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1. Bevezető 

 

„ Jöjjön fáradt, nincstelen, 

A tömeg, mely szabadságért zihál: 

Nyomorgó söpredéktek kell nekem. 

A viharvert hontalanokra vár 

Arany kapum, hol fáklyám emelem.” 

Emma Lazarus: Az új kolosszus (1883)1 

 

A legutóbbi idők történései folytán végérvényesen átléptünk egy civilizációs határt, mely 

Európa nagyobbik részében a második világháború befejezése óta elfogadott konvencióként 

működött: megszűnt az emberi élet szentsége, feltétlen és mindentől független értéke.  Az emberi 

életek immár értékesekre és értéktelenekre lettek felosztva: azokéra, akik kiszorultak a tőke 

felhalmozódásának közvetlen közeléből és a legújabb társadalmi konvenció alapján csak a 

szögesdróton túl tengethetik értéktelen életüket, a lassított idő birodalmában, és azokéra, akik 

belül vannak: a pénz, a lehetőségek, és ebből kifolyólag az események és élvezetek, a célorientált 

életet élők dinamikus pörgésének a világában. 

 Ezek felismerése késztetett arra, hogy belevágjak az Exodus című előadás 

megvalósításába. A cél az volt, hogy egy színházi csoporttal, a megadott időbeli és anyagi 

kereteken belül, minél mélyebben, minél több oldalról megismerkedjünk a menekült 

(kivándorló-bevándorló)-lét világával: történetével, szellemi vetületeivel, és ezt a tapasztalatot 

magunkon átszűrve színpadi cselekményeket hozzunk létre. Ezen a cselekmények 

összegzéseként jött létre az előadás. 

Kezdjük magával a címmel: Exodus.  

                                                             
1 A teljes vers a Szabadság-szobor alapzatában elhelyezett bronzlapon olvasható, mely a szobrot mint  ,,a 

száműzöttek anyját"  (Mother of Exiles), azaz a menekültek és bevándorlók védelmezőjét említi.  
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Exodus, egzodus: jelentése: kivonulás; sok ember elköltözése, menekülése, kivándorlása 

egy területről, kijövetel, eltávozás. A szó modern kori fordítása a Bibliából származik: a 

Septuagintában, a héber Ószövetség görög fordításában (Kr. e 3. vagy 2. század) Mózes öt 

könyve közül a másodiknak ez a címe, amit később a Vulgatában (a latin nyelvű bibliafordítás) 

neveztek el Exodusnak, ennek a megfelelője a kivonulás. 

A Septuagintában a cím pontosabban tükrözi a bibliai szöveg tartalmát: Kivonulás 

Egyiptomból. Ezen értelmezés alapján használják az exodus kifejezést általánosságban a nagy 

népmozgásokra, a kivonulásokra vagy menekülésre bizonyos országokból vagy területekről, 

amelyek az ószövetségi zsidók Egyiptomból való kivonulásának képét idézik fel. A szó eredeti 

jelentése emlékeztet a „menekülés” kifejezésre, de arra utal, hogy az adott nép hosszabb időre 

hagyja el a helyet, ahol élt, miközben a menekülés lehet rövid idejű is, amikor a pillanatnyi 

életveszély elől menekülnek a tömegek (valamely ideiglenes befogadóhelyre a veszély elől, lásd 

természeti katasztrófák esetén). 

 Tehát a szó elsődleges jelentése szerint kivonulás (valamely országból). Azonban 

különösen időszerűvé teszi, hogy ugyanakkor jelent hadjáratot=hadba vonulást (indulást), de 

ünnepi felvonulást, menetet is – sőt átvitt értelemben olykor befejezést, halált is). A menekülők 

és a befogadók számarányától, szervezettségétől függően nagyon sok esetben egyenlő az új 

terület békés vagy háborús eszközökkel való elfoglalásával. 

Az exodus szónak van még egy jelentése. Az antik tragédiákban exodusnak nevezzük a 

mű záró részét és egyben a színészek ünnepélyes kivonulását a színpadról. Ez a párhuzam is 

fontos, hiszen kiválóan alátámasztja a  történelmi-politikai folyamatok által  ihletett mesterséges, 

színpadi kreáció kettős természetét. Ugyanakkor reflektál a mű egyik alapmotívumára, a 

vajdasági magyarság exodusára, eltűnésére, kivonulására a történelem színpadáról, hiszen az 

Exodus nem csak a jelen pillanatban a Közel-Keletről és Afrikából Európába áradó néptömegek 

sorsára koncentrál elsősorban. Párhuzamosan és egyenértékben a rohamosan fogyatkozó, 

kivándorló vajdasági magyarság sorsával is foglalkozik: a vajdasági  történelem konkrét 

tapasztalatai alapján készült az előadás. Az Exodus a hatalmas népvándorlást egy vajdasági 

magyar szemszögéből láttatja, mintegy reflektálja, egy olyan többszörösen skizofrén európai (?) 

szemszögéből, aki jómaga is a szögesdróton kívül ragadt, éppen készül elhagyni otthonát, 

miközben a háza előtt, vagy éppen a kertjében „idegen néptömegek” vonulnak el.  
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1.1 A dolgozat szerkezete 

 A dolgozat könnyebb megértését azon olvasók számára, akik nem látták az Exodus c. 

doktori műalkotást, Az előadás rövid ismertetése című 1.2 fejezet segíti.  

A dolgozat 2. fejezetében a téma megszínháziasításának, teatralizálásnak a kérdésével 

foglalkozom: hogyan lehet színpadra állítani egy olyan társadalmi-szociológiai jelenséget, amely 

itt történik a közvetlen közelünkben, mely meghatározza a jövőnket – egész Európa jövőjét. A 

teatralitás fogalmának meghatározásához kapcsolódóan foglalkozom a teatralitás és a színházi tér 

összefüggéseivel, kérdésével, különféle térelméleteket ismertetve.  

A 3. fejezetben  azt vizsgálom,  hogyan teatralizáltuk a próbafolyamat során a felhasznált 

dokumentumokat: az exodus témájával foglalkozó analitikus, történelmi, művészeti  és 

vallási/mitologikus anyagokat, saját interjúinkat, élménybeszámolóinkat, valamint 

meghatározóan a médiában megjelent különféle szövegeket. A fejezetben nagyvonalakban 

foglalkozom a dokumentarista valamint a verbatim színházzal is, mivel a dokumentativitás 

kapcsán az előadás összefüggésbe hozható a dokumentarista színházzal (azzal a különbséggel, 

hogy a társadalmi problémákat, a tényszerű információkat az esztétikai elvárások elé helyezi),  

ugyanakkor a verbatim színházzal is,  azonban az Exodus nem egyes létező emberek történeteit 

adja elő, hanem bizonyos embercsoportokra  jellemző tipizált karakterek és mitológiai lények a 

szereplők. Ismertetem az előadásban felhasznált dokumentumok fajtáit: az interjúkat, személyes 

reflexiókat, a médiadokumentumokat, illetve a bibliai és más vallási mitologikus szövegeket 

A 3. fejezetben a színészi játékról és az előadásban elhangzó szövegek kapcsolatáról írok.  

Ismertetem a haiku-módszert, amellyel az előadásban elhangzó szövegek egy részét megalkottuk 

és amely a kiindulópontja a színészi játéknak.  

A 4. fejezetben elemzem az előadásban elhangzó, annak szerves részét képező zenei világot, 

majd végül, az 5. fejezetben az előadásban felbukkanó motívumokat, szimbólumokat, a vallás és 

eszmerendszerek, illetve a jelentés szerinti felosztásokat véve alapul.  Ez a fejezet képezi a 

dolgozat gerincét, legterjedelmesebb részét. A végén mellékelem Domonkos Istvánnak az előadás 

kialakulása szempontjából meghatározó két versét, valamint a színészek által írt „haikukat”, 

melyek, ha nem is kerültek bele mind az előadásba, nagy szerepük volt az alkotói folyamatban.  
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1.2 Az Exodus c. előadás rövid ismertetése  

Az alábbiakban a disszertáció alapját képező doktori műalkotás, az Exodus c. színházi 

előadás tartalmát ismertetem.  

Az előadás felvétele  az alábbi linken érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=8yajpAZzkv4 

 

(1) A nézőket egy elzárt térbe irányítják.  a rendőrruhába öltözött ügyelőktől megkapják 

belépési dokumentumukat  (= műsorfüzet), mely sorszámmal van ellátva, és az ujjlenyomat 

megadása után kaphatja kézhez a néző.   

(2) Némi várakozás után a színpad mögötti bejáraton át lépnek be a színház épületébe, 

ahol egyébként a díszleteket viszik be. Libasorban haladnak át a sötét folyosón, amely tele van 

pakolva az előadás kellékeivel. Itt-ott gyengén megvilágítva emberek sziluettjei tűnnek elő a 

sötétben: egy férfitorzó – ledöntött  szobor, egy fekete burkába öltözött női figura a földön ülve 

levágott kezének körmét lakkozza,  egy pokrócokba csavart reszkető figura, egy szögesdrótba 

gabalyodott mozdulatlan alak.  

(3) A hátsó részből kiérve a közönség magára a színpadra érkezik. A színpadon néhány 

tárgy: egy kád, mely akár egy partra húzott csónak is lehetne, egy televízió, nagyobbrészt 

azonban üres.  Tengerparti hangulat, mintha egy strandon lennénk, az erős fényben, 

„napsütésben” egy fürdőruhás pár  napozik a színpad közepén. A férj naptejért nyúl, a felesége 

hátát kezdi kéjesen bekenni. Ahogy megfordul, észreveszi az újonnan érkezőket (a közönséget), 

akik körülállják őket.  Lemered, megriad. Csendben ébreszti a feleségét, majd miután egy ideig 

farkasszemet néznek az érkezőkkel, kommunikálni próbálnak velük. Tettetett kedvességgel 

üdvözlik őket Európában és a szabadságjogokról beszélnek nekik. A férj és feleség olasz 

akcentussal beszél angolul, mintegy jelezve, hogy egy olasz strandon vagyunk. Egy kupac 

rongyból ruhát válogatnak, adakozni, ajándékozni próbálnak a szemétből. Amikor a ruhakupac 

elfogy, egy fiatal fiú hullája tűnik elő. Az „olaszok” próbálják elrejteni mint valami apró 

„kellemetlenséget”, olyasmit, amit „jobb nem látni”, amiről „jobb nem tudni”:  letakarják és 

folytatják a kedélyes beszélgetést nézőkkel = a többi menekülttel. A végén megkérik a 

menekülteket (közönséget), hogy ha tehetik, inkább menjenek tovább Skandináviába, mert 

Olaszország ugyan már Európa, de sajnos szegény ország, itt csak az idejüket vesztegetik. 

https://www.youtube.com/watch?v=8yajpAZzkv4
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Örülnek ugyan, hogy a menekültek itt vannak, de ha lehetne, inkább ne az ő országukban 

maradjanak. Továbbküldik őket Skandinávia felé – azaz leirányítják a nézőtérre. A színpadon 

(strandon), csak a fiú letakart, rosszul rejtegetni próbált holtteste marad.  

A közönség lemegy a színpadról a nézőtérre, és elfoglalja a helyét. Sötét. 

(4) Mikor a közönség elhelyezkedett és a színpad újra kivilágosodik, két párhuzamos 

képet látunk: A háttérben három disznófejre emlékeztető álarcos ember bekapcsolja a televíziót, 

majd leülve, néha felröfögve, elmélyülten figyeli.  

(5) Az előtérben egy fiatalember mosakszik, papírokból tákolt, kutyaólra emlékeztető 

sátor mellett, majd  egy tükör előtt megigazítja magát. A tükör fénye ráesik a tévéző disznó-

emberekre, akik a fényt dühösen próbálják „elhessegetni”. A fiatalember az előtte domboruló 

földkupacból egyenként emberi csontokat ás elő. Egy rakás alakul ki a földkupac tetején. Amikor 

az emberi koponyát is kiássa, magához öleli. A megigézve tévéző disznófejű torzszülöttek 

sivítása, hörgése azonban egyre fenyegetőbb, a fiatalember megrémülve befejezi a csomagolást, 

a csontokat is a bőröndjébe helyezi, és elmenekül a színpadról. 

