
trágárságot mint témát tavaly, a Soproni Deszkára készülve Bezerédi Zoltánnal talál-
tuk ki, aki akkor rendezte Péterfy Gergely témába és húsba vágó opusát, A vadászgö-

rényt az Új Színházban. Végül Bezerédi az elôadás próbái miatt nem tudott eljönni, helyette
Lôkös Ildikó, a darab dramaturgja mondta el véleményét, ami utóbb meg is jelent a Kritika
címû lap 2005. szeptemberi számában. Az idei Egri Deszkán azért tértünk vissza a témára –
és úgy tûnik, a jövô évi Debreceni Deszkára is maradt belôle –, hogy más oldalról, nem ideoló-
giai, hanem szakmai szempontból gondoljuk végig. Ezért láttunk hozzá három irányból, Háy
János a szépirodalom „felôl”, én a színházi hatások a „trágárság mint eszköz” irányából,
Bérczes Laci pedig egy konkrét produkció, Háy János A Pityu bácsi fia címû elôadásának be-
regszászi és Thália színházbeli fogadtatásáról beszél. 

Azért igyekszem ideológiamentesen, a lehetô „legszárazabb” szakmai szempontból
vizsgálni a színpadi trágárságot, mert érzésem szerint újra felállt a szokásos kétfrontos já-
ték: az író azt érzi, hogy egy olyan világban, ahol a baszdmegek fômûsoridôben röpköd-
nek a levegôben, és gyakorlatilag már a kisiskolás gyerek szókincsének is természetes ré-
szei, ott neki is joga van a valóságot a maga pucér formájában ábrázolni, színpadra vinni,
hiszen – mint tanultuk – a mûvészet a valóságot tükrözi. Jogunk van ezeket a tükröket a
színpadra felpakolni.

A közönség pedig úgy érzi – minél kisebb, hagyományosabb közösségrôl van szó, annál
inkább –, hogy neki pedig joga van megbotránkozni, felállni, a széket hátracsapni, a szom-
szédokat megkérdezni, hogy ti meddig nézitek még ezt a szemetet, és végül dohogva ki-
menni, pénzt visszakérni, feljelenteni, cikket írni stb. Hangot adni a felháborodásnak.
A két tábor soha nem áll szóba egymással. Ha mégis összeültetik ôket, az egyik – többnyire
a nézô – hallgat. Mindkét félnek nagyon erôteljesek az ideológiai szempontjai. Az író az
alkotói szabadságra hivatkozik, a nézô pedig azt mondja, hogy nem elég az a szenny, ami
az utcát, médiát, politikát, közéletet stb. elönti, még a színházba is behurcolják, ami a
szellem és kellem hagyományos hajléka – legalábbis a nosztalgiák szintjén? Nem lehetne
a színházat olyan hellyé tenni – kérdik –, ahol ettôl a szennyáradattól háromórányit
megszabadulunk? Az író erre azt válaszolja, hogy miért dugjuk homokba a fejünket, mi-
ért próbáljuk terráriummá tenni a színházat, ahol gyönyörû festett kövek között szépen
öltözött kétéltûek finoman társalognak.

Ebben az ideológiai vitában én nem sze-
retnék állást foglalni, mert véleményem
szerint a „tabukat döntögetô író kontra
prûd, álszent közönség” ellentét elfödi a
lényeget: hogy a trágárság az utóbbi évek-
ben lapos színpadi divattá, pótcselekvéssé,
verbális manírrá, kiüresedô, hatástalan nyel-
vi eszközzé vált. Felháborít, de nem mond
semmit, megbotránkoztat, de nem közöl.

Az egri beszélgetésre készülve megpró-
báltam átgondolni, hogy mire jó, mikor
hat, hogyan mûködik a trágárság, a vulga-
ritás, a nyelvi obszcenitás a színpadon.
Háy Jánosénál szûkebb értelemben hasz-
nálom a kifejezést, én a nemi szervek és ak-
tusok, illetve szexuális szokások, betegsé-
gek és altesti váladékok nyelvi univerzumát
értem rajta. Szavakat és mondatokat. 

