próbálkozását, hogy családja számára
jobb életet biztosítson.

A Bányavirágbeli halálesettel ellentét-
ben a Bányavakság erõszakos halála nem a
megmentés és önfeláldozás, hanem inkább
az elkendõzés és önhazudás értelmében tör-
ténik meg. És ahogyan a törvénytelen épít-
kezést vagy falopást a falu megoldja és meg-
emészti, úgy Florin meggyilkolása is elsimí-
tódik. A külvilág szabályai mintha nem vol-
nának érvényesek erre a helyre, és ha érvé-
nyesek is, jobb nem hivatkozni rájuk – nem-

hiába megy a harmadik dráma, a Bányavíz
papja a püspökhöz és nem a rendõrhöz se-
gítségért, hiszen „[n]em is származott abból
soha semmi jó ebben a faluban, amikor va-
laki rendõrt hívott ide”. Ugyanilyen íratlan
szabály a közösségben a románok közös utá-
lata, amelytõl eleinte Ince mintha mentes
volna. De gyorsan kiderül, hogy a román
rendõr szívbéli fogadása érdekbõl történik,
a leleplezés jelenetében pedig Ince azonnal
átvált a szokásos gyûlöletbeszédre: mintha
egyértelmû volna, hogy Florin azért nem
fedte fel küldetésének valós okát, mert 
hazug román, nem pedig azért, mert rendõr-
ként titokban végzi a dolgát. A közöttük 
lezajló végsõ veszekedésben körülbelül
minden kimondódik, ami a román-magyar 
õsgyûlöletet meghatározza, mindez pedig
felszabadítóan nevetséges tálalásban, hogy
még véletlenül se lehessen komolyan venni
a dolgot. Teljességgel hiányzik a darabból a
transzszilvanista pátosz és a Trianon feletti
nosztalgikus szomorúság is, ehelyett egy-
szerû embereket látunk, akik a maguk mód-
ján próbálják túlélni egymást: a fiatal gene-
rációt képviselõ Izabella elmegy „Olaszba”,
a polgármester úgy lopja a falu pénzét,
ahogy bírja, a férje alkoholizmusától meg-
csömörlött Iringó brutálisan meggyilkolja
azt, Izsák pedig, aki az ûrlapokat is rovás-
írással töltené ki, ha hagynák, otthagyja a
Turul Zászlóalj Harcosait, mert túl liberális-
nak tartja õket.

A Bányavíz a gyilkosság pillanatáig 
talán a legfelszabadítóbb a Bánya-drámák
közül, mert egyszerûen és önironikusan
mutatja be azt, ahogyan az erdélyi magyar
közösségeket egyebek mellett a románok
mély megvetése tartja össze – de ahogy ez 
a gondolat kirajzolódik, egyértelmûvé válik
a tragédia elkerülhetetlensége. Florin nem-
csak azért hal meg, mert beleavatkozik egy
zárt közösség életébe, hanem azért is, mert
román, és mert ilyen módon a halála értel-
met nyerhet, sõt, mintha alapvetõen indo-
kolt volna. A darab legerõsebb pillanata
pontosan emiatt lehet Ince utolsó mondata,
mielõtt többször beleszúrja Florinba a kést:
„Dögöljetek meg mind, a szaros fiaddal meg
az oláh isteneddel együtt!”

A Bányavirág községét a Bányavakság-
ban faluvá léptetik vissza, és mindebbõl a
Bányavízre csak egy még aszottabb helység
marad, és sejthetõ, hogy ha volna a falunál
lejjebb, akkor most ott volnánk. És a törté-
netbõl kiindulva valóban a legmélyebben
vagyunk: a katolikus papok szexuális életé-
nek bugyraiban. Bár konkrétan csupán a
dráma második felében derül fény az igaz-
ságra, vagyis arra, hogy Ignác gyerekkora óta
molesztálja Mártont, a nevelt fiát és egyben112
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téka

113a templom gondnokát, a pap kétszínûsége
és gyarlósága az elsõ pillanattól kezdve egy-
értelmû. Szó sincs itt a hit és vallás szentsé-
gérõl és az egyház elöljáróinak feddhetet-
lenségérõl – mindenki számára egyértelmû,
hogy a pap csak szükséges rossz, ahogy az
is, hogy rendszerint szeretõt tart (a pap sze-
retõje a Bányavidék többi emblematikus fi-
gurájához hasonlóan egyébként mindhárom
drámában megemlítõdik), és természetes,
hogy csak öregek járnak a templomba, és õk
is csak aludni. Ahogy a Bányavirágban Illés
temetésén a férfikórus által elõadott 130.
zsoltárt mindenki a Gyere velem a Hargitá-
ra címû dalnak hallja, úgy a Bányavízben
Ignác atya prédikációja nem a hit tüzétõl
lesz szenvedéllyel teljes, hanem azért, mert
közben a pulpitus alatt nevelt fia, Márton
orálisan kielégíti. És ha a Bányavakságban a
falut a románok kollektív gyûlölete tartotta
egyben, itt a reformátusok iránti utálkozás
az egyetlen közösség.