(6) Egy fiatal nő („Színésznő”) lép a színpadra.  Szájában kövek. Egy történetet próbál 

elmesélni, amely a próbafolyamat alatt történt meg a társulattal: ők is jelen voltak, amikor a 

menekültek megpróbálták áttörni a magyar határon felállított kerítést.  Miközben a kövek 

őrlődnek a szájába, és egyenként potyognak ki, a szavak artikulátlan hörgéssé, hebegéssé, 

makogássá degradálódnak. („Nehéz erről beszélni… Ahogy furakodtunk át a tömegen, mind 

előrébb, már csak Gábor háta volt ismerős, mert ő a legmagasabb, aki még előrébb indult, át a 

tömegen…2) Ahogy fogynak a kövek, a „kőszájú nő”, egyre artikuláltabban meséli a történetet. 

Miközben beszél, a mennyezetről vér csöpög a fejére erősített átlátszó tálba.   

(7) A színpadra egy angyalszárnyas kislány lép be. A nyakába akasztott lánc segítségével 

a televízió előtt ülő disznófejű torzszülöttekhez húzza a Színésznőt, aki a ráncigláás ellenére is 

folytatja a saját történetét . A disznófejűek már a közeledtére visításba kezdenek. Magukhoz 

rántják, leszorítják a földre, hosszú ormányukkal kiisszák a fejére erősített tálkából a vért, 

mintegy „kiszívják az agyvelejét”, vagy „a vérét”. A kislány közben egy daráló szerkezetet tol 

be, amibe a disznófejűek belegyömöszölik a Színésznőt és ledarálják. A nő   üvöltve próbálja 

                                                             
2 A teljes szöveget lásd a 3.2.1. Megélt történelem:  interjúk / találkozások menekültekkel c. fejezetben! 
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befejezni a történetet, . Az angyalszárnyas kislány a TV folyamatos villódzásától kísérve, egy 

dalt énekelve fehér tálba fogja fel a darálóból kipotyogó húst. Egyedül marad a színpadon, a 

villogó televízióval a háttérben, békésen, dúdolászva falatozik a húsból. 

(8) Egy kisfiú szalad be hozzá a színpadra: befőttesüvegbe kavicsokat gyűjt. Mintha a 

tengerparti fövenyen, egy gyermekkori emlék színhelyén volnánk. A két gyerek együtt szedegeti, 

csörgeti a kavicsokat, köpködnek az üvegbe. Játékukat egy pisztolyos kéz szakítja meg, mely 

mintegy kinyúlik a villogó televízió mögül. Fegyver dördül, de csak gyerekhangon, ahogyan a 

gyerekek a lövések hangját utánozni szokták. A kisfiú és a kislány beugranak a kád mögé, 

viszonozzák a tüzet, amikor „elszabadul a pokol”. A színpadon egy csoport gyerek kezd 

háborúzásba a villogó televízió előtt. Ahogy azt a televízióból látták, szakszerűen torkot vágnak, 

géppuskáznak, gránátvetővel lőnek és bombát dobnak. A végén két kisfiú megerőszakolja a 

kislányt. A játék egy ponton elfajul, átmegy „komolyba”,  csak a kislány sikoltozását, majd, 

miután a fiúk „dolguk végeztével” beugrottak a kádba,  nyöszörgését halljuk, miközben a 

televízióban egy arcát kendővel eltakaró szónok ismeretlen nyelven harcias hangvételű beszédet 

mond. A gyerekek kinevetik az üvöltöző kisembert, azonban amikor pisztoly ránt elő és a 

fegyver immár igazából eldördül, arcukra fogy a mosoly.  

(9) Fényváltás. A gyerekek lassan ringatóznak a kádban, mintha tengeren lennének, 

halkan egy dalt énekelnek az este lezáródó határról, ugyanazt, amelyet a kislány énekelt  

korábban, húsevés közben. Miközben a fiúk a hajóban énekelnek, a kislány a földön zokog, 

egyre halkulva.  

(10) Egy nő jön be, szitával a kezében, a fehér tálban levő darált húsra lisztet szitál. Vörös 

„tésztát” gyúr belőle, a kislány arcára „tapasztja”, majd behúzza a kislányt a TV mögé.  

A kádban ülő, lassan ringatózó és éneklő fiúk fejére is lisztet szitál. Ahogy a finom lisztpor 

száll a levegőben, az éjszakai vízen csónakban ringatózó, elveszett fiúk feje fölött végighúzódó 

reflektorfényben mintha megjelenne a felhőoszlop, mely leereszkedik hozzájuk.  

(11) A televízió mögé bevonszolt kislány teste felemelkedik. Az arcára gyúrt tészta immár 

kisült, mondhatjuk úgy is, hogy ropogós cipóvá sült az arca. A nő, aki az archetipikus anya 

megtestesítője, odatérdel a lány mellé, megsimogatja, majd falni kezdi az arcát. Néhány falat 

elfogyasztása után még egy darabot kiharap, és a földrakáshoz viszi. Elássa a kenyérdarabot. Egy 
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kisfiú a vízen keresztül egy bögre vizet küld neki egy játékhajóban, amellyel megöntözi az 

elültetett kenyeret - emberi testrészt.   

(12) Eközben a színpad másik oldalán egy férfi egy lavórban a kezét fertőtleníti, kesztyűt 

húz, egy másik pedig várakozóan és fenyegetően a színpad hátulja felé néz, majd parancsoló 

mozdulattal int valakinek. A sötét háttérből félénken egy meztelen angyal tűnik fel. A férfi elé 

lép, aki angyalszárnyastól átlátszó hártyába tekeri és lefekteti. Odalép a másik 

(műanyagkesztyűs) férfi és az anya sikolyaitól követve - aki közben a színpad másik oldalán a 

saját hasára ököllel csapásokat mér – vérrel keni be a hártyába csavart angyalt (magzatot), majd 

otthagyja. A magzat hörögve fekszik a színpadon, az anya ollóval kivágja a véres hártyából. A 

magzat holtan fekszik, az anya megcsókolja, és otthagyja. A magzat immár angyalként fölkel, 

mint egy állat szemléli a véres burkot, és enni kezdi azt. Lassan kéjesen rágja, majd szájában a 

véres burok maradékát húzva, a színpad mélyén, középen elhelyezkedő ülőkéhez megy, leül, 

tovább rágja a burkot. Az angyal háta mögött egy sas „repül” át a színpadon. 

(13) Meztelen fehér maszkos férfiak lépnek a színpadra, kezükben kék zászlókkal, nemi 

szervük kutya-szájkosárban. Az angyalnak is zászlót adnak a kezébe, maszkot húznak az arcára. 

Leülnek, mint három szobor.  

(14) A háttérben belép a színpadra egy hátizsákos fiatalember. Egy csokor virágot visz a 

kezében.  A modernkori Orfeusz ő, ki eltűnt feleségét jött megkeresni Németországba. Egy sötét 

üvegkalitkához megy. Bekopog. Pénzt dob a kis tolóablak alatti automatába. A függöny a fekete 

üvegkalitkában félrehúzódik. Egy peep-showban vagyunk, ahol pénzért mutogatják magukat a 

lányok. A fiú beszélni próbál a nőhöz, azt szeretné megtudni, hogy ismeri-e a feleségét, mert ő 

most érkezett Szerbiából, a drótkerítésen túlról, és úgy hallotta, hogy a felesége ezen a helyen 

dolgozik. A nő nem válaszol, táncával mindinkább megigézi a fiút, aki már-már sírva könyörög, 

valami információért. A kérdések valójában nem a fiú szájából érkeznek, hanem az egyik ülő 

maszkos figura megafonjából, ezzel erősítve azt az érzést, hogy a fiú hangja a lányhoz csak egy 

torzító erősítő berendezésen keresztül juthat be, melyben a fiú lélegzetvétele is kierősítve és 

elidegenítve jelenik meg.  

(15) A zászlós-maszkos férfiak megkezdik az előadásukat a bordélyház-kabaré színpadán.  

EU-színekre emlékeztető kék zászlókkal masíroznak a színpadon.  A peep-showban dolgozó 
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lány is kiszalad az üvegkalickából, boldogan üdvözli őket, az elérhetetlen, magasban lobogó 

zászlók után kapdos, majd alájuk fekszik a földre, széttett lábakkal.  A zászlók leereszkednek 

hozzá, simogatják a testét. A lány boldog beteljesülése közepette nyögdécsel.   

(16) Ekkor árnyék vetül rá, egy nő, egy Angela Merkel-paródia árnyéka, aki nagy fekete 

szárnyat tart a kezében. A zászlók magasba emelkednek, az eddig zászlók alatt élvező lány 

magára marad a színpad közepén, elszégyelli magát, felül.  „Angela Merkel”  angolul 

megkérdezi, ki ő, honnan jött. Kiderül, hogy a lányt Amáliának hívják és Afganisztánból 

érkezett.   „Angela” boldogságot tettetve magához öleli, majd a saját ruhájába öltözteti fel a 

„szegény menekültet”. Ahogy egyenként veszi le magáról a ruhadarabokat, és adja rá a lányra, 

egy par excellence vetkőző jelenetet mutat be, kiderül, hogy a szolid ruhadarabok az „Angela-

kosztüm” alatt, egy szado-mazo domina, szexuális ragadozó lapult. Miután felöltöztette a lányt, a 

fekete angyal-szárnyat mint ráadást, (megkülönböztető jelet) és ajándékot is ráadja a lányra. A 

lány azonban nem kér a fekete-angyal, a „más” szerepéből.  Ekkor „Angela”  megkérdezi, 

tulajdonképpen mit szeretne? A Kultúránkat? A lány rövid gondolkozás után nemmel válaszol.  

„Angela Merkel” összekacsint a közönséggel. A munkánkat akarod ugye? A lány boldog igennel 

válaszol. Az életünket akarod, a húsunkat, a vérünket, ugye? A lány, mint akinek kitalálták a 

titkos gondolatát, kitörő örömmel mond igent.  „Angela” megint „cinkosan” összekacsint „a 

hahotázó közönséggel”, azaz a maszkos-zászlós férfiakkal, akik minden „huncutságát” kitörő 

örömmel fogadnak, és azt mondja a lánynak: OK, természetesen, megkapod mindezt, de előtte el 

kell, hogy fogadd tőlem még ezt a kis ajándékot… Ráadja a lányra a fekete szárnyakat, majd 

letekeri a meztelen testére csavart láncot és a lány nyakára kötőfékként akasztja. Gyere, játssz 

velem, „Komm, spiehl mit mir!” kiáltja és elkezdi forgatni a lányt maga körül, aki eleinte 

érdekesnek találja a játékot, azonban a kötőfék egyre jobban szorítja a nyakát, az ijesztő 

szadistává váló Angela egyre vadabbul forgatja, rángatja a láncon a fulladozó lányt.  Amikor 

elérnek a csúcspontra, Angela elengedi a láncot, otthagyja a lányt, kimegy a színpadról. A lány a 

láncon, a fekete szárnyakkal, immár beidomítva, önmagától is körbe-körbe szalad, mint valami 

kegyetlen mókuskerékben. A színpad lassan elsötétül, végül már csak a lány egyre halkuló 

zihálását halljuk a sötétben, lépteinek dobbanását, és az utána csúszó lánc csörgését. Végül 

csönd.                  
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(17) A sötét színpadra elemlámpa fénye vetül.   A feleségét kereső fiatalember, kezében 

egy csokor virággal botorkál a sötét színpadon, az alvilágra emlékeztető sötét helyen.  Mintha 

légüres térbe került volna, a burkon-szkafanderen belül csak a saját zihálása hallatszik. A lámpa 

fényében a kádból egy nő csalogatja, majd mozdulatlan ülő zászlós férfiak mellett halad el, akik, 

mint valami szoborkompozíció, a Birodalmat  jelképezik, majd a tévéképernyőhöz ér, amelyben 

az elemlámpa fénye kísértetiesen emlékeztet Hal, a számítógép szemére az Űrodüsszeából – 

vagy egy petesejtre. A lámpa fénycsóvája a jobb oldalon elhelyezkedő sötét üvegkalickára 

(showroom) vetül.  Aljában piros cipős női lábat látunk, mellette a nőre kötözött téglák lógnak. 