A trágár szavak színpadi használatában
négy és fél kategóriát állítottam fel. Az elsô
az indulati vagy emocionális trágárság. Az a
típusú kitörés, amikor valamilyen váratlan
dolog miatt, akár fájdalomból, elkesere-
désbôl vagy meglepôdésbôl, hirtelen jött
felháborodásból kifut az ember száján egy
vulgáris szó, mondat. Véletlenül rávág az
ujjára a kalapáccsal, és azt mondja: „Az
Isten bassza meg!” Tipikusan indulati do-
log, semmi köze nincs sem az Istenhez,
sem a nemi aktushoz, a mondat jelentésé-
hez. Pusztán nyelvi struktúra, amit abban
a „sûrû” pillanatban használunk. De ez
mûködik abban az esetben is, amikor va-
laki nagyon maga alatt van, semmi sem si-
került, végre hazaér, és a felsô szomszéd ál-
tal elárasztott lakást látva ekképp szól:
„Hogy baszná szájba a jó kurva édesany-
ját!” A mondatot lehet toldani, variálni,
újabb szintekkel gazdagítani, amíg az in-
dulat ki nem fullad. Az ilyen trágárságnak
az indulat, a fájdalom, a keserûség a lelke.
De amikor ezeket a szavakat, mondatokat
valós szituáció nélkül tesszük a színpadra,
igen nehéz helyzetbe hozzuk a színészt,
ugyanis kellôen intenzív indulati töltés
nélkül leválnak a helyzetrôl, hiteltelenné
teszik a figurát. És ha – mondjuk – három
elôadáson keresztül ennél a résznél feláll
néhány nézô, és kimegy, a színész önkén-
telenül megpróbálja lágyítani, becsomagol-
ni, elfogadtatni azt a „dolgot” a nézôvel. 

Esti próba címû darabomban az eredeti
indulatos szöveg úgy hangzott, hogy „Há-
rom napja szopok a Pasaréten”. Néhány
nézôûzô elôadás után azt vettem észre, hogy
a „szopok” lassan tolódik a „szívok” irá-
nyába, elôször csak véletlenszerûen, hal-
kan, aztán bátran, felvállaltan. Érdekes,
mert a „szívok”-nak gyakorlatilag ugyanaz
a jelentése, de mégsem annyira közönség-
bosszantó hatású, és a színész, aki szeret-
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Miért épp?

Kiss Csaba: Esti próba (Parti Nóra és Gáti Oszkár) 
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né, hogy szeressék, talált egy megoldást,
hogy az írónak is jó legyen, trágár is legyen,
de a közönség is a helyén maradjon.

A trágárság második formája a szokásbeli
vagy szociotrágárság, amikor ezek a kifejezé-
sek egy ember nyelvezetének természetes,
öntudatlan és jellemzô részei. Spiró Csirke-
fejében ez zseniálisan mûködött, valódi át-
törést hozott. A szociotrágárság minden
konkrét jelentést és tartalmat nélkülözô
bazdmegjai, faszomjai egy nagyon is konk-
rét szereplôt, réteget, környezetet, szub-
kultúrát, életminôséget jellemeznek. Szín-
padi használatuk mégis igen kényes, mert
bármilyen apróság hamissá teheti – egy
rosszul választott jelmez, ügyetlenül besá-
rozott csizma, elnagyolt smink, de akár egy
nem adekvát tartás az egész figurát elhitel-
teleníti –, magára marad a szocionyelv, a
sûrû, hatásra éhes, merész megfogalma-
zás. A hiteltelen bazdmeg.

