
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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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-

B é r c z e s  L á s z l ó

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.



teheti tönkre ez a Háy nevû író, aki egyébként is kicsoda, merthogy a lexikonban nem ta-
lálható. Rendezô megválaszol mindent, mindentudón magyaráz, hogy hiszen hogyan is
lenne benne, mármint a lexikonban, elvégre kortárs író, sorolja: ilyen díj, olyan díj, regé-
nyek, versek, nem mind ilyen „csúnyák”, sôt gyönyörû nyelvezetûek, magában elhatá-
rozza, dedikáltat majd egyet a Tanárnônek a Dzsigerdilenbôl (meg is teszi), hadarja az
angliai–németországi–olaszországi–amerikai felolvasásokat, lengyelországi karriert… és
egyébként is, barátja neki az Író, s miután felfényezi az Írót, hozzáemeli saját magát,
merthogy ô meg olyan Rendezô, akinek híres Író barátja van, és ez a barát érteni fogja
a problémát, és biztosan belemegy bizonyos változtatásokba. 

A Rendezô elôadást akar, értsük meg ôt e pillanatban, ott, a muzsaji iskola osztályter-
mének utolsó padjában, ahogy ül a Tanárnôvel, és fél szemmel pásztázza az ablaknál csi-
vitelô-vihogó gyerekcsapatot, köztük Lacika, Bálint és Gyuszkó, és köztük Ricsi is, ô is jó
lenne, aztán róla ôsszel kiderül, nem jöhet, mert ukrán iskolába iratkozott. A Rendezô fel-
áll, mosolyogva elköszön, jelzi, minden rendben lesz, kilép a kapun, de ahogy a méteres
hóban Beregszász felé gyalogol, merthogy se busz, se taxi nem jár, nem tudhat járni,
gyomrában súlyos kô képzôdik, s e kôvel él a majdani október végi bemutatóig és tovább,
mert tudhatja: nem a Tanárnôrôl van itt szó, és nem is a lesajnálni való „korszerûtlen-
ségrôl” – „a Jani korszerû”, hajtogatja oly igyekvôn Marika a darabban, és valóban, Jani-
ban megvan a törekvés, Zsigulit is vesz magának, azzal fel is viszi a családot Pestre moz-
gólépcsôzni, ô is használ csúnya szavakat, nemcsak Pestre szakadt unokatestvére, a Pityu,
„kis gecik”, mondja egyszer a gyerekekrôl, igaz, ez az elôadásban aztán nem hangzik majd
el, Tóthlacinak valahogy nem jön a szájára, más, puhább kifejezés meg sehogyan sem
hangzik jól – nem arról van szó, hogy „ezek” még a Csirkefejig sem jutottak… Másról van
szó: archaikus, magyarságszéli, nyelvébe kapaszkodó, azt minden nappal veszítô közegrôl
van szó, tíz–ötven–száz évvel ezelôttrôl van szó, a máris elveszített értelmiségrôl van szó,
arról – arról is – szó van például, hogy e sorok írója az egyik októberi próba után átsétál
majd Szûcs Nellivel, nem akármilyen magyar színésznôvel a fôiskola valaha gyönyörû,
immár rogyadozó épületének dísztermébe, végighallgatja-nézi a szavalóversenyt, ahol
Nelli a zsûri, és ott fehér blúzban és sötét kosztümben többnyire hervatag elôvezetésben-
felolvasásban elhangzik többek között, de jellemzôen számos Wass Albert- és Döbrentei-
vers, és Pestrôl, a „korszerû” városból azt mondjuk, ez nincs így jól, de könnyû ám a hó-
ban caplató kibicnek, akinek az sem drága, hogy a színházban, ami itt, mármint Kárpát-
alján mást jelent, csirkefejnyi botrány legyen, mert az bizony megtörténhet, hisz a nézôté-
ren is Tanítványok ülnek, és jó, hogy ôk ülnek ott, másképpen: jó, hogy ülnek a nézô-
téren, és ez éppenséggel a Tanárnônek is köszönhetô… A Rendezô ismeri barátját, az Írót,
tudja, makacs és alig hajlítható, és azt is tudja, igaza van, az a szöveg így jó, bepróbálko-
zik majd óvatosan, mert ô elôadást akar, a botrány rég nem érdekli, ezt a három gyereket
akarja, és azt, hogy röhögtessen és szívbe markoljon, caplat a hóban reménytelenül,
fúj a szél, sötétedik, Beregszászból még egy templomtorony sem látszik, csikorog (és be-
ázik) a városi cipôje, tervezi, mit fog tenni, és különben fogalma sincs, hogy mit tegyen. 