Ahogy a fény halad felfelé, mint egy burokban, vagy légmentes dobozban kiállított női 

manökenfigurát, az előbb még Angela szerepében vetkőző szado-mazo dominát  pillantjuk meg. 

A nyelve most is kéjesen kígyózik szájában, mint valami különálló lény, polip. Te vagy az? –  

kérdezi a férj .  Igen, ő az, a férj azonban hiába nézi, nem ismeri fel a démonban egykori 

feleségét. „ Magadat sem voltál képes eltartani!” – mondja a nő, gúnyosan kacagva, ugyanakkor 

hisztérikusan zokogva. A párbeszédből kiderül, hogy a vajdasági nő terhesen menekült el a 

családi otthonból Németországba, a szegénység és a kilátástalanság elől. Elvetette közös 

gyermeküket, s ebbe szinte beleőrült. Azóta a kuplerájban kurvaként a legkeményebb munkákat 

is bevállalja, azt szereti, ha büntetik, fojtogatják, korbácsolják, fájdalmat okoznak neki, vagy ő 

okozhat fájdalmat másoknak. Mint az Orfeusz-legendában is, könyörög a férjnek, hogy nézzen 

rá. Amikor abortált gyerekükről beszél, arról, hogy ugyanolyan volt a feje, mint az apjának, az 

apa, aki eddig ellenállt, nem bírja tovább és odarohan a nőhöz. Ahogy ránéz, a kirakati 

üvegkalickában (magzatburokban) mintha elfogyna a levegő, és a keletkezett vákuumban a nő, 

(Euridiké) megfullad, miközben a testére kötözött téglák lehúzzák. 

(18) A sötétben zokogó férj fejére a kupleráj munkásai – ápolók (?) gramofontölcsérhez 

hasonlatos hatalmas tölcsért szerelnek. Kétoldalt karjait megragadva kihúzzák a színről, 

zokogása a tölcsér által kihangosítva, immár eltorzultan, fölerősödve, mint valami ének 

hallatszik.  

(19) Ahogy Orfeuszt kiviszik a színről, a nő az üvegketrecben lassan feltápászkodik.  

Immár teljesen privát valójában. A téglák továbbra is számottevő súlyként nehezednek rá, ahogy 

magával vonszolva őket keresztülhalad a színpadon, miközben egy nyurga angyal lámpásával 

mutatja az utat. A nő (Euridiké) a kádhoz érkezik, mely a színpadi sötétben – mint a kényelem és 
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a tisztaság szimbóluma – fehéren ragyog fel, egy villát húz végig rajta, ami csikorgó hangot ad 

ki, majd egy ritmust kezd ütni rajta, mely emlékeztet az eső egyhangú csöpögésére, az idő 

elrendeltetésszerű és végzetes pergésére, és amely szavainak megadja a bevezető ritmust. A nő 

nincsen már szerepben, nem Euridiké, hanem csak egy színésznő, aki a munkafolyamatról beszél 

a nézőknek: a környezetünkben levő emberek szenvedéstörténetéről való megszólalás 

nehézségeiről, amit a téma közelsége és a fájdalom okoz. Felemeli a téglákat és Leonardo Da 

Vinci Vitruvius-tanulmányának pózában néz szembe a közönséggel. Lassan leereszti a terhet – 

téglákat, és a testére erősített köteleken húzva őket, elindul egyhangú ritmusban, körbe-körbe a 

színpadon. A színpad lassan elsötétül, sötét árnnyá válik a köveket végtelenül húzó női figura. 

Csak a lépései, meg a kövek súrlódása hallatszik. Az árny eltávolodik, majd eltűnik a színről.  

(20) Orfeusz vakon tapogatózva halad lassan előre a színpadon. Tölcsér-fején nincsenek 

szemek, az egész ember egyetlen garattá, hangképző szerkezetté alakult, aki képtelen az életre, 

nincs más funkciója a hangképzésen kívül. A jobb sarokban megjelenik az Angyal (Gábriel). 

kézen fogva a színpad közepére vezeti a botladozó Orfeuszt. Fejét, a tölcsért lassan leválasztja a 

testről. A lefejezett test lezuhan, az Angyal pedig a tölcsérből az asztalra gurít egy emberfejet, 

amely egy spanyol flamenco-dalt kezd énekelni3. Az Angyal kisétál, majd visszajön és a 

lefejezett test kezébe egy gitárt ad. Az ujjak megélednek, az asztalon álló Fej énekét kísérik.  

(21) Eközben egy nő érkezik a színpadra. Hatalmas bőröndöt vonszol maga után. A színpad 

szélén álló földrakáshoz húzza a koffert, majd két kézzel ásni kezd a földben, ott ahol az előadás 

elején egy darab kenyeret ültetett el. Egy magzatburokszerű, hártyaszerű fóliába pólyázott veknit 

ás ki a földből. A nő dajkálni kezdi, majd megcsókolja, a bőröndbe helyezi, majd az énekelő fej, 

és az angyal előtt kihúzza a színpadról. 

(22) A dal végén az Angyal egy vízzel teli átlátszó nejlonzsákot rak az éneklő Fejre, amely 

így úgy néz ki mintha vízben (akváriumban) énekelne. Az angyal  kék tintával teli fecskendőt 

vesz elő, és belefecskendezi a kék tintát a vízbe. A víz lassan elkékül, az éneklő fej mintha a 

tenger mélyéről énekelne. Az angyal kimegy a színről, a fej a kék akváriumban (zsákban) 

ottmarad  a színpadon. 

                                                             
3 Lásd a Mellékletben! 
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(23) Egy szolga jön be a színpadra, takarít, amikor észreveszi a fejet a zsákkal. Leemeli a 

zsákot a fejről, ami az előző jelenetben még Orfeusz feje volt. Most egy gazdag angol úr feje, aki 

a másnaposság ellen tette a fejére a zsákot. Egy barátja jön hozzá látogatóba, akit golfozni 

invitál. Séta közben két munkásra bukkannak a golfpálya szélén, akik drótkerítést építenek. A 

vendég kérdésére kiderül, hogy a mostanában a környéken megjelenő „idegenek” miatt építik a 

kerítést, akik stresszelik az úr kedvenc díszmadarát. Szegény díszmadár depressziós lett, de íme, 

a drót majd megvédi tőlünk, a migránsoktól (egy bevándorlás-ellenes angol  számára egy 

magyar, szerb vagy lengyel ugyanúgy nemkívánatos migráns, mint egy közel-keleti vagy 

afrikai).  

Közben a  golfozó társaság születésnapi „meglepi”-bulija kezdődik: laza pezsgőzés, drogozás 

közben észreveszik, hogy a proszcéniumot a közönségtől elválasztó kerítés mögül „idegenek” 

bámulják őket (az „idegenek” a közönség). Kellemetlen csend.  – Ugyan, hisz „ezek is emberek” 

–, mondja tettetett lazasággal a házigazda, majd pezsgővel kínálja a kerítésen túllevőket. Amikor 

némi hezitálás után valaki érte nyúl, mintegy véletlen a földre önti.  Nagy röhögés a partizók 

között. Kaját dobálnak nekik, szelfiznek, „háttérben” a kerítés biztonságos túloldalán összegyűlt 

idegenekkel.  Golfozásra egy gyermekfejet használnak, amely véletlen kirepül a kerítésen. Az 

„idegenek” elnézését kérik, ha lehet, szeretnék visszakapni a „labdájukat”. Ahogy a kerítéshez 

jönnek, a drótkerítés biztonsága, anyaga szexuális vágyat ébreszt bennük. Szerelmeskednek a 

szögesdróttal, drótkerítéssel – társadalmunk nagy szexuális fétisével.  

(24) A jelenet végén a gazdagok elvonulnak. Csak egy lány marad a kerítés túloldalán. 

Kíváncsian nézi a „szerencsétlen idegeneket”. Arcán mintha valami együttérzést fedeznénk fel. 

Mintha nehéz helyzetben levő embertársait látná meg, gyermekeket a drótkerítés mögött. Rájuk 

mosolyog, kacsint. De mintha nem értené a hozzá szólókat. Tekintete közömbössé válik, mintha 

azt mondaná: Én nem tehetek róla, hogy így van, én nem tehetek semmit, nálam nagyobb erők 

döntenek arról, hogy így legyen. … Otthagyja őket. A kádban a reklámokból ismert kéjes 

mozdulatokkal tisztálkodni kezd: jóleső érzés így este hazamenni, az illatos fürdőszobában, a 

hófehér kádban megtisztulni, megszabadulni az elesettek szagától, piszkától, a látványukra való 

emlékezéstől. Ahogy lassan beleereszkedik a kádba, a fény is elsötétül a színpadon, mintha a 

tudatfolyamnak itt vége lenne, a lány álomba merülne. 
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(25) A túloldalon a háttérből egy fehér Tehén (szarvasmarha vagy szürkemarha) dugja be a 

fejét, bekémlel. Bejön. Porszívót húz maga után. Ruhája fehér habra emlékeztető vattaszerű 

anyag.  Lábán fehér női jégkorcsolya.  Porszívózik. Egy nappaliban vagyunk, mely a 

közönségtől drótkerítéssel van elválasztva.  A Tehén porszívózás közben lemered, kifelé néz 

feszült figyelemmel a drótkerítésen.  Ez többször megismétlődik. Porszívózás után bekapcsolja a 

TV-t, kávét hoz magának, amelyet a kiskanállal hosszan keverget.  A kiskanál hangja 

visszhangzik, késleltetve megjelenik a zajszövetben, amely egyre erősödik. Pattogás, idegesítő, 

felerősödött zajok. A Tehén pamlagon heverészve, kávézgatva, divatmagazint lapozgatva nézi a 

tévét, de a hangok egyre ijesztőbbek, ő pedig a szögesdrót felé figyel.  

(26) A kádból egy vörösmaszkos, vörös ördögre emlékeztető andrögün lény mászik elő. A 

Lény (Ádám) a háttérben levő WC-hez megy, letolja a nadrágját, ráül. Húsdarálót vesz elő. 

Lassan darál, miközben fájdalmas dal szól halkan, a gépek zaja, porszívó, zajok hangja pedig 

egyre erősebb.  

(27) A színpadra egy burkát viselő nő lép. Csak a szemei látszanak ki a ruha alól.  Mint egy 

divatbemutató kifutóján előresétál a drótkerítésig, és több oldalról megmutatja a ruháját, illegeti 

magát. Farkasszemet néz a drótkerítésen túl levő közönséggel. A jobb oldalon levő 

üvegkalickába (showroom-ba) megy, amilyenben a korábbi jelenetben láttuk „Euridikét”.  

(28) Ekkor a színpadra belép a Fehérszárnyas Angyal. Öltözete egy fekete szemetes zacskó, 

a szemétre, hulladékra, elszemetesedett világra utalván. Mint Benjamin Angelus Novusa a 

történelmet, némán figyeli a háttérben a televízió előtt a kanapén fetrengő neurotikus fehér 

Tehenet  (szürkemarhát), és a showroomban a neonfényben mozdulatlanul álló burkás alakot. A 

burkás alak vetkőzni kezd a kalickában. A női viselet alól lassan egy Fekete Férfi bújik elő.  