De a színész alkata is megkérdôjelezheti
a vulgaritások hitelességét – mondjuk, az
író megírt egy nimfomán, férfifaló nôt, aki
állandóan oltári koituszokról ábrándozik,
és csak úgy lógnak ki a szájából a külön-
bözô nemi szervek, verbálisan persze. De
ha a színésznô ránézésre nem olyan, hogy
ilyesmit el tudjunk képzelni róla, akkor az
erôs kifejezések kínosan leesnek róla, az
erôs nyelv el fogja árulni. Bármit csinál, a
nézô nem képes a figura és a nyelv egységét
megteremteni. Ez természetesen így van
bármilyen szociojelenséggel, az alkoholiz-
mustól a prostikon és hajléktalanokon át a
tájnyelvekig, -figurákig, mégis ez utóbbiak-
nak könnyebben megbocsátjuk a hamissá-
got, a fals trágár mondatokat viszont vala-
miféle magamutogatásnak, ügyefogyott
gátlástalanságnak érezzük. A szokásbeli
vagy szociotrágársághoz alkati hitelesség
és szakmai virtuozitás szükségeltetik –
másként az egész megmarad a vécéfirkák
stiláris szintjén.

A harmadik fajta a tényleges, a „de facto”
trágárság. Ez a szavaknak a valódi jelenté-
sük szerinti használatát jelenti. Bejön
Jean a szalonba, meglátja az úrnôt, és rá-
szól: „Húzza le, kérem, a bugyiját, mert ki
szeretném nyalni a picsáját.” Pontosan
arra utal, amit csinálni szeretne vele. Ne-
vén nevezi, nem stilizál, nem ír körül,
konkrét és kendôzetlen. Tapasztalataim
szerint ez ingerli, dühíti, ûzi legjobban a
nézôket.

A többi trágársági formulát, ha jól ada-
goljuk, több-kevesebb dohogással, heheré-
széssel eltûrik, viszont a szexuális akciók,
váladékok, betegségek, perverziók nyelvi
megjelenését hihetetlenül nehezen tolerál-
ják. A Nagymezô utcában könnyebben,
ahol még bizonyos voyeurség is színezheti
a képet (lásd Vagina monológok), vidéken,
kisvárosi, netán falusi környezetben nehe-
zen – itt az indulatok az elôadás félbesza-
kításáig hevülhetnek.

A negyedik a költôi trágárság vagy trágár költôiség. Röpködnek a vulgáris szavak, minden
mondatra jut egy baszás, egy geci, egy pina, de sem a jelentés, sem a figurák nem reálisak.
Nem létezik ilyen ember, nincs ilyen helyzet, sôt valójában ilyen nyelv sincs. Költôi obsz-
cenitás, amikor a színpadon a „rendes” trágár kifejezéseket egy másfajta valóság
megteremtése érdekében használjuk, nem egy valóságos figurát akarunk a közönség elé
állítani, hanem valamifajta esszenciát, sûrítményt. Az élet vagy a szerelem, vagy az una-
lom, a tehetetlenség sötét, kétségbeesett, reménytelen képzetét a legocsmányabb váladé-
kokba, aktusokba, nemi szervekbe csomagolva. Ilyenkor a túlzásból költészet lesz – tö-
mörítés, habzás, metaforikus gazdagság. Néhány évvel ezelôtt a Radnótiban játszották
Steven Berkoff A görög címû darabját, Zsótér rendezte, a címszerepet Görög Laci játszotta.
Elképesztôen trágár, durva kifejezésektôl hemzsegô darab volt, ilyen mennyiségben még
életemben nem hallottam faszokat és pinákat és basszamegeket a színpadon, és mégis le-
nyûgözô gyönyörûség volt a szöveg. A kétségbeesés, a reménytelenség metaforája – olyan
sûrítmény, amely elemelkedik mindenféle valóságtól, ez már vízió volt, az emberiség
pusztulásának (egyik) víziója. Már nem volt érdekes, hogy mit jelentenek a szavak, vala-
miféle apokaliptikus képet adott, hányadékkal és gecivel. Mert az a végromlás csak ezek-
kel írható le. 

