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Ványa bácsi és az anyafarkas 

Amint a Bányavidék utolsó oldalán olvasható, szé-
kely Csaba első angol nyelvű drámájával (Do	 you	
like	 bananas?	 Comrades?) rögvest elnyerte a BBC 

legjobb európai Drámáért járó díját, 2012-ben pedig a Brit 
Írószövetség (society of Authors) imison-díjra jelölte a mű-
ből készített rádiójátékot. Ami a kötet egyes darabjait illeti, 
hasonlóan sikeres lett mindegyik. Az elsőt kedvező fogadta-
tás mellett marosvásárhelyen mutatták be, majd a 2012-es 
Poszt legjobb előadása lett, aztán a budapesti verziója a 
Vidor fesztiválon elnyerte a legjobb kamaraelőadás díját, a 
színházi Dramaturgok Céhe és a színházi Kritikusok Céhe 
is az évad legjobb drámája címmel tüntette ki, a szerző szép 
ernő-jutalmat kapott. A trilógia záródarabja pedig az ör-
kény istván színház drámapályázatát nyerte meg. most a há-
rom dráma könyv alakban is megjelent a magvető Kiadónál.

Az olvasó már az első jeleneten röhögni kezd, de csakhamar az 
arcára fagy a mosoly, mert hamar rájön: ezeknek a nyomorult, 
szegény embereknek a küszködésében voltaképp semmi vicces 
nincs. Ahogyan a szerző maga nyilatkozta: Kelet és nyugat egy-

Székely csaba drámáit díjeső fogadta magyarországon és eu-
rópában is. Toroczkay András recenzióját olvashatják a há-
rom darabot tartalmazó Bányavidékről. 
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szerre van jelen a darabokban, ahol Csehov képviseli Keletet, 
míg nyugatot martin mcDonagh jelenti. Ha pedig a két név-
hez hozzáadjuk a fiatal marosvásárhelyi szerzőt, székelyt, a vég-
eredmény olyasmi lesz, mintha az In	Bruges egyszerre nyomasz-
tó és vicces, vitatkozó gengsztereit beengednénk Ványa	bácsiék 
falujába, amely történetesen valahol erdélyben lenne. 

milyenek székely figurái, akik ebben az isten háta mögötti 
faluban, vagy községben egyszerre fullasztó és röhejes életüket 
élik? először is: isznak, nagyon sokat. Aztán szerelmesek is. 
szerelmesek, holott a szerelmük tárgya a testvérük, vagy épp a 
nevelt fiuk. erkölcstelenek is tehát. Például meg akarják öletni 
haldokló apjukat az orvossal, lopják az erdőt, megerőszakol-
ják szerelmüket, megverik vagy megmérgezik a szeretteiket, 
hazudnak önmaguknak és másoknak. Betegek kívül, belül. 
sötétek, mint egy beomlott bánya. Alkalmatlanok mindenre. 
Bukottak. önzőek, lusták és kicsinyesek. Akik mellett évek 
óta köszönés nélkül ment el minden jó:

„Elveszett	minden,	ami	régen	volt,	lassan	már	inni	sincs	ki-
vel.	Puskás	Misi	öngyilkos	lett,	Szász	Jani	úgyszintén.	A	régiek	
közül	már	csak	a	doktor	maradt,	meg	a	féleszű	Sánta	Feri,	meg	
a	 plébános,	 meg	 a	 szeretője.	 A	 fiatalok	 pedig	 elmentek,	 s	 aki	
még	nem	ment	el,	az	felakasztotta	magát.	Nem	maradt	már	se	
jegyzőnk,	se	tanítónk,	se	rendőrünk.”

látjuk, a faluban vagy községben nincs menekvés. Aki pe-
dig a városba megy, az vagy ugyanúgy öngyilkos lesz, mintha 
a faluban maradna, vagy csak arra jó, hogy a tesCo-ban 
takarítson (habár a faluban/községben úgy tudják, egyetem-
re jár).  Persze akad arra is példa, aki – pont fordítva – a 
városból érkezik a faluba. Őt vagy megölik, mint a román 
rendőrt, Florint a Bányavakságban, vagy éppen olyanná 
válik, mint a helyiek, akárcsak mihály doktor a Bányavi-
rágban, aki a darab végén egy temetésről hazatámolyogva 
csontrészegen arról beszél, hogy az öngyilkossága révén akart 
beilleszkedni a nyavalyás faluba. De számára még az öngyil-
kosság sem kiút onnan, nem tudta megtenni, a saját erkölcsi 
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érzéke ugyanis önzésnek értékeli (míg a darabban öngyilkos-
ságot elkövető „falubolondja” esetében más a helyzet). De 
ha bennszülöttként kivülálló, mint a Bányavízben márton, a 
templom huszonkevés éves gondnoka, aki tehetségénél fogva 
emelkedhetne ki közülük, hát ő sem lesz kivétel: előbb kine-
vetik, majd visszarántják maguk közé a sárba, hogy végül ő is 
teljesen hasonló legyen a környezetéhez. 