(29) A Fekete Férfi és az Angyal figyelmeztetik a Tehenet, hogy húzódjon félre. A Tehén 

hisztérikus mozdulattal lemondóan legyint, mint aki azt mondja „nekem mindegy, csináljatok, 

amit akartok” vagy „ mi közöm hozzá, úgyis úgy lesz, ahogy akarjátok” stb. A pamlag mögötti 

ruhatartó állványhoz megy, és mintegy „levedli” a tehénkosztümöt, a fehér habruhát, a 

korcsolyákat és a maszkot. A Tehénből kibújó férfi fekete zakót húz, és leül a pamlagra az 

Angyal a másik Fekete Férfi mellé. A Fekete Férfiak, középen az Angyallal, feszült figyelemmel 

nézik a televíziót. Csak a szokásos nasit hiányolják, a képernyő előtt fogyasztható olcsó 
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ennivalót.  Cuppognak a szájukkal mint a partra vetett halak, automatikus, önkéntelen 

rágómozdulatokat végeznek, miközben továbbra is a televíziót figyelik. 

(30) A Vörös Lény befejezi az ürítést, az asztalon levő bögréket megtölti a WC friss 

tartalmával, majd felszolgálja a TV-t hipnotizáltan bámuló társaságnak. A két Fekete férfi és az 

Angyal rávetik magukat a trágyára, nagykanállal tömik magukba. Egyszerre azonban mintha 

megromlana a szájukban, megundorodnak, hánynak tőle. A vörös figurát okolván a rossz ételért, 

elveszik tőle a tálcát, letépik a maszkját (most látjuk, hogy egy nő), és betuszkolják a kád alá, 

azaz ráborítják a kádat. Az Angyal visszaül a pamlagra. Az egyik Fekete Férfi lassan közelít 

hozzá. Az Angyal szájába nyúl, és egy hosszú, szinte végtelennek tűnő nejlon zacskót húz ki a 

torkából.  Az Angyal feje hátracsuklik, mint akit megfojtott a szemét, a zacskó. A Fekete Férfi az 

asztalon levő földbe temeti (ülteti) a nejlonzacskót (magzatburkot). A másik Fekete Férfi a 

derekára erősített vasdoronggal („Vasfasszal”) közösül az asztalon levő rakás földdel, mintegy 

megtermékenyíti azt.  Az első Fekete Férfi az Angyal ruháját feltépvén, mintegy a testéből, egy 

villanykörtét „operál ki”. A földbe ülteti. A villanykörte világítani kezd. A Fekete Férfi kitartóan 

a fénybe bámul, nem tudja levenni a szemét az Isteni fényről, amelyet az angyalból vágott ki, és 

amely el is vakítja. 

(31) Baloldalról az Anya jön be, akit utoljára akkor láttunk, amikor a földből kiásta a 

kenyér-csecsemőt, babusgatta és a kofferbe tette. Most is a koffert vonszolva érkezik a színpadra. 

Teste nejlonnal van bekötve, hogy védje az esőtől, lucsoktól.  A koffert a föld mellé húzza, majd 

lefekszik a földre. Menekült asszony ő, aki a szabad ég alatt a földön próbál megpihenni, miután 

nem tudja tovább vonszolni magát.  

(32) A felfordított (a nőre rakott) kád lefolyóján, mely felfelé áll, egy zöld ágacska nő ki, az 

élet reménységeként, lehetőségként a kegyetlen fekete világban, a gépek zajában. A háttérben az 

eddig a fényt bámuló két Fekete Férfi vasfalloszt cserél. Az, aki felköti, fekete angyalszárnyakat 

húz, így valamiféle keverékévé válik az ördög Fekete Angyalának és a Pánnak. Mint aki egy 

előre eltervezett szertartást vagy akciót hajt végre, lassan rituálisan arcot mos. Az arcát 

belenyomja egy tál földbe, így az is fekete maszkká válik. A kádhoz lép. Kitépi a zöld ágacskát, 

eldobja. A fehér kád mint valami élőlény menekülni próbál. A kád alá bezárt Vörös Lény, piros 

magassarkú cipőjében, próbál menekülni a káddal együtt. A Fekete Angyal visszafogja, másik 

kezével felemeli a vashímvesszőt és kegyetlenül a kád hátsó nyílásába döfi, melyet a Vörös 
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lLény sikolya kísér. Ahogy előre-hátra mozgatja, a vasak kegyetlen reszelő hangja keveredik a 

sikolyokkal.  

(33) Amikor a Fekete Angyal befejezi, megerőszakolta áldozatát, felemeli a kádat. A 

megerőszakolt Vörös Lény kimenekül a kád alól. A Fekete Angyal leoldja a vashímvesszőt, 

permetezőt akaszt a vállára, lámpát gyújt, mellyel maga előtt világítja meg a félhomályt, ahogyan 

a bejövetelkor a közönség is kis fénypontokkal megvilágított alagúton jött be a színpadra és 

elindul lassan a színpad másik oldalára.  

(34) Közben a többiek ritmusosan pecsételni kezdenek.  A Fekete Angyal a földön haldokló 

Anyához lép. Megvilágítja a nejlonnal betakart arcát, lehajol hozzá, félrehajtja a nejlont. A 

hüvelykujját a földbe nyomja, majd az Anya homlokára nyomja az ujjlenyomatát. 

(35) A Fekete Angyal egy kötélen valamit ereszteni kezd lefelé. Maga a mozdulat és a kötél 

a zászlólevonásra emlékeztet. A magasból egy nagy megfeketedett fa ága ereszkedik alá. 

Szögesdróttal van betekerve, és emberi magzatok, embriók vannak ráakasztva, magzatburokban. 

A Fekete Angyal egészen a haldokló Anya fölé ereszti, majd amikor már egészen közel van az 

Anya arcához, megállítja és kiköti. A hátán levő permetezővel lassan permetezni kezdi a 

szögesdrótos ágakat, a meg nem született magzatokat.  Mintha fertőtlenítené (mérgezné) őket. 

Az ágakról a nőre csepeg a víz (vagy fertőtlenítő, mérgező folyadék). Kicserepesedett ajkaival 

megpróbál néhány cseppet felfogni, de elgyengül és meghal. Mintha szomjan halna. Miközben 

az Anya arcára folyik a víz, a Fekete Angyal befejezi a permetezést. A többiek a háttérben, 

énekelni kezdenek.  

(36) A koffer, amelyet az Anya bevonszolt, és amelybe utoljára a földből kiásott nejlonba 

(magzatburokba) csavart kenyeret (magzatot, krisztus, az ember testét) helyezte, kinyílik, és a 

kofferból egy meztelen, nejlonba csavart ember (férfi) mászik elő. Miután letépi magáról a 

burkot, a földhalomra mászik, először megpróbál elbújni benne, beásni magát, majd közösülni 

vele, mintegy megtermékenyíteni, sajátjává tenni.  Ahogy az angyalok és a többi szereplő 

körülállják, és vijjogva, ugatva éneklik neki a dalt, megrémül, és visszamászik a kofferbe, 

magára csukja. Csak a koffer marad megvilágítva a színpadon, és a bekapcsolt televízió.  

(37) Végül a koffer is eltűnik, csak a televízió világít még egy ideig, majd elsötétül a 

színpad. 
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1.3 Az előadás utóélete 

Az Exodus bemutatója 2015 októberében volt a szabadkai Kosztolányi Dezső színházban.  Ezt 

követően a színház repertoárjának része volt 2016 decemberéig, amikor is időszakosan lekerült a 

repertoárról,  mivel (a sors iróniája!)  gyors egymásutánban két színész külföldre távozott. 

A kritikai fogadtatás a témaválasztást többnyire „erős és izgalmas válaszként” élte meg a 

„menekülthullám aktuális történéseire”. Egyes kritikusok szerint a darab nehezen kommunikál a 

közönséggel, nem tudja áttörni a láthatatlan falat, megmarad a saját, hógömbszerű világában míg 

mások szerint „egy kész világnézeti képlet elénk tárása helyett aktív partnerévé tesz egy 

mindannyiunk számára fontos tétekkel bíró nyomozásban”.  A női „szerepek” kapcsán kiemelik, 

hogy „végigível a nők sajátos társadalmi helyzetéhez kötődő tapasztalatok egy igen körültekintő, 

érzékeny olvasata”.  Megegyeznek abban, hogy a darab folytatja a szabadkai Kosztolányi 

Színházban ápolt rituális és performatív nyelvet mely szoros kapcsolatban van a vajdasági 

neoavantgárd meghatározó  hagyományával. 

A  darab  a szabadkai repertoárjátékokon kívül a szabadkai Desiré Central Station 2015 

nemzetközi színházi fesztiválon, 2016-ban a debreceni DESZKA Fesztiválon, és szintén 2016-

ban a Pozsonyi ARTE Terápia fesztiválon, és Pécsett a Pécsi Harmadik Színházban  lett 

bemutatva. A kritikák elérhetőségei a mellékletben találhatók. 

A 2018/2019-es őszi évadra tervben van az előadás felújítása, részben új színészekkel. 
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2. Teatralitás az Exodus c. előadásban 

A menekültekkel való első találkozásom egy tervezett játékfilm-operafilm előkészítése 

során történt, még jóval azelőtt, hogy a menekültügy a közéleti/politikai 

napirend egyeduralkodó témájává vált volna. A film egyik tervezett színhelye ugyanis a 

Szabadka környéki erdős vidék és a szeméttelep volt, a magyar határtól mindössze néhány 

kilométerre, amely időközben a menekültek táborhelyévé vált. Gyakran jártam ki helyszínelni, 

keresgélni, a színészekkel közösen, a téma és a tér által adott lehetőségeit tanulmányozni egy 

tervezett kísérleti játékfilm kapcsán. A kiserdőt a város legnagyobb panel-negyede övezi egyik 

oldalról, egy focipálya és egy temető a másik oldalról, a harmadik oldalról pedig a városi 

szeméttelep a guberálókkal, rengeteg varjúval… Közvetlenül a szeméttelep mögött (!) van a 

Szentkút,  ahová minden évben körmenet indul a városból, és ahol a forrásban idősek és betegek 

mártóznak a gyógyulás, fiatalodás reményében. Ez a környék nagyon inspiratív volt  számomra, 

képiségében leginkább  Pasolini külvárosban, a Polisz szélén játszódó filmjeinek (A túró, Madarak és 

madárkák, Mamma Roma) hangulatát idézi. 

Már ezt megelőzően is tanulmányoztam ezt a teret egy orosz-cincár származású misztikus 

szerb festő, Leonid Trofimovics Šejka hatására. Šejka, aki egyébként Danilo Kiš egyik legjobb 

barátja volt,  a Szeméttelepet és a Várost mint metafizikus toposzt szemlélte és kutatta. 

„Fundamentális kapcsolatot fedezett fel a kortárs művészet és a szeméttelep között, elkezdte 

regisztrálni és osztályozni a szemétdomb tárgyait, hogy ezáltal haladja meg, és győzze le a 

Káoszt, és találjon kiutat mind a gazdagok nappaliját díszítő dekoratív, mind pedig a múzeumok 

temetőjében porosodó kiüresedett festészetből.  Azáltal, hogy a tárgyak megszabadultak 

funkciójuktól, és a szeméttelepen már csak puszta, semmibe tartó létezésükkel fordultak a 

csillagok felé, Šejka számára a szemétdomb egyúttal a tiszta játék terévé is lett, mint számtalan 

lehetőség labirintusa, az összes forma sokszínű egyvelege, a sehova se vezető utak végtelen 

gubanca.” 4  

 Šejka, szellemi atyja, Bergyajev hatására, úgy tartotta, hogy az alkotás az ima egy 

formája.  Az előadás létrejöttét dokumentáló monológjában (19. JELENET) az addig Euridikét 

                                                             
4 Mikola Gyöngyi: A Lomtár metanoiája. In: Apertúra, 2008. tél.  http://uj.apertura.hu/2008/tel/mikola-a-lomtar-

metanoiaja/  

http://uj.apertura.hu/2008/tel/mikola-a-lomtar-metanoiaja/
http://uj.apertura.hu/2008/tel/mikola-a-lomtar-metanoiaja/
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játszó színésznő, aki ebben a jelenetben már „nincs szerepben”, színésznőként mesél a 

munkafolyamatról, annak nehézségeiről: hogyan lehet a személyesen is megismert emberek 

szenvedéséről beszélni, a monológ végén a sebesült szíriai kisfiú szavait idézve mondja: „…a 

dolgok nagyon egyszerűek. Csak imádkozni kell és mindannyian eljutunk isten országába.”5  Egy 

ilyen helyzetben, amikor ilyen mértékű szenvedésnek vagyunk közvetlen tanúi, az alkotás 

valóban az imát helyettesíti. 