Hangosan motyog magában, s ahogy darálja a szöveget, úgy erôsödik benne a felisme-
rés: a kinyomtatott szöveg könyvbe zárva várja, valaki leemelje a polcról, most, holnap,
száz év múlva, Muzsajon, Budapesten, Varsóban. Ehhez a szöveghez csak az Író nyúlhat.
Ha jót írt, jól van, ha rosszat írt, akkor is jól van, az ô dolga. A könyv szent dolog. A pél-
dány az más, az nem szent. Az a színpadról szólal meg (vagy nem), itt és most. Hatnia
kell, mégpedig amennyire befolyásolható (de hiszen ezért készül az elôadás), valahogy
úgy, ahogyan a létrehozók, mindenekelôtt a Rendezô szeretné. Az elôadás létrehozója
nem vehet figyelembe egyetlen egyes nézôt sem – de köteles figyelembe venni a közeget,

ahol él és dolgozik, akárha vendégként is.
Márpedig a közeg soha nem egynemû, más
a beregszászi bemutató, más a fôiskolás
bérlet, más a munkácsi vendégelôadás
(utóbbi óriási bukta lesz majd: nénik és bá-
csik jönnek, egyszer egy évben színházláto-
gatás, minô pech, hogy 2005-ben pont a
Pityu bácsi jut nekik, amikor lehetett volna
a Luxemburg grófja is, persze nem, mert a
beregszásziak ilyet nem játszanak, másik
magyarok meg arrafelé nincsenek, jönnek
különben némi unokák is, ôk viszont már
kevéssé tudnak magyar nyelven, na nem is
a Tanárnôhöz jártak, botrány különben
nincs, csak éppen számosan távoznak me-
net közben), és mennyire más közeg lesz
Pesten a Tháliában… Na de akkor kétféle
elôadás kell? Egy oda, egy ide?! Vagy hány-
féle? Estérôl estére más? Hát persze, de azt
érzik majd a színészek, azt rájuk lehet
bízni, mert nem akármilyen színészek,
Nelli mellett Tóthlaci és Zsolti (Trill), hol
harsányabb, hol mélázóbb-líraibb az este,
de hát nem változtathatjuk a szöveget kö-
zegrôl közegre, közönségrôl közönségre,
estérôl estére! Rendezô beér a városba, át-
fázott-elázott, sajnáljuk most ôt egy kicsit,
számítsuk hozzá még azt is, hogy fogalma
sincs, mit tegyen, viszont mindenkinek
mindent megígért, sôt pályázati pénzt is
nyert, az Író tán már el is költötte a ma-
gáét…

A Rendezô most visszamegy-felmegy
Pestre, találkozik barátjával, az Íróval, és
már tudja, éppen hogy szóba hozza a té-
mát, csak mintegy mellékesen, „nem érde-
kes, ne is foglalkozzunk vele, János…”.
Még csak az kéne, hogy az Író érdeklôdni
kezdjen a majdani próbákról, meg hogy
jönni akarjon segíteni…, van elég bajom,
gondolja a Rendezô, milyen jó, hogy Be-
regszász messze van. 

Mert egyvalami azért legyen világos,
mondja magában, önmagát biztatva: „az
az elôadás mégiscsak olyan legyen, ami-
lyennek én akarom. Amiért rátaláltam a
szövegre. Amiért kiválasztottam azt, és az
kiválasztott engem. És miközben pepecse-
lek, figyelembe veszek, hangyálkodok, bi-
zony énnekem ne szóljon ebbe bele se Ta-
nárnô, se Író. Trükközni fogok és csalni,
manipulálni és ügyeskedni – és mindenek-
elôtt bízom a szerencsémben.”