A drámák igazi ereje nem az, hogy ezeket a sokat látott sor-
sokat elmeséli, hanem hogy a tragédiát a bohózat nyelvén adja 
elő. Ugyanakkor soha nem engedi elfelednünk, hogy a felszín 
alatt félelmetes, ólomsúlyú emberi problémák mozognak. 

talán a Bányavirág a legsikerültebb a három közül. A tri-
lógia másik két darabjában találhatunk problémás részeket. 
Bányavakságban a magyar–román viszonyt, illetve a korrup-
ció ábrázolását érezhetjük elkentnek. mert székely mintha 
azt mondaná: a románok és magyarok mind utálják egymást, 
képtelenek élni egymás mellett, a nagymagyarkodók osto-
bák, a magyarok hülyék, a románok viszont kulturált, okos 
és tisztességes emberek.

nézzük ezt a párbeszédet a Bányavakságban a román rend-
őr, Florin és a polgármester, ince között.  

„inCe Azt kérded, miért utállak? 
Florin Azt.
inCe szóval azt. Betelepültetek ide, mindent elvet-

tetek tőlünk és még azt kérded, miért utállak.
Florin én brassói vagyok, te intelidzsent. mi nem 

telepedtünk be.  
inCe De betelepültetek. elvettétek az iskoláinkat, 

kifosztottátok a templomainkat, meggyaláztátok az 
otthonainkat. elloptátok erdélyországot, s azt kérded, 
miért utállak.  

Florin Azt vettük csak el, ami a miénk volt. 
inCe soha nem volt itten a tiétek semmi. magyar 

vér tapad a kezetekhez. ezt nem felejtjük el.”
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ezután a szereplők azt vitatják meg, ki kezdte a gyűlöl-
ködést. A román Horthyval jön, a magyar az 1919-es  
köröstárkányi magyarirtással, majd elmennek egészen a hon-
foglalásig meg „az anyafarkas faszáig”. A végén pedig ősellen-
sége, a nagymagyarkodó segítségével ince ledöfi a rendőrt. 

székely bohózatírói tehetsége, erőteljes humora képes el-
adni ezeket a részeket is, de talán a közhelyes és egyoldalú 
politizálást elhagyva, árnyaltabbá, életszerűbbé, finomabbá 
téve a kérdéses helyeket nagyobbat ütnének a darabok.

nem túl elegáns ez a fajta odamondogatás az utolsó da-
rabban, a Bányavízben sem, ahol az egyik adománygyűjtő 
szervezet neve: Krisztus	 Urunk	 Reánk	 Vigyáz	 Alapítvány. 
Vagyis nem, nem ez, valójában Krisztus	 Urunk	Vigyáz	 Re-
ánk	Alapítvány.	De az egyik szereplő mindig eltéveszti, hogy 
kijöhessen a mozaikszó: kurva. Joggal érezhetjük erőltetett-
nek a katolikus egyház kritikáját. Például a darabból még 
megtudjuk, hogy a katolikus papok nem hiszik, amit prédi-
kálnak, velejéig romlottak, molesztálják a ministránsfiúkat, 
templomszolgákat stb. 

Az esetleg problémás részekkel együtt is jelentős teljesítmény 
székelyé, nagy öröm a felbukkanása és a rá irányuló figyelem. 
és habár Parti nagy lajos úgy fogalmaz a fülszövegben:	„a	szín-
műveknek	legjobb	kiterjedése	az	eleven	előadás”, és ez biztosan így 
is van, azért vannak olyan színművek, amelyeket olvasni is él-
vezet. székely trilógiájának mindhárom darabja ilyen színmű. 
mindenképpen érdemes tehát a könyvespolcon helyet találni a 
Bányavidéknek, amit házibulikon nagy eséllyel lopnak majd el 
ismerőseink, ha véletlenül beleolvasnak.

Székely Csaba: Bányavidék. Drámatrilógia. Magvető Ki-
adó, 2013 