Utoljára maradt az ötödik, az átvitt értelmû vagy képzeletbeli trágárság – ez amolyan
áltrágárság, mert a nyelvbôl indul, de a képzeletben válik obszcénná. Kissé közelít ah-
hoz, amit Háy pedzegetett az elején, a trágár hatású kommunikációs behatoláshoz.
Ebben az esetben olyan ártatlan, jó házból származó kifejezésekrôl, kettôs értelmû sza-
vakról van szó, amelyek csak abban a kontextusban és csak a nézô fejében állnak össze
obszcenitássá. Maga a szó vagy mondat ártalmatlan, de színpadra lépve úgy viszi, ve-
zeti tovább a nézô fantáziáját, ahogy és amerre ô nem szeretné. Bezárkózna a dolog
elôl, de a nyelv által szült képzet erôsebb nála. Ez többnyire a még tabu alá tartozó kép-
zetekre vonatkozik, mint a pedofília, a testvér- és szülôszerelem, az állatokkal való faj-
talankodás stb. 

A MAGYAR TRÁGÁRSÁG KÜLFÖLDÖN

A színpadi vulgaritásnak van egy olyan oldala is, amivel a közelmúltban, az Esti próba cí-
mû darabom angolra fordításakor szembesültem. A darab egy már kiégett, megfáradt Kos-
suth-díjas nagy színészrôl, az egyik utolsó bölényrôl szól, aki eléggé mosdatlan szájú. Íme: 

LÁNY Rosszkedvû?
FÉRFI (kirobban belôle az indulat) Hogy a kurva életbe ne lennék az! Harmadik napja

baszom az életemet a Pasaréten. Azt mondták, fél napi meló, csak én tudom megcsi-
nálni, pont ilyen kemény, röcögôs hang kell, mint az enyém. És azt mondták, gyerekjá-
ték, Gyurikám! – fél nap, ötven rongy. Erre tessék, második napja ott szopok, reggeltôl
estig, és még holnap is vissza kell mennem. (Hatalmasat vág az asztalra, az indulattól ki-
vörösödik a feje, félelmetes jelenség. A lány ijedten hátrál a zuhany felé) S mindezt egy hótt-te-
hetségtelen rendezônô miatt. Ott ül a lilával kihúzott szájú fapina az üveg mögött, s azt
mondja: „Elnézést, mûvész úr, de az nem kéccségbeesés, hanem kétségbeesés.” Képes
ezért leállítani engem kétnapi szívás után este fél kilenckor. „Nem kéccségbe, hanem
kétségbe” – csöcsögi azzal a férfit-nem-látott szederjes szájával. „Kéccségbeejtô.” (Lány-
nak) Ne nevess, jó!? Ez nem vicc! Én megtanultam a kibaszott szakmámat, tanulja meg
más is. Látod ezt a koronát, itt oldalt? Egy haver rakta fel, haveri alapon, anyagárban,
nyolcvan rongyért, merthogy irídium–vanádium, faszom tudja milyen ûrötvözet, a
csontjaim is elporladnak, de ez ott fog ragyogni két méter mélyen. Tessék, nézd meg,
nyúlj hozzá bátran, fogd meg, nem harap… (Lány hozzáér, majd ijedten ugrik hátra, kezé-
ben a csillogó foggal)

És így tovább. A szöveg közepesen trágár – a pesti közönség jót mulatott rajta, de a
gyôri elôadásokat már sokkal nehezebben fogadták. 

Az angol fordítóval többször beszéltünk arról, hogyan fordítsa le, mit csináljon ezzel a
nyelvvel. Azt mondta, hogy az angol közönség nem fog tudni mit kezdeni azzal, hogy egy
nagy színész így beszél. A figurát nem fogják érteni. Hogy részeg, kiábrándult, hányingere
van mindentôl – az oké. De ki ez az ember? Honnan jön? Ugyanis azt a nyelvet, amelyet
én beszéltetek vele, csak New York súlyosan deklasszált negyedeiben használják, és a lon-
doni csôvasútban áramszünetkor. Az angol színházi közönségnek más a nagymûvész-ké-
pe, még lepukkantan, tönkrementen, szétivottan is. Nem elutasítják, hanem zavarban
lesznek tôle. Hogy ki ez? Vagy a figura nem igaz, vagy a nyelv. A kettô nem találkozik. Igaza
volt, mert bármennyire skizoid dolog, az angol nyelvû szövegben már én is furcsának, pri-
mitívnek, erôltetettnek találtam a suck, fuck, cock szavak tobzódását.
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A TRÁGÁRSÁG SZÍNEI

