
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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nak, ez pusztán vulgaritás, nem trágárság. A drámai szöveg célja, hogy beszélhetô nyelv
kerüljön a színpadra. A színpadi nyelv az irodalmi nyelvek közül a leginkább kötôdik a
nyelv éppen aktuális állapotához. Csak létezô nyelven szólalhatok meg. Archaizmussal
csak reflektíve, ironikusan élhetek. Egy mai szituációban játszódó színdarab nem tud
nem számolni azzal, hogy a nyelv jelen pillanatban milyen állapotban van. Korántsem
gondolom azt, hogy a színpadi írók képesek volnának a nyelvet radikálisan befolyá-
solni, nem gondolom, hogy például a nyolcvanas évek közepén Spiró Csirkefejének kö-
vetkezménye lett volna a – nevezzük így – „nyelvromlás”. A folyamat teljesen fordítva
zajlik: a nyelv alakulása befolyásolja azt, hogy milyen színpadi nyelven szólal meg az al-
kotó. A vulgaritások alkalmazása egy színpadi mûben legfeljebb ügyetlen, ügyefogyott,
zavaró vagy ellenszenves, de semmiképpen sem trágár. A bennünket körülvevô nyelv
megfelelô módon vulgáris ahhoz, hogy teljesen indokolt legyen az ilyen szavak szín-
padi használata.

Az aktuális nyelvben végbemenô nyelv-
változást a kortárs magyar irodalom is
mutatja. Például Örkény vagy Mándy élet-
mûvében, akik erôsen kötôdtek a beszélt
nyelvhez (a Mándy-szövegek szinte csak di-
alógusokból állnak), egyetlen sikamlós szó
sincs. Ellenben a hetvenes évek végétôl Spi-
rónál, Esterházynál, Parti Nagynál, Petrinél
megjelennek a legkülönfélébb vulgaritások.
Ez is a nyelv állapotát tükrözi. Valószínûleg
ez nem írói szándék kérdése, inkább a nyelv
diktátuma. A magyar irodalmat nem tartom
túl merésznek sem a vulgaritások, sem a
veszélyesebb tematikák tekintetében, a ma-
gyar irodalom még az említett nevekkel
együtt is konzervatív irodalom. Kevésbé ké-
szítette elô a színházi beszédmódnak a tere-
pet. Nádas azt mondta az Egy nôre (Ester-
házy), hogy itt vált felnôtté a magyar iroda-
lom. Szerintem ott sem vált felnôtté. A ma-
gyar irodalomnak a szexus, az emberi
mûködések (például narkó, alkohol, külön-
féle nemi és pszichikai aberrációk) terén még
nagyon-nagyon sok dolga van. Egy-két pél-
dát leszámítva a magyar irodalom az egész-
ségességrôl ír; kevésbé mer túrát tenni az
esendôség terepén, a világ sötétebb oldalán.
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Háy János: A Gézagyerek 
(Zubor Ágnes és Maday Gábor) 
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február, beregszászi éjszaka. A tanárképzô fôiskola vendégházának
egyik szobájában vagyunk, e sorok írója kucorog az ágyon, elôtte

A Pityu bácsi fia úgynevezett rendezôi példánya, szóval a még alig húzott, fénymásolt szö-
veg, melyet szabadon összefirkálhat, teliákombákomozhat, -rajzolgathat, egy immár soha
meg nem írt naplóhoz teliszéljegyzetelhet, és amely példány most, 2006 áprilisában bi-
zonyítékként szolgálhat arra nézvést, mily pepecselô, minden szempontot figyelembe
vevô hangyamunka a rendezés – mármint akkor, amikor valaki, e sorok írója, pepecsel,
minden szempontot figyelembe vesz és hangyamunkálkodik.

Idebent csend, odakint folytonos, hiábavaló csaholás („így fog kezdôdni az elôadás”,
gondolja magában az ágyon ülô ember, és egyébként tényleg), minden éjjel ez megy, kó-
bor kutyák kódorognak a sötét, sivár ukránmagyar éjszakában. Világvége, nemtörténés.
Egy ember ül az ágyon, és szavakat számol.

Azért számol, mert délután, a gyerekválogatásnál a Tanárnô azt mondta gyanakvó szi-
gorral: szívesen adja az iskolai színjátszók legjobbjait, Lacikát, Bálintot és Gyuszkót, de
csak akkor, ha az Író kiveszi a szövegbôl a csúnya szavakat. E sorok körmölôje, nevezzük
immár a Rendezônek, már csak azért is, mert végül is e sorokat a sikeres végeredmény
felôl, a célbaérkezettek fölényével fogalmazza, tudhatja, hogy 2006 áprilisában már túl
vannak a harmincvalahányadik elôadáson, sôt a pesti Thália (és persze a Beregszászi
Illyés Gyula Színház is) átviszi a produkciót a következô évadra, szóval a Rendezô meg-
próbál nagyon szimpatikus lenni, ehhez egyébként ért is, beszél a Tanárnônek alkotói
szándékairól, arról, hogy a csúnya szavakból nem feltétlenül következnek csúnya szándé-
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STRIGULÁK,
avagy tizenkét baszból mi marad? 

kok, és önmagától meghatódva nagy hév-
vel és kifényesedett tekintettel szaval a Pityu
bácsiban felfeslô mulatságos-fájdalmas
alaphelyzetrôl, és közben maga is elcsodál-
kozik, hogy de hiszen tényleg!, hát errôl
beszélt rendezéseiben már eddig is: a fel-
nôtté válás életen át tartó pillanatáról, az
elszakadás törvényérôl, a fészek elhagyásá-
ról-megtalálásáról, a szavak elvesztésérôl és
újrateremtésérôl, a már nem és még nem
köztes létrôl…, ami bármikor és bárhol a
világon, de különösen most, itt, Bereg-
szászban, jobban mondva Muzsajon, ahol
ez az iskola található, szívbemarkolóan ak-
tuális… szóval a Rendezô gyôzköd és min-
dent megígér. Megígér, mert azt mondja,
nagyon is érti a Tanárnô problémáját, a Ta-
nárnôét, aki negyven éve tanítja a kárpátal-
jai magyarokat szép magyar nyelvre, Arany
János nyelvére, akirôl e sorok írója, most, a
könyvtárban készülve e fogalmazványra,
megtudja, hogy a „fene” szót így írta: „f…”
– ellentétben Petôfi nevû siheder haverjá-
val, aki környezete felháborodásától kí-
sérve biz leírta: „fene”; a muzsaji gyerekek
most adták elô Vörösmarty Csongor és Tün-
déjét, s túl vannak már Az apostolon is, sza-
valóversenyre készülnek és A Pál utcai fiúk-
ra, és a Tanárnô nem mondja, de tudhat-
juk: a beregszászi társulat legtöbb színésze
és nagy tehetségû rendezôje is az ô keze
alatt tanult, szóval évtizedek munkáját

2005.