Šejka szimbólumhasználata is hatással volt az előadás megformálására.  Utolsó vacsora 

c. képén az apostolok és Krisztus helyett tárgyakat látunk, amelyek a keresztény ikonográfiában 

az apostolok attribútumai: két kulcsot (Péter), X keresztet (András), pénzeszacskót (Júdás) – 

valamint a kelyhet és a kettétört kenyeret (Krisztus).  

 

1. kép: Leonid Šejka: Utolsó vacsora6 

Talán ennek a hatására az emberi szenvedéstörténetet szimbólumokkal: a Kenyérrel, a 

Földdel, a Vízzel stb. igyekeztem elmesélni. Ha lehántjuk, lehámozzuk a külsőségeket, 

                                                             
5 A teljes monológot lásd A színpadi előadás létrehozásának dokumentálása c. fejezetben  
6 http://www.vreme.com/g/images/969860_tajnav.jpg  

http://www.vreme.com/g/images/969860_tajnav.jpg
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megmaradnak ezek a Jelek, mint egy metanyelv. Ez a metanyelv nem egyszerű igazságokat ír le, 

mert ez nem célja. Inkább az élet és halál örökös harcát,  sokarcú természetét kutatja, az 

értelmetlenségben keresve az értelmet, a folyamatos átalakulást, mint az élet leglényegibb 

sajátosságát, törvényszerűségét igyekszik ábrázolni. 

A Šejka-féle Szeméttelep mint metafizikus toposz a színpadkép kialakítására volt 

hatással: a kellékek a színházban, mint egy elképzelt civilizációs szeméttelepen a próbák közben 

talált tárgyakként lettek felhasználva, hiszen maga a színház is egy különálló elsüllyedt világ, 

ahol a régi előadások kellékei, díszletelemei, tárgyai emberi történetekről tanúskodnak, immár 

„megszabadulva a funkciójuktól” .  

A számomra „kozmikus” városszéli szeméttelepen, a mitológiai szent ligetekre 

emlékeztető helyen azonban egyszer csak idegen emberek jelentek meg, valahonnan a mitikus 

távolból: Afrikából, Ázsiából. Aiszkhülosz a szalamiszi csatát megéneklő Perzsák című 

tragédiája óta az európai köztudatban az idegen, azaz az ázsiai ember a támadó, leigázni igyekvő 

sötét agresszív idegen világ megtestesítője. Ennek egyik oka a hübrisz melyet elkövettek: hajótól 

hajóig összeláncolták a két kontinenst, amivel megsértették az isteneket. A Perzsák az első olyan 

dráma, amely nem mitikus, hanem kortárs történetet dolgoz fel. Egy diadal történetét meséli el. 

Nem nehéz belegondolni, az athéni közönség körében, a szalamiszi csata veteránjai között 

micsoda elragadtatást válthatott ki a színrevitele. Azonban a mi a történetünknek nincsenek 

győztesei. 

Környezetünkben ezek az idegenek kezdetben csak kevesen voltak, majd néhány év 

elteltével egyre tömegesebben érkeztek, tény, hogy egyes határ menti kisvárosokba ijesztő 

számban.  Az eredeti filmötlet, amely kapcsolatba hozott ezekkel az emberekkel, egyre kevésbé 

érdekelt, annál inkább a jelenlétük, a sorsaik és maga a jelenség: a társadalom reakciója 

érkezésükre, amely immár egész széthulló világunk egyik szimbólumává vált.  

Amikor felmerült  a lehetősége, hogy a szabadkai Kosztolányi színházban előadást 

lehetne készíteni a témával kapcsolatban, rögtön körvonalazódott két alapvető probléma: a téma 

megszínháziasításának, teatralizálásnak a kérdése, azaz: hogyan lehet beszélni színházi 

módszerekkel egy olyan társadalmi-szociológiai jelenségről, amely immár az udvarodban van – 

vagyis egyszerűen túl közel? Nincs meg a megfelelő távolság, amely rálátást biztosít az 
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eseményekre, amelyek gyorsan történnek, gyorsan változnak… És ebből következik a másik 

probléma: a teatralitás és dokumentumok kérdése, hiszen a témához kapcsolódó minden 

információ különféle hatalmi igények szerint manipulálva van – ezt a kérdést a 

dokumentativitással foglalkozó fejezetben vizsgálom. Jelen fejezetben pedig a teatralitás 

kérdését járom körül.  

 

2.1  A teatralitás fogalmának meghatározása 

Ahhoz, hogy az Exodus c. előadás kapcsán beszélhessek a teatralitásról, először is 

megkísérlem meghatározni fogalmát. A teatralitás jelentése: színpadiasság, színháziasság, 

színházi jelleg. A kifejezés az ógörög  θέατρον, (latinul: theatron)  szóból ered, a 

θεάομαι (theáomai) igéből, melynek jelentése: néz, lát, figyel. A theatron az ókori görög színház 

egyik része volt, a szó jelentése: nézőtér, „néző-hely”, az a tér, ahonnan a látvány-élmény 

segítségével megtudunk valamit a világról, vagy: ahonnan a szemünk segítségével tanulunk. Ez 

magába foglalja a görög színházesztétika lényegét, amely arra tanít, hogy a színházi térben a 

legfontosabb komponens a néző. Később szélesedett a fogalom jelentése, ma jelenti az egész 

színházat, akár színházi előadást is.   

 Tompa Andrea mutat rá PhD-értekezésében, hogy a magyar szakirodalomban „a 

teatralitás meglehetősen új fogalom. Mejerhold műveinek első magyar nyelvű gyűjteményes 

kötetében, 1967-ben a fogalom még teátrálitás alakban fordul elő.” 7 . Ehhez a régies alakhoz 

formailag is közelebb áll a teátrális melléknév, sejtetve, hogy lényegében ugyanannak a 

fogalomnak a főnévi illetve melléknévi alakjáról van szó (színpadiasság – színpadi, színpadias). 

Ezért használják a szakirodalomban több helyen is szinte szinonimákként őket, például így: 

„Tipológiai szempontból a teátrális kategóriája, azaz a  teatralitás a lét és a színház viszonyát 

határozza meg.”8 A teátrális (teatralizált) elsődleges jelentése: színpadias, a hétköznapi 

nyelvhasználatban: túlzó, patetikus, vagy egyszerűen csak hamis, megjátszott. Csak zárójelben 

jegyzem meg, hogy a teatralitás kérdését ebből a szemszögből is izgalmas vizsgálni, hiszen az, 

                                                             
7 Tompa Andrea (2004):  Színház és teatralitás V. Nabokov műveiben.  (PhD disszertáció) – A teatralitás fogalma c. 

fejezet 4-12.o. ELTE BtK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Budapest 

http://www.academia.edu/10114488/Színház_és_teatralitás_V._Nabokov_életművében 
8 Tompa Andrea (2004) i.m. (- kiemelés T.Sz.) 

https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B8%CE%B5%CE%AC%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9#Ancient_Greek
http://www.academia.edu/10114488/Színház_és_teatralitás_V._Nabokov_életművében
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hogy mi számít túlzásnak, koronként változik, mivel a színpadi viselkedés nyelve kulturálisan 

kódolt.   

A teatralitás fogalmának sokféle értelmezése van. Jelentheti a társadalmi lét és a színház 

működését irányító konvenciókat, az eligazodást segítő kódokat, ezeknek a  „tudomásulvételét, 

tudatosítását és tudatos használatát”9  Meghatározható „az elhelyezés, keretezés, szituálás 

problematikus folyamataként” 10 . Samuel Weber a helykijelölés vagy térmegosztás 

folyamatának tekinti11.  A teatralitás fogalmának alakulását vizsgáló munkájában Glen 

McGillivray idézi Rosalind Krausst, aki szerint „a teatralitás úgy működik, mint egy semmi, egy 

üresség, egy űr. A színház tehát üres terminus, melynek az a szerepe, hogy felállítson egy 

rendszert, mely önmaga és egy másik terminus ellentétén alapul. (…) aszimmetrikus, értékalapú 

ellentét képződik a teatralitás és a nem-teatralitás között: A színház, mint a fogalompár üres, 

lokalizálhatatlan, alaktalan tagja a rossz, míg a nem-teatrális azért kerül bele a párosba, hogy 

jóként kódolódjék”. Mivel a teatralitás hasznavehetően „üres”, „lokalizálhatatlan” és 

„alaktalan”12.    

 Miként a teatralitás kutatásával foglalkozó, 1973-ban megjelent monográfiájában 

Elisabeth Burns visszanyúl a theatron görög alapjelentéséhez, amely, mint már kifejtettem, a 

nézéshez, látáshoz köti a fogalmat: a teatralitás a színpadon kívül a mindennapi élet valamennyi 

szegmensében felbukkan, ám nem, mint „a viselkedésnek vagy a kifejezésnek valamilyen módja, 

hanem egy sajátos nézőpont, észlelési mód”.13 A teatralitás ennek alapján: észlelési mód. Ehhez 

kapcsolódva fűzi hozzá, mintegy pontosítva Herbert Blau egy évtizeddel később: „a színház a 

nézésben van”14. E szerint a nézet szerint bármi szemlélhető (és értelmezhető) teátrális 

eseményként, függetlenül az abban résztvevők szándékától és az esemény megkomponáltságától.  

A fenti definíció-kísérletek is érzékeltetik, a fogalom mennyire nehezen meghatározható. 

Ezt Glen McGillivray is hangsúlyozza idézett tanulmányában, Thomas Postlewait és Tracy C. 

Davis  megállapítására is hivatkozva, akik szerint a teatralitás fogalma „láthatólag mindenféle 

                                                             
9 Tompa Andrea i.m.   
10 http://apertura.hu/2010/osz/fogarasi 
11 Weber: Theatricality as Medium New York, Fordham University Press, 2004. idézi:  
12  McGillivray, Glen: A teatralitás mint kritikai fogalom diszkurzív formálódása. Ford. Fogarasi György. Apertúra, 

2010. ősz.   http://uj.apertura.hu/2010/osz/mcgillivray-a-teatralitas-mint-kritikai-fogalom-diszkurziv-formalodasa/  
13 Idézi   P. Müller Péter: Test és teatralitás. Balassi Kiadó, Budapest, 2009. 151.o.   

http://real-d.mtak.hu/327/1/P_Muller.pdf     
14 Idézi P. Müller Péter (2009) Uo. 

http://apertura.hu/2010/osz/fogarasi
http://uj.apertura.hu/2010/osz/mcgillivray-a-teatralitas-mint-kritikai-fogalom-diszkurziv-formalodasa/
http://real-d.mtak.hu/327/1/P_Muller.pdf
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jelentést magába foglal, ugyanakkor nélkülöz bármilyen sajátos értelmet”.15  A meghatározása 

azért (is) nehéz, mivel a színház-fogalom változásaival folyton újra kell definiálni a teatralitás 

fogalmát is, hiszen az is folyamatos változásban van.  

Összegezve: ha előadásunkban a színház az életet reprezentálja és modellezi (a  teatralitás 

meghatározza a lét és a színház viszonyát: „lét és színház kölcsönösen másolja, idézi 

egymást”16), a nézőtér és a színpad közt megosztott térnek, mint a teatralitás hordozójának,  

feszültség létrehozójának,  központi szerepe van. Ezért a teatralitást először a tér vonatkozásában 

fogom vizsgálni.  

 

2.2  Teátrális tér az Exodus c. előadásban    

2.2.1. A tér – térelméletek (otthon / anyaföld) 

A térnek többféle definíciója lehetséges, attól függően, hogy milyen nézőpontból 

vizsgáljuk a fogalmat. Hétköznapi értelemben jelenthet üres teret, ami épületek, tárgyak között 

helyezkedik el. Az ember környezetét is nevezzük térnek, a vizet, földet, levegőt, sőt tér az 

egész, bennünket körülvevő fizikai világ, az életterünk, tágabb értelemben a világűr is, melynek 

kiterjedése az emberi agy számára felfoghatatlan.  