Egerre készülve megkértem a Fôiskola
dramaturg szakos hallgatóit, írjanak össze
minden trágár kifejezést, ami eszükbe jut
– és sorolják öt csoportba (az aktus, a nôi
és a férfi nemi szerv, a nemi betegségek-
perverziók, illetve váladékok-egyéb test-
nedvek szerint). A listát a www.dramairok.
hu honlapon lehet megnézni. Amikor a
trágár-szótár elkészült, valamennyien
meglepôdtünk, hogy milyen kevés ilyen
szavunk van: max. negyven-ötven a köz-
vetlenül és egyértelmûen trágár kifejezés a
hétköznapi magyar nyelvben (a többi nyelv
még szegényebb, de most ne versenyez-
zünk). A különbözô réteg- és tájnyelvek,
argók stb. kifejezéseivel felpumpálható a

lista, de ezek színpadi hatása nagyon enyhe, többnyire komikus (a prütyköléstôl, kama-
tyolástól a „vedd kézbe a sebváltómat”-on át a „szétnyálazza a muffját”-ig).

Kérésemre Fülöp Johanna, a veszprémi színház dramaturgja találomra kiírta a trágár
mondatokat a nemrég született magyar darabokból – itt most nem lényeges, hogy kik ír-
ták. Hihetetlenül tanulságos volt látni, milyen mértékben uniformizál a trágárság, ho-
gyan veszi el az egyéniséget, a színeket, a különbözô gondolkodásmódok jellegét – és a
stílus helyett egyfajta egyenízt, kortárs mázt húz a szövegre. (Az idézetek megtalálhatók
a www.dramairok.hu-n.)

E sok széttartó mondatot összegezve: én úgy látom, hogy a trágárság mint mûvészi
eszköz kezd puszta manírrá, divattá válni – a bonyolultabb, árnyaltabb nyelvi kifejezés
mûvégtagjává, pótlékává. Szociopótlék a valódi megfigyelés és autentikus rétegnyelvek
helyett, fiatalságpótlék, kiábrándultságpótlék, indulatpótlék, belevalóságpótlék, láza-
dáspótlék. Elképesztôen ritka a trágárságot eredeti, költôi módon használó szöveg, a
szerzôk egyszerûen ráfekszenek a „bazdmeg” ôserejére. A trágár szavak pedig visszavág-
nak, mondatbeli súlyuknál fogva uniformizálják a stílust, maguk alá gyûrik a szürke,
hétköznapi szavakat. Egyetlen kitörési esélye ennek a színpadi nyelvnek, ha a közönség
néhány tagja feláll és kimegy, mert akkor védeni lehet az alkotói szabadságot a prüdéria,
az álszentség ellen – pedig sokkal nagyobb ellenfél az unalom, a laposság, a képzeletsze-
gény pótlékolás.
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trágárság témájában többszörösen 
is érintett vagyok. A darabjaimban

néhány erôsebb kifejezés nem pusztán
nézôi, hanem önkormányzati háborgást is
okozott.

Valójában mi is a trágárság? Trágárság-e
egy dél-amerikai szappanopera; vagy trá-
gárság-e az, amikor a Tényekben Laci bácsi
gyomorproblémáiról közvetítenek, hogy
hol lehetne egy szûkítést beletenni a gyo-
morszájba, hogy végre két mázsa hatvanról
lemenjen mázsa nyolcvanra; vagy az a trá-
gárság, ha baszdmegolnak a színpadon,
vagy ha a kibeszélô-show-kban lebutult
emberek magánéleti brutalitását látom?