Bár a Bányavidék mindhárom darabja
mélyen tragikus történeteket dolgoz fel, még-
is a Bányavíz a legkomorabb közülük. Míg az
alkoholizmus, a székely idill illúziója vagy az
etnikai feszültségek a közbeszédben jelenle-
võ és felszínesen, de tárgyalt témák, addig a
gyermekeket molesztáló papok ügye, egyálta-
lán bárminémû problémafelvetés az egyház-
zal kapcsolatban vagy akár a homoszexuali-
tás és a nemi egyenlõségek kérdése teljesség-
gel kibeszéletlen részletei a romániai magyar
közösségek létezésének. Ilyen módon a Bá-
nyavíz kissé kilóg a trilógiából: megkísérli, de
nem tudja megütni azt a feszültséggel teljes
hangvételt, amikor egyszerre tudunk nevetni
és elkomolyodni a megjelenített, igencsak is-
merõs gyarlóságokat látva. Nem tudom sem-
milyen módon humorosnak érezni ennek a
történetnek egyetlen aspektusát sem: sem
azt, ahogy Márton megkísérel az õt évek óta
molesztáló Ignáctól elmenekülni, de nem
elég erõs ahhoz, hogy szembeszálljon vele,
sem azt, ahogy Irén, a házvezetõnõ mindent
elfelejt, mintha mindegyre az abúzus képeit
próbálná eltörölni az emlékezetébõl, annak

az abúzusnak, amelynek õ is tanúja és isme-
rõje, és ami ellen semmit nem tesz, ahogy azt
sem, ahogy ez a mérgezõ közösség különféle
módokon teszi tönkre mind a bántalmazott
Mártont, mind a vallásos beidegzõdésektõl
mentes, naiv Imolát, aki bele mer szeretni
egy reformátusba. A Bányavíz nem vicces, és
bár igen fontos problémát jár körbe, és fontos
és jó, hogy megkísérli körbejárni, talán jobb
volna, ha egyáltalán nem is próbálna humo-
rosnak lenni.

A Bányavidék meglepetése, hogy így,
könyvben és együtt olvasva sokkal komo-
rabb és szomorúbb trilógia, mint ahogy ar-
ról a szóbeszéd és az eddigi elõadások ta-
núskodnak. Talán úgy tûnhet, hogy a humor
elengedhetetlen tartozéka ezeknek a szöve-
geknek, de pontosan a Bányavíz ilyen szem-
pontú sikertelensége a példa rá, hogy nem
biztos, hogy kötelezõ így olvasni õket.
Ahogy Csehov drámáit szinte képtelenek
vagyunk néha viccesen játszani – hála
Sztanyiszlavszkij kánonalkotó rendezései-
nek –, úgy szokatlan, de annál izgalmasabb
Székely Csaba trilógiáit a humornak ellen-
állva olvasni. És nem véletlen a csehovi pár-
huzam: a Bányavirágból pimaszul süt a
Ványa bácsi, ahogy a Bányavakság végén
mintha a Cseresznyéskertbeli Firszet lát-
nánk Incében, ahogy az Izsák által lefoglalt
lakásában még egy kicsit elüldögélne. És vé-
gül ott van Márton, aki szobrász és költõ
szeretne lenni, és akit rákényszerítenek ar-
ra, hogy felolvassa a Nézte a tenger a háta-
mat címû versét: õ az apátlan Trepljov, akit
Nyinája, a darabbeli Imola egy reformátu-
sért hagy ott. Márton a féltékeny dühtõl 
elborulva megerõszakolja a lányt, mintegy
továbbadva mindazt a sérelmet, amit rajta
elkövettek. Mind ismerõs alakok ezek, és
nemcsak a csehovi drámákból, hanem a sa-
ját életünkbõl is: és fájó, hogy a 19. század
vége olyan természetesen köszön vissza,
mintha azóta is ott ülnénk az elhagyatott
cseresznyéskertben, a valamikori bánya 
helyén, és várnánk, hogy legyen már végre
valami.