E sorok írója kucorog az ágyon, és szá-
molja a szavakat. Mármint a csúnya szava-
kat. Elôször is eldönti, mi számít annak.
Azóta a könyvtárban kiokosodva a  Magyar
Értelmezô Kéziszótárból megtudja: trágár
az, ami „a szemérmet durván sérti”, majd
továbblapoz, bár semmivel nem jut elôbb-
re: „a szemérem ösztönszerû tartózkodás,
illetve szégyenkezés a szokásba, illembe üt-
közô, különösen a nemi élettel kapcsolatos
dolgokban.” Szerencsére egyik mostani
kedvenc könyve is kezébe kerül, az Ízlések és
szabályok Nádasdy Ádámtól: „…ahogyan
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vannak tájnyelvi szavak vagy kiejtési mó-
dok, úgy vannak trágár szavak, s e minôsí-
tésük nem helyzet vagy ízlés kérdése. Adott
nyelvközösség adott nyelvállapotában
adott, hogy mi a trágár. A trágár szavak
attól – és csakis attól – trágárak, hogy a
nyelvközösség tudja róluk, hogy azok.” Na
nem mintha ez a könyv kéznél lenne ott,
akkor, ezért hát saját józan paraszti eszére
hagyatkozik, és a színdarabból négy szót
rögzít: szar, kurva, fasz, valamint a baszni
különbözô változatait. Lábát maga alá
húzza, kicsit elôredôl, szeme majd’ kigu-
vad a szemüveg mögül, félhangosan mo-
tyogja a szöveget, s ehhez Balanescu hege-
dûje ad monoton alapzajt, heteken át ez
megy majd, ez lesz ugyanis az elôadás ze-
néje, benne a már nem és még nem: a sûrû
balkáni fûszer, sár, erô, nyugalom és az
idegbeteg nagyvárosi lüktetés, személyte-
len rohanás… szóval lapoz, és húzza a
vonalakat. Faszból csak kettô van, nyug-
tázza megkönnyebbülten, igaz, a baszás
már a tizedik vonalat kapja. 

Hát igen, a mostból, a Pestbôl vissza-
nézve szorgalmas barátunk igencsak mu-
latságos, nevetséges, sôt röhejes látványt
nyújt: e komoly ember, meglett férfi, sôt
már azon is túl, tegyük még hozzá, vi-
szonylag elismert rendezô-dramaturg-
szerkesztô, egy felnôtt gyermek atyja, azzal
tölti idejét, hogy egy kortárs magyar drá-
maíró mûvében turkál-kurkászik. Menti
talán helyzetét, hogy más komoly emberek,
világmegváltáson még innen lévô ifjú titá-
nok ugyanezen strigulákból píécsdíket ter-
melnek, és még azzal sem vigasztalhatják
magukat, hogy értelme lenne a számolás-
nak. Itt és most, e beregszászi heverôn,
„kibaszott csaholástól” övezve biz tétje van
az eredménynek. Egy dolog máris kiderült:
nyolcvan oldalon két fasz, tizenkét basz, ti-

zenhat szar és négy kurva – jelentéktelen mennyiség. Felcsillan a remény. Igen ám, csak-
hogy ezek majd’ mind a gyerekek jeleneteiben találhatók. Ejnye no, hát nem lehetne for-
dítva: felnôttekhez átpasszolni a javát? Hisz a Tanárnô is, a Közönség – mondjuk így:
„adott nyelvközösség” – is megbocsátóbb lenne, ha Zsolti ajkain virágoznának e szavak,
elvégre ô, aki Beregszász–Budapest között ingázik kétnaponta, még beszéli az otthoni
nyelvet, de már természetesen öklendezi négyórás várakozás után a „köcsög vámost” és a
„geci határôrt”… Alkudozik önmagával hôsünk, pedig tudja jól: nem lehet fordítva, ho-
gyan is lehetne! Pityuból és Janiból, Marikáról nem is beszélve, csak a legfájdalmasabb
pillanatokban zuhan ki egy-egy kérges-karcos-éles szó, mert takarékosak ôk a csúnya be-
széddel. „A legszarabb bort iszom”, szakad ki egyszer a dráma legszebb mondata Pityu-
ból, aztán elcsendesedik talán immár élete végéig. A kamaszok szájából viszont pereg a
trágárság, ahogy kell, merthogy bátrak, pofátlanok, helyesek, jópofák, kegyetlenek, és
mert ágaskodnak a felnôttség felé. Épp ezek a szavak jellemzik ôket, ezért hát a Rendezô
hiába ismételgeti már huszadszor Pityu bácsi fiának provokáló mondatait: „…nem az van,
hogy lebaszhat a nagyfaterom, mert nekem nincs is nagyfaterom, hogy téged meg lebasz-
nak, az nekem mindegy, mert te nem vagy szabad…”, ezt mondogatja, és hogy mit is le-
hetne helyette: „leszúrhat”, „leszidhat” – ezekkel próbálkozik hiába. „Eufemizmus”, ta-
nulta most a könyvtárban a Nyelvmûvelôk kézikönyvébôl: „kellemetlen, illetlen vagy nyers
jelenségeknek, fogyatékosságoknak enyhítô, szépítô megnevezése, például »könnyít ma-
gán« vagy »jobb létre szenderül« stb.”