A trágárság ízléstelenség, de nem min-
den ízléstelenség trágárság. A szappanope-
ra ízléstelen, de nem trágár. Viszont ha
Laci bácsi bélrendszerét nyomják a képem-
be, vagy a reality show egy rákbeteg végnap-
jait közvetíti, akkor ez ízléstelen és egyben
trágár is. 

De miért? Az egészet megpróbáltam a
kommunikációs helyzet irányából elkép-
zelni: a televíziózás esetén én vagyok az,
akit megszólítanak, és a televízió a megszó-
lító. Ebben a kommunikációs szituációban
akkor történik trágárság, ha olyan intimitás
kerül bele a kontaktusba, amely intimitás
túlmutat a kettônk kapcsolatának szintjén.
Tehát trágárság az, amikor a kommuniká-

ciós kapcsolatunkkal nem indokolható intimitásokat érint például egy televíziós közvetí-
tés. Azaz: minden dolog trágár, ami közel hoz hozzám olyan szituációkat, ahol nekem va-
lójában semmi keresnivalóm. 

Mûvészetben trágárság az, amikor az alkotó nem tartja be a distanciát, azaz az alkotó
és a mû tárgya között nincs meg a megfelelô távolság. Ezért nagyon sokszor nem pusztán
ízléstelennek, hanem trágárnak tartom a dilettáns mûveket. Például a dilettáns költemé-
nyeket, amelyekbôl gáttalan ömlik az emberre a privát érzelmi trutyi. Vagy a dilettáns pró-
zát, amelybe a szerzô mindenfajta kontroll nélkül szövi bele a saját szexuális élményeit,
ami legfeljebb a partnerére tartozik, rám semmiképpen nem. Trágárság, mert olyan helyre
vezet el engem az alkotó, ahová engem nem kéne beereszteni. Ha a prózai mûvek mezs-
gyéjén haladok tovább, és a textust kettéválasztom dialógusra és narrációra, akkor az iga-
zán trágárságon tetten érhetô terep a narráció, hiszen a dialógusban a szereplô azt mond,
amit akar, amit a jelleme lehetôvé tesz. Egy szereplô lehet trágár is, ettôl a könyv nem vá-
lik trágárrá. Trágárrá akkor válik, ha a narráció trágár, azaz ha a narráció terepére becsú-
szik a privát beszéd. 

A színpadi mûvek rendszerint dialógusokból állnak, ezért kevésbé tud maga a mû, az
írott anyag trágár lenni. Színházi elôadás esetében narrációnak a rendezést tekintem. Ha
egy mû durvaságot tartalmaz a dialógusban, ettôl még nem válik trágárrá. Ellenben ha a
rendezô lehülyíti a színpadon szereplô embereket azért, hogy rendezôként, alkotóként
összekacsintson a közönséggel, és azt mondja, hogy ugye mi milyen jó fejek vagyunk hoz-
zájuk képest, akkor azt gondolom: ez a rendezés trágár. Ilyennek találtam például Gothár
Péter A kripli-rendezését, ahol a totális emberi lebutultság nem a mûbôl, hanem a ren-
dezôi szándékból fakad, hogy engem mint nézôt csínybe vigyen. Tehát a kommunikáció
nem a mû és a nézô, hanem a rendezô akarata és a nézô között zajlik Egy másik példa:
amikor egy színpadon azt látom, hogy a derékszögbe görbülô szolgálólány mögött elha-
ladó férfi szereplô rögvest a seggbe kúrás gesztusaival él, okádnom kell. És nem azért,
mert bármi problémám lenne a szeretkezésnek ezzel a módjával, és nem azért, mert en-
gem zavar a színpadon megjelenô szexualitás, hanem azért, mert nem a mû és a köztem
lévô kommunikáció erôsödik fel. A színész egy privát kommunikációs csatornát nyit, ami
kívül van az adott mûvön, s csakis a színész és a nézô magánszáma. 

Az, hogy színpadi mûvekben baszdmegolások, kurvaanyádok meg efféle dolgok van-
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