A kortárs térelméletek szerint a tér már nemcsak a tárgyiasult elemek összességeként 

írható le és értelmezhető: fontos téralakító tényezőké válnak a hozzá kapcsolódó tapasztalatok, 

tradíciók, értékek is.  A különböző társadalmi csoportok különbözőképpen használják a tereket, 

létesítenek sajátos viszonyt egyes darabjaival: érzik sajátjuknak, veszik birtokba.  Ugyanazon 

reális térből nemcsak mást és másképp érzékelnek, hanem különböző módon értékelik és 

értelmezik a tereket – vagyis az objektíven létező (földrajzi) tér szubjektívvé is válik17. Ezek 

szerint, egyes emberek, társadalmi csoportok pl. a szögesdróton belüliek és a szögesdróton 

kívüliek ugyanazt a valóságot másképpen érzékelik, értelmezik, értékelik, a téralkotó elemek 

sokaságából mást és mást emelnek ki, és az időt is másképpen élik meg. Más és más térelemek 

hordoznak információt az egyének, a különböző csoportok számára, mindenkinek van a saját 

környezetéről egy személyes, mentális (tér)képe. (Tér)képeink (ki)alakulásának folyamata során 

                                                             
15 McGillivray, Glen i.m 
16 Tompa Andrea (2004) i.m. 
17 Cséfalvay Zoltán (1990): Térképek a fejünkben. Akadémiai Kiadó, Budapest, 



26 

 

egyre jobban elszemélyesedik (személyessé válik) a tér, fokozatosan kialakul bennünk egy kép –   

azaz újrateremtődik fejünkben a minket körülvevő világ. Ezek a tér-képeink magukba foglalják a 

kollektív kulturális tudást, térhasználati szabályokat, de személyes emlékeket, élményeket, 

egyéni attitűdöket, cselekvési mintákat is, társadalmi konvenciókat is. Így jön létre a kognitív tér.  

A kognitív tér fogalmát Christian  Norberg-Schultz norvég építész és építészeti teoretikus 

kiegészítette az ember emocionális terével, ami az emberi környezetünkre történt rezonanciánk, 

illetve az ebből adódó motivációink, percepciónk, és régebbi tapasztalataink, tanultságunk, 

kultúránk eredménye18. A térszerűség és az érzelmi tartalmak így egy egészet alkotnak, 

folyamatosan hatnak egymásra, és ezért nehéz külön-külön elképzelni őket. 

 Értelmezésében ehhez kapcsolódik az építészeti tér fogalma is. Az építészeti tér azáltal 

jön létre, hogy az emberiség beépítéssel folyamatosan alakítja át a tereket, amelyekben él. Ez az 

építés elsődlegesen otthonteremtést jelent. 19 Az építészeti tér fogalmának meghatározásakor 

Norberg-Schultz Heidegger Építés / Lakozás / Gondolkodás c. előadásában20 kifejtett, Az építés 

tulajdonképpen lakozás megállapítására alapozott. Csak röviden utalok erre az elméletre: 

Heidegger, etimológiailag támasztva alá alapgondolatait (a bauen szó etimológiájából 

kiindulva21), ezt állapította meg:.  „A lakozás a lét alaptulajdonsága, mely a halandókat 

meghatározza.  Embernek lenni azt jelenti: halandóként a földön lenni, ami azt jelenti: lakni. A 

régi építeni szó azt mondja, hogy az ember annyiban van, amennyiben lakik.”22Az emberiség 

építve él. Hozzátehetnénk: otthont építve él az emberiség: egyik legalapvetőbb tulajdonsága, 

ösztönös cselekedete az otthon – a biztonságos otthon, tér – megteremtése, megépítése.  A 

darabban folyamatosan az új otthon megteremtésére, ösztönösen az anyaföld  

                                                             
18 Norberg-Schultz, Chritian (1971):  Genius loci. In: Ökotáj, 33–34. sz. 2004. 65–75. o.  
19 Batár Attila (2011): Építészeti térképzet, a vakok építészeti „térlátása”  http://epiteszforum.hu/epiteszeti-

terkepzet-a-vakok-epiteszeti-terlatasa#2  
20 Heidegger, Martin (1951): Bauen, Wohnen, Denken (Építés Lak/oz/ás Gondolkodás) – ford. Schneller István, 

2003).  

http://www.filozofia.bme.hu/materials/kerekgyarto/PhD/szovegek/Fenomenologia/Martin%20Heidegger%20-

%20%C9p%EDt%E9s,%20lakoz%E1s,%20gondolkod%E1s.pdf  
21 „A bauen, buan, bhu, beo szavak ugyanis a „bin” szavunk következő szófordulatai: ich bin (vagyok), du bist (te 

vagy), a felszólító módú bis, legyél. Mit jelent tehát az, hogy én vagyok? A régi építeni (bauen) szavunk, amelyhez a 

vagyok (bin) szó tartozik, azt válaszolja: az „ich bin” (én vagyok), „du bist” (te vagy) azt közli: én lakom, te laksz. 

Annak rendje, ahogy te vagy és én vagyok, annak módja, ahogy mi emberek a földön vagyunk, az a „Buan” (a régi 

német „építeni” szó), a lakozás. Embernek lenni azt jelenti: halandóként a földön lenni, ami azt jelenti: lakni. A régi 

építeni szó azt mondja, hogy az ember annyiban van amennyiben lakik.” lásd Heidegger i.m. 
22 Uo. (a fenti idézet folytatása) 

http://epiteszforum.hu/epiteszeti-terkepzet-a-vakok-epiteszeti-terlatasa#2
http://epiteszforum.hu/epiteszeti-terkepzet-a-vakok-epiteszeti-terlatasa#2
http://www.filozofia.bme.hu/materials/kerekgyarto/PhD/szovegek/Fenomenologia/Martin%20Heidegger%20-%20%C9p%EDt%E9s,%20lakoz%E1s,%20gondolkod%E1s.pdf
http://www.filozofia.bme.hu/materials/kerekgyarto/PhD/szovegek/Fenomenologia/Martin%20Heidegger%20-%20%C9p%EDt%E9s,%20lakoz%E1s,%20gondolkod%E1s.pdf
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megtermékenyítésére, az új gyökerek létrehozására történnek szimbolikus és kétségbeesett 

próbálkozások. Ösztönös harc ez, amely megfigyelhető az állatoknál is (territoriális 

viselkedésforma). 

Samuel Weber definíciója szerint a teatralitás a helykijelölés vagy térmegosztás 

folyamata – vagyis a színházra olyan médiumként tekint, „melyben egymással szembenálló erők 

arra törekszenek, hogy biztosítsák egy vitatott hely kerületét”.23  Az Exodus formai 

koncepciójában kiemelt szerepet kapott ez a „térbeli keretezés”, valamint a teatralitás Fogarasi 

György által hangsúlyozott médium-jellege, ami azt jelenti, hogy a színház mindig „valami 

között” van (a médium jelentése: közvetítő), a folyamatos átalakulás állapotában, így keretei 

sohasem tekinthetők lezártnak. A teret határvonalak tagolják, de ezek a legkülönfélébb 

határvonalak folyamatos mozgásban vannak. Az Exodusban az volt a szándék, hogy a 

megfigyelő és megfigyelt, az üldöző és üldözött, a „felsőbbrendű” és a megbélyegzett 

„alsóbbrendű” szerepkör cserélgetésével folyamatosan változzanak ezek a bennünk lévő 

határvonalak, melyekre  a változó térbeli keretezés is rásegít. 

Mint Fogarasi György is hangsúlyozza: „szakadatlan mozgásról és nem statikus 

állapotról van szó”: folyton áthelyeződik a határ színtér és nézőtér között, esetenként akár 

„messze a hétköznapi értelemben vett színház falain túl, akár az elektronikus média teatralizáló 

hatásait is a színház részévé avatva.” 24. 

Weber teatralitás-definíciójában a térmegosztás kérdését vizsgálva közelebb juthatunk a 

néző, a közönség kérdéséhez: vajon ki itt a néző? Ki néz kit? Ki a közönség, és kik a szereplők? 

Hogyan változnak ezek a szerepek? „(…) a lezárás lehetetlensége egy olyan térre nyitja ki a 

színteret, amely mindig csak ideiglenesen testesül meg, pontosabban: exponálódik, 

közönségként. A ’közönség’ a többieket helyettesíti, azokat, akik korábban voltak vagy később 

lesznek - de leginkább talán azokat, akiknek sosem lesz módjuk lenni.”25 . Az Exodus 

kontextusában ők azok, akik arra vannak ítélve, hogy örökké „nézők” azaz kívülállók, idegenek, 

külső szemlélők maradjanak, a kerítésen / a határon kívülről figyelve, akiknek (illetve őseiknek) 

                                                             
23 Idézi: Fogarasi György: Performativitás/teatralitás. Apertúra, 2010. ősz http://uj.apertura.hu/2010/osz/fogarasi-

perfomativitas-teatralitas/ 
24 Fogarasi György: Performativitás/teatralitás. Apertúra, 2010. ősz http://uj.apertura.hu/2010/osz/fogarasi-

perfomativitas-teatralitas/ 
25 Fogarasi György i.m.   

http://uj.apertura.hu/2010/osz/fogarasi-perfomativitas-teatralitas/
http://uj.apertura.hu/2010/osz/fogarasi-perfomativitas-teatralitas/
http://uj.apertura.hu/2010/osz/fogarasi-perfomativitas-teatralitas/
http://uj.apertura.hu/2010/osz/fogarasi-perfomativitas-teatralitas/
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a kifosztásán felépült, és akiknek a földjéből kitermelt kőolajon és más természeti kincseiken, 

olcsó munkaerejükön alapul csillogó-villogó, káprázatos, délibábszerű világunk. Valóságunkban, 

e véres és perverz színtéren játszódik a mesterségesen gerjesztett hazug, morbid színjáték, a 

„nézők” csodálattal és vágyakozástól eltelt „tekintetének” tükrében. A szögesdrót mögötti néző  

egyszerre főszereplő is. Az igazi tragikus főszereplő ő, korunk ikonikus figurája, aki egy 

talpalatnyi élettér, egy talpalatnyi földért mérhetetlen szenvedést és kínt képes végigszenvedni. 

  

2.2.2  Térmegosztás: a határok kijelölésének problematikája és a  

nézőpontváltás 

Samuel Weber korábban idézett definíciója szerint a teatralitás a helykijelölés vagy 

térmegosztás folyamata. A valós térben történő térmegosztás, a „teátrális keretezés” egyik 

eszköze lehet a társadalmat globális szinten is meghatározó, és az Exodus című előadásban is 

központi szerepet játszó szögesdrót.  Olivier Razac: Barbed wire – a political history26 című 

könyvében arról ír, hogy van valami ijesztő abban, hogy a lenyűgöző technikai haladás korában, 

amikor a komputertechnológia tízévente elévül, amikor a néhány éves, elavult rendeltetésű 

tárgyak a szemétdombon halmozódnak, szinte befullasztva a világot, ez a technológiailag lehető 

legalacsonyabb szinten álló tárgy szinte változatlan maradt a feltalálása óta. Erről a 19. század 

második felében egy vadnyugati farmer által feltalált tárgyról, mely a „kóborló vadaktól” volt 

hivatott megőrizni a háziállatokat, azt mondják, hogy akár több száz évvel előbb is föl lehetett 

volna találni.  Ez a primitív tárgy mindig is elég hatásos volt ahhoz, hogy rendeltetése céljának 

eleget tegyen. Hogy meghatározza, definiálja a teret, és területeket elválasztó határokat hozzon 

létre. Egy eszköz hatásfoka nem mérhető technológiai kifinomultságával, inkább a gazdasági 

alkalmazkodóképességével.  A hatalmat legjobban szolgáló eszközök azok, amelyek a lehető 

legkevesebb energiával képesek fenntartani a kontrollt és dominációt. Ilyen a szögesdrót is: 

egyszerűsége és olcsósága minden használati körülményhez jól alkalmazkodó eszközzé tették.  

A szögesdrót használata, direkt hatása meghatározó volt az emberiség három nagy 

katasztrófája során. Használati potenciálja mindhárom esetben messze túlmutat elsődleges 

mezőgazdasági rendeltetésén: az észak-amerikai indiánok fizikai megsemmisítése (nem csak a 

rezervátumba való bezárásuk által, hanem a vadászterületek, a szabad tér szögesdróttal való 

                                                             
26 Razac, Olivier: Barbed Wire: A Political History. New Press, 2002  
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felparcellázásával, amely ellehetetlenítette a vándorláson, vadászaton, gyűjtögetésen alapuló 

életformájukat), az első világháború mészárszéke, valamint a második világháború koncentrációs 

táborai a szögesdrótot a fasiszta és a totalitárius erőszak szimbólumává tették. Nagyon valószínű, 

hogy az újkori népvándorlást, az észak-afrikai és közel-keleti kiszáradó, ráadásul kőolajtartalékai 

miatt a nagyhatalmak által mesterségesen szétzilált, élhetetlenné tett társadalmaiból való 

menekülést – Exodust – mint az emberiség következő nagy katasztrófáját tarthatjuk számon. És a 

szögesdrótnak ismét csak nagy szerepe lesz (van). 

Az Exodus próbafolyamatának első napjaiban zárták le szögesdróttal a magyar-szerb 

határt. Amikor hallottuk, hogy a határon összetorlódtak a menekültek és tüntetni kezdtek, 

kíváncsiskodó „nézőként” mentünk ki a helyszínre a színészekkel. Természetesen rögtön a 

szögesdrótig nyomultunk, a menekültek között, érdeklődőn szemlélve az eseményeket: közelről 

láthattuk a rendőrökre zúduló kőesőt, a síró gyermekeket, akiket a menekültek a szögesdróton 

próbáltak áttuszkolni, átdobálni. Nemsokára annyira felforrósodott a hangulat, hogy a 

menekültek nekimentek a kerítésnek és át is törték azt. Az erőszak elszabadult, nekünk is 

menekülnünk kellett, a könnygáz, a repülő betondarabok, vízágyú és verés elől. Valóban volt 

néhány perc, amikor megijedtünk, és mindenről megfeledkezve, nézői szerepünkből kiesve a 

testi épségünkért futottunk. Szemlélőkből, nézőkből, hirtelen szereplőkké váltunk: a középpontba 

– az események színpadára, kerültünk. 

Miután sikerült biztonságos helyre húzódni, lassan elmúlt az ijedtség is, immár újra 

nézőkként figyelhettük tovább az eseményeket. Újra megcserélődtek a szerepek. Azt vettem 

észre, hogy kis idő elteltével, az új szerepnek köszönhetően, mely lehetővé tette, hogy kívülről 

figyeljük az eseményeket, elkezdtünk szurkolni (a társulat férfitagjai közül páran), hogy ugyan 

vessék be a vízágyút, hogy legyen még nagyobb látványosság. Ez – utólag elemezve – különösen 

fontos tapasztalat volt a számunkra, mert magunkon figyelhettük meg, mikor jön el az a pillanat, 

amikor már bizonyos távolságból figyelünk, és nem tartjuk magunkat az események részeseinek, 

hanem újra külső szemlélőkké válunk. És már mint spektákulumra, az izgalom forrására 

tekintünk az eseményekre. Mint egy előadásra. Azt is megfigyelhettük, önmagunkon is, hogy a 

tömeg kegyetlen, vért és borzongató félelmet akar átélni.  

Az amfiteátrumokban lejátszódó kegyetlen gladiátor- és állatviadaloktól napjaink 

médiaeseményeiig ugyanaz történik: a nézőtér biztonságában üldögélő közönség látványosságot 
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és vért akar. Nem véletlenek a főműsoridőben indított háborúk (melyekről a televízió helyszíni 

közvetítést ad), valamint a tv-műsorokat, internetet, filmeket elárasztó erőszak.  A szerepek is 

ugyanúgy vannak kiosztva: van „külső szemlélő” és „közvetlen résztvevő, a szereplő” – a 

színház és a film is pontosan így működik.  

  „A képernyő mint tömör üvegfal a képernyő előtt fizikailag jelen lévő testet megvédi, 

biztonságos távolságban tartva a mások által megélt borzalmat azáltal, hogy kétdimenziós (és így 

nem valós) teret jelenít meg.  Ez a virtuális tér mentesít a részvétel fájdalommal is járható 

borzalmától, egyszersmind megerősíti a védelmező határokat a máshonnani-más és az otthon-

lévő-mi között, s így a külső szemlélő számára a másság hordozójának testében felfedezni vélt 

fenyegetés: a halál (fertőzésveszély vagy háború) ellen is védelmet nyújt. A képernyő hatalma 

abban áll, hogy az általa reprezentált események audiovizuális lenyomatát önkényesen állítja 

össze, ezáltal nem a valóságot, csak az általa kétdimenzióssá tett  ’valóságszeleteket’ kínálja fel 

úgy, mintha az maga lenne a valóság.” 27 

A térmegosztás, a körülkerítés, elzárás, tehát a keretezés, kissé ironikusan: a 

„teatralizálás”, a tábor-logika a jelenünket meghatározó tendenciának tűnik, egyre inkább 

belefolyik az életünk minden pórusába. Beteljesedni látszik a kafkai véres, iszonyú álom: a 

szabadság ismeretlen fogalommá válik28. A fogyasztó ugyan úgy érzi, hogy a gyönyörök 

kertjében van, mivel a tőke az „ érzéki tárgyak formáját veszi fel ”29 Ugyanakkor: elfogy a tér, a 

levegő, eltűnik a fej, a nyak, a test... 30 Erre utal a valóságshow-k térhódítása és a 3D virtuális 

valóság robbanásszerű fejlődése. A fantasztikus tudományos és művészetbeli lehetőségeket 

biztosító 3D virtuális valóság  azonban a tökéletes kontroll eszközévé válik – keserű  

tapasztalataink azt mutatják, hogy erről nem kell hogy kétségeink legyenek. A „látvány”, azaz a 

„látványosság” társadalma (a „teatralizált társadalom”), így válik az autokrata gazdasági élettel 

                                                             
27 Hernyák Zsóka: A rend(szerezés) hatalma című, a Híd 2017/2. számában megjelent tanulmánya nyomán 
28 „Ha indiánok lehetnénk! mindig pattanásig feszülten, és a vágtató lovon, beledőlve a levegőbe, mindig újra meg-
megremegve a remegő földön, amíg már sarkantyú sem kellene, hiszen hol volt itt a sarkantyú, és a gyeplőt is 

elengednénk, hiszen hol volt itt gyeplő, és a tájat sima sörényű pusztának látnánk, már ló nyaka, ló feje nélkül.” 

Franz Kafka: Vágy hogy indiánok lehessünk. Tandori Dezső fordítása 
29 Guy Debord: A spektákulum társadalma Budapest, Balassi Kiadó, 2006. 
30 Kafka idézett kisprózája visszautal arra, amit a szögesdrót történetét kifejtve elmondtam az indiánokról: a 

szögesdrót nem csak azzal járult hozzá fizikai megsemmisítésükhöz, hogy bezárta őket, de területeik 

feldarabolásával ellehetetlenítette életformájukat is. 
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összefonódó új igazgatási és technológiai eljárások érdekében a látvány, a nézés által tökéletesen 

manipulált társadalommá . 31 

Az Exodusban a nézőpontváltásról32 eddig csak mint a helyzeti, térbeli keretezés  

következményéről írtam, azonban, ha a görög színházeszményből indulunk ki, amely arra tanít, 

hogy a színházi térben a legfontosabb komponens a néző , elsődleges feladatom volt a nézőnek 

lehetővé tenni a szabad „munkát“, a szabad választást, hogy saját döntései alapján  juthasson el a 

jelentésig (értelmezésig) – „nézve tanulni“. A rendező felelőssége, hogy a néző ne akármilyen 

jelentésig jusson el. A hollywoodi zsánerfilmekben a néző nem  az alkotó társa, ahol a 

hipnózishoz hasonló módszerrel zaklatott érzelmi állapotot igyekeznek az alkotók létrehozni a 

nézőben, és ahol gyakorlatilag parancs alapján viselkedik, érez, gondolkodik stb. A másik típusú 

filmet, nevezhetjük „az ébredés filmjei“-nek is, ahol a görög színházeszmény a látva tanulás 

színházeszménye köszön vissza. A nézőnek megadatik, hogy a dolgok létrejöttét követve, saját 

maga is a darab aktív szereplőjévé,  a játék részesévé váljon. Nézőpontja – helye immár nem 

mozdulatlan, képes a helyváltoztatásra, áthelyeződésre, ezáltal az átalakulásra is. Az Exodusban 

a szimbólumhasználat is egyfajta elidegenítést hoz létre, ugyanakkor többértelműsége, 

dialektikus volta aktív részvételre és nézőpontváltások megtételére igyekszik rávenni a nézőt.  

 

2.2.3 A kijelölt határ átlépése – Az egyén mint adat 

A nézőket miután megérkeztek az előadás helyszínére, egy elzárt térbe irányítják.  

Belépéskor a rendőrruhába öltözött ügyelőktől megkapják belépési dokumentumukat is, mely 

egyben a műsorfüzete is a darabnak. A műsorfüzet sorszámmal van ellátva, és az ujjlenyomat 

megadása után kaphatja kézhez a néző. Itt, az előcsarnokban kezdődik a várakozás. Ettől a 

ponttól a nézőkben fokozatos nézőpont-, szerep- és identitásváltás történik, a nézők, kíváncsi 

kukkolókból, olyan embercsoporttá válnak, akiket őrök figyelnek kívülről. Ezt a határátlépést és 

identitásváltást szemléletesen írja le Georges Perec Ellis Island című könyvében:  

                                                             
31 A birtoklástól a „látszás” felé: ma minden valódi birtoklás köteles mind azonnali presztízsét, mind végső létokát a 

megjelenésből, a látszatból származtatni.”(lásd: Guy Debord i.m.) Ez a gondolatmenet továbbvisz minket 

Sklovszkij A művészet mint tett c. esszéjének (melyet a formalizmus kiáltványaként tartanak számon) a 

nézőpontváltás kérdését boncoló egyik példájára, Tolsztoj egyik szövegére, melyben egy ló válik az elbeszélővé: 

egyes szám első személyben a „birtoklás“ látszatvoltáról, mint teljesen értelmetlen, alacsonyrendűbb, „emberi“  

dologról. 
32 Sklovszkij szerint a nézőpontváltás egyenesen a művészet célja (elidegenítés - ostranenie). 
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„Ellis Island nem más, mint egy amerikaiakat gyártó üzem, a kivándorlókat 

bevándorlókká alakító gyár, egy amerikai jellegű gyár, amely éppoly gyors és hatékony, akár 

egy chicagói hentesüzem: a futószalag egyik végén bemegy egy ír, egy ukrajnai zsidó vagy egy 

apuliai olasz, a másik végén pedig – a szemek vizsgálata, a zsebek ellenőrzése, oltások, 

fertőtlenítés után – kijön egy amerikai.”33   

Az előadás bevezetőjének számító „regisztráció” során lezajló nézőpont- és szerepváltás 

többször is történik a darab során: a közönség hol a kerítés egyik, hol a másik oldalára kerül – 

nézőből szereplővé válik, akit néznek. Ugyanakkor minden tárgy, színész-szerep, díszletelem 

vagy jelentés-értelmezés folyamatosan mozgásban van,  az élet kiszámíthatatlanságát, 

folyondárszerű mozgását leképezve - modellezve. Ebben a virtuális valóságban, a hatalmas 

színházban, az egyén igazi neve elveszik, az ember adattá válik. Új nevet kap. Mondhatni, az 

„angyalok” új nevet adnak neki. Kafka végtelen Oklahomai Természeti Színháza köszön így 

vissza, bizonyítva az író látomásának döbbenetes igazságát. 

„De hiszen ez színház” – gondolta Karl kétkedve, de nagyon figyelmesen hallgatott. (…) 

– Ezért – folytatta a személyzeti főnök – a bukmékerfülkékben felvételi irodákat 

rendeztünk be, minden foglalkozási ág részére egy irodát. (…) 

Karl nem felelt azonnal, félt a valódi nevét megmondani és felíratni. Ha majd itt akár a 

legkisebb állást is megkapja, és megelégedésre tölti be, megtudhatják a valódi nevét, de 

most nem – túl sokáig hallgatta el ahhoz, hogy most elárulja. Ezért mivel pillanatnyilag 

más név nem jutott eszébe, azt diktálta, ahogy legutolsó munkahelyén nevezték: 

Negro.”34 

 

A teatralitás megteremtésének folyamatát a továbbiakban az elektronikus média 

teatralizáló hatása, a színészi játék és az előadás hangzásvilágával foglalkozó fejezetekben 

tárgyalom. 

                                                             
33 Georges Perec: Ellis Island.  A bolyongás és a remény történetei. Fordította: Kádár Krisztina. Múlt és Jövő Kiadó, 

Budapest , 2003 (kiemelés T.Sz.) 
34 Franz Kafka: Amerika 
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3. A dokumentativitás vizsgálata 

3.1. Dokumentum és színház    

Az Exodus színpadra állítása során a téma teatralizálásának kérdése mellett a másik 

alapvető probléma, mint már említettem, a teatralitás és dokumentumok összefüggésének 

kérdése volt. Az aktuális témával kapcsolatban tömérdek információ állt a rendelkezésünkre: a 

média által ömlesztve közvetített adat- és szakértői véleményrengeteg, nagyon sokszor 

manipulált információhalmaz, amely immár a világunk elválaszthatatlan része, egyre inkább 

ismeretforrása és első számú véleményformálója. Ezeknek a „dokumentumoknak” és a 

klasszikus dokumentumoknak, az exodus témájával foglalkozó analitikus, történelmi, művészeti  

és mitológiai anyagoknak, és  a menekültekkel való kommunikációból leszűrt tapasztalatoknak, 

kamerával felvett beszélgetéseknek a  találkozásából szűrődött le egy tapasztalati anyag, amelyet 

ún. haiku-módszer módszerrel teatralizáltunk (leírását lásd Az előadásban elhangzó szövegek, 

mint a színészi játékot meghatározó személyes dokumentumok c. fejezetben). 

A dokumentarista színház a 20. század elején jött létre Oroszországban a bolsevik 

forradalom idején. Ennek a hatására indította el Amerikában, az 1930-as években a Federal 

Theatre Project Living Newspapers címmel az előadásait, melyekben az aktuális események 

színpadi értelmezésére tettek kísérletet. Ez a dokumentumszínház napi híreket vitt színre: a 

mindennapok szociális és politikai problémáit teatralizálták.  

A dokumentarista színház Peter Weiss szerint a tudósítások, riportok színháza35. 

Felvételek, dokumentumok, levelek, statisztikák, kormányok, börzék, bankok jelentései, 

beszédek, interjúk, közszereplők nyilatkozatai, fényképek, dokumentumfilmek és más modern 

dokumentumok képezik az előadás alapját. Theatre of Fact – ahogy Dan Isaac   nevezte 1971-

ben megjelent tanulmányában.36  

   A dokumentarista/dokumentumszínház egyik fajtája a verbatim színház.  Alapja a 

verbatim, azaz szó szerinti dráma, amely az előadás létrehozóinak személyes, megtörtént, 

autentikus tapasztalatai alapján keletkezik a munkafolyamat során:  eredeti, az alkotók által 

                                                             
35 Idézi tanulmányában Ana Tasić http://www.fdu.edu.rs/uploads/uploaded_files/_content_strane/Ana_Tasic.pdf  
36 Dan Isaac: Theatre of Fact. In: The Drama Review: TDR Vol. 15, No. 3 (Summer, 1971), pp. 109-135 

 

http://www.fdu.edu.rs/uploads/uploaded_files/_content_strane/Ana_Tasic.pdf
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konkrét személyekkel készített interjúk, dokumentumszerű feljegyzések (például tárgyalási 

vagy egyéb jegyzőkönyv) és talált, szintén nem irodalmi szövegek (internetes bejegyzések, az 

utcán elkapott párbeszédek stb.) drámai adaptációját jelenti, azzal, hogy a lejegyzett autentikus 

szövegeken nem szabad változtatni egyetlen szót sem. 37 

Ha abból indulunk ki, hogy az Exodus kortárs, jelenidejű társadalmi-politikai témát dolgoz 

fel, melynek aktuális kérdéseiről elsősorban a médiából (tv, internet, napilapok) értesült maga az 

alkotócsoport is, akkor a dokumentarista színház olyan fajtájáról beszélhetünk, amely klasszikus 

dokumentumok feldolgozására épül. Ugyanakkor bizonyos elemeiben a verbatim színházhoz is 

van köze, amely „a dokumentumszínház azon formája, ahol a darabok az adott eseményről vagy 

témáról kérdezett interjúalanyok szó szerint idézett nyilatkozataiból épülnek fel, azokban 

egyetlen kitalált szó sem lehet”38),  mivel egyes színészek saját vallomásai is elhangzanak az 

előadásban. Az Exodusban, miként a verbatim színházakban, a kronotoposz nem egységes, 

ugyanakkor a verbatimmel ellentétben nagyobbrészt nem az egyes létező emberek történeteit 

adja elő, hanem bizonyos embercsoportokra  jellemző tipizált karakterek és mitológiai lények a 

szereplők. 

A dokumentumszínház oly módon visz színre  társadalmi problémákat, hogy a tényszerű 

információkat az esztétikai elvárások elé helyezi.  Az Exodus nem a tényszerű információk 

mellbevágó igazságával szembesíti a nézőt, inkább egy  metaforákkal és szimbólumok szabad 

használatával létrejövő  játék során a dokumentativitás és a dokumentumokon alapuló 

manipuláció belső mozgatórugóit, rejtett természetét kutatja. Ugyanakkor érvényes rá a 

verbatim színházakra jellemző megállapítás, miszerint az alapvető színpadi feszültség a valós 

esemény és a művészi bemutatás fikcionalitása közötti ellentétben rejlik. 

A verbatim előadások nem titkolt célja, hogy a közönséget nagyobb társadalmi 

tudatosságra ébresszék. Mint olyan rendező, aki megélte a jugoszláv polgárháborúkat, már nem 

hiszek a művészet tömegeket átnevelő erejében. Bőven elegendőnek tartom, ha néhány 

résztvevő színészt és színházi embert meg tudok győzni arról, hogy vizsgálják meg több 

oldalról a nekik tálalt tartalmakat, és az eseményeket a maguk komplexitásában szemléljék.  

                                                             
37 http://cpi-ns.weebly.com/metodologije.html  Centar za pozorišna istraživanja - The Centre for Theatre Research 

Novi Sad 
38 Nánay Fanni: Cigány Superman és a fekete autó. Szóról szóra – PanoDráma . In: Ellenfény 2011/3-4. 

http://cpi-ns.weebly.com/metodologije.html
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Ugyanakkor a dokumentumszínházak alkotóihoz hasonlóan én is vallom, hogy szükség van a 

nyilvánosság médián kívüli tereire, hogy olyan alternatív narratívák is bekerülhessenek a 

közéleti diskurzusba, amelyek árnyalják, kihívják, esetleg cáfolják a domináns, az érintetteket 

érdemben szóhoz nem juttató elbeszéléseket.39  

Az Exodus c. előadást létrejöttének módja alapján kutatásalapú színháznak nevezhetjük. 

A szakirodalom három fő színházi megközelítést tart számon:  az írócentrikust,  a kollektívet, és  

a vegyest, ami a kettő között helyezkedik el40. Az Exodust a próbafolyamat alapján kollektív 

munkafolyamatként írhatjuk le: dokumentarista színházakkal rokon, kutatásalapú költői 

színházként definiálhatjuk, olyan erősen teátrális, költői színpadi játékként, amelynek 

kiindulópontjai nagyrészt dokumentumok.  

3.2  A dokumentativitás fajtái az Exodusban  

3.2.1  Megélt történelem: interjúk / találkozások menekültekkel 

Hogyan alakíthatók színházi formává a közvetlen valóság elemei? Milyen dramaturgiai, 

színházi, játékmódbeli eszközök állnak az alkotók rendelkezésére? Mi tekinthető egyáltalán az 

ilyen színház alapanyagának, hol vannak a határok a dokumentum és a konstruált szöveg között? 

Dokumentumnak tekintem a darabban elhangzó, színészek által írt verseket is (Az 

előadásban elhangzó szövegek, mint a színészi játékot meghatározó személyes dokumentumok c. 

fejezetben vizsgálom őket.). Ezek ugyan megadott alapanyagból konstruált szövegek, de 

közvetlen tapasztalat, személyes élmény, a színészek lelkében lejátszódó, a környezetükben zajló 

eseményekre adott válaszreakció ihlette, alakította őket. A megélt történelem itt bizonyos 

értelemben úgy jelenik meg, mint az oral history,  azaz elbeszélt történelem interjúi során. Itt is 

az átélt élmény kerül fókuszba, azt a ’történelmet’ ismerjük meg, amely a mikrokörnyezet 

’színpadain’ játszódik, közvetlen módon előttünk. Mikrotörténeti megközelítés módszereivel 

(interjúk során, személyes sorsok, élmények, nézőpontok megismerésével) tárja fel a történelmet.   

A makrotörténet narratíváival szemben egyéni elbeszélések, interjúk egészítik ki a történelmi 

                                                             
39Neuberger Eszter:  A párhuzamos narratívák szerepe a reprezentáció demokratizálásában. (2013)  
40 http://www.sajatszinhaz.org/wp-content/uploads/2017/04/SZP_10.pdf  A kutatás alapú színház. Szerk: Varga 

Anikó 

http://www.sajatszinhaz.org/wp-content/uploads/2017/04/SZP_10.pdf
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ismereteket. Ez a módszer, tudományos irányzat a szemtanúk beszámolóinak gyűjtésére és 

feldolgozására épülő történetírást jelöli.41  

Ahogy Derek Paget írja a The ‘Broken Tradition’ of Documentary Theatre and Its 

Continued Powers of Endurance c. tanulmányában42, a mediatizált társadalmak poszt-

dokumentarista kultúrájában és infó-menedzsmentjében épp a dokumentum státusza vált igen 

sérülékennyé, többek között ezzel magyarázva a tanú/tanúság fogalmának felértékelődését a 

kortárs dokumentarista színházban – amely autentikussága révén képes hiteles és hihető 

perspektívát nyújtani.  

Már a próbafolyamatot megelőzően készítettünk interjúkat a menekültekkel K. Kovács 

Ákos operatőrrel. Egyik beszélgetésből kisfilm is született, minden különösebb művészi szándék 

nélkül, inkább dokumentumként, tanúságtételek után nyomozva, amelyet Afgán dzsungel címmel 

be is mutatták a 12. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon43. A kisfilm 

egy fiatal afgán fiú hányattatásairól szól, aki az életét mentve menekült, ugyanis miután angol 

fordítóként dolgozott az amerikaiaknak, több családtagját is megölték. Az amerikaiak 

„természetesen” semmilyen védelmet, vagy segítséget nem biztosítanak ezeknek az embereknek, 

miután a szolgálataikat igénybe vették. Egyébként hasonló történettel több esetben is 

találkoztunk.  

Amennyire az időnk engedte, kijártunk a menekültekhez, és elbeszélgettünk azokkal, akik 

hajlandóak voltak megosztani velünk tapasztalataikat. Néha megengedték, hogy felvegyük