A Rendezô kóstolgatja még a szavakat, lebaszhat-leszidhat-leszúrhat-lebaszhat-lebasz-
hat… kezébôl kicsúszik a példány, bealszik lassan, lejár a Balanescu-cédé, sötét van és
csend, csak a kutyák csaholnak odakint.

Késôbb, a próbákon aztán sikerül megszabadulni egy-két szótól, a szar és a kurva ma-
radnak, tán már nem is csúnyák manapság, Gyuszkó például a Háy-féle „marha jó”-t
ösztönösen mindig „kurva jó”-ra cseréli, a két faszt pedig sikerül pótolni: „Mi a turró-
nak jöttek oda?!”, kérdezi majd Lacika rövid u-val kemény r-rel, ahogy csak a muzsajiak
tudják, és a mondat erôsebb, mint az eredeti. A lebaszások néhánnyal fogyatkoznak, de
a lényeg nem változik. Botrány különben nincs, van nevetés és van szomorkodás a vé-
gén, amikor a Pityu bácsi fia „jobb létre szenderül”. Minden rendben, gondolja reá jel-
lemzô naivitással e sorok írója, amikor az egri tanácskozásra készülvén kezébe kerül
Benkô Samu Ôrszavak címû kötete, benne is bizonyos határozatok a XVIII. századból:
„Nemzetünkben, hazánkban, a káromkodás és szitkozódás annyira eláradott, hogy
még a gyermekek is gyakorolják, sôt az ifjuság ugyan kevélységbôl is szórja amaz
bosszúállásra, Istenfélô embereket irtózásra indító teremtettét, adtát és több egyéb af-
féle az elôtt nem is hallatott, hanem mostan kigondolt újabb újabb káromkodásokat,
melyek megzaboláztatásokra végeztetett, hogy minden faluban a bírák és esküdtek… a
12 éven aluli gyermekeket nyilvánosan vesszôzzék meg, a 12 éven felüliekre pedig szab-
janak ki olyan büntetést, amelyet a káromkodó személy megérdemel, a büntetés akár
halál is lehet.” Háy János a szereplôk névsoránál a következôket írja: „Gyerek, tizen-
négy éves, Laci, tizennégy éves, a Pityu bácsi fia, tizennégy éves”. Büntetésük akár ha-
lál is lehet. Vagy ha enyhítjük a büntetést: „jobb létre szenderülés”.
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H O G Y A N  Í R J U N K  K O R T Á R S  N É M E T  D R Á M Á T ?

beszélgetést vezeti: Tasnádi István.
Felkért hozzászólók: Forgách And-

rás, Bagossy László. Résztvevôk: Bérczes
László, Fábri Péter, Kiss Csaba, Thuróczy
Katalin, Pinczés István, Háy János.

TTAASSNNÁÁDDII  IISSTTVVÁÁNN:: Tegnap három ki-
váló elôadást hallhattunk a színpadi trá-
gárság különbözô aspektusairól, de utána
nem maradt idô, hogy beszélgessünk is

róla. Ebbôl okulva én mint ennek a délelôttnek a moderátora, megpróbálok önmérsékle-
tet tanúsítani, és röviden felvezetni a mai témát. Elôbb azonban, elég aljas módon, ki-
használva, hogy nálam van a szó, mégis reagálnék a tegnapi témára. Háy János azt mond-
ta, hogy nem felnôtt a magyar drámairodalom, mert prûd, mert a testtel, a testi élettel
nem tud mit kezdeni, csak körülfogalmazza, és nem jeleníti meg olyan erôvel, ahogy azt
kéne. Idézte Nádast, aki az Egy nô kapcsán azt mondta, hogy most lett felnôtt a magyar
irodalom, pedig nem, még mindig nem az. A mai elôadásra készülve olvasgattam a kor-
társ német drámákat, és be kellett látnom, hogy Jánosnak igaza van. 

Bodó Viktorral régebben volt egy játékunk: hogyan írjunk kortárs német drámát? Fej-
ben írtuk a darabot, és mindig a végérôl kezdtük: elôször ki kellett találni azt a perverziót,

Írók és rendezôk disputája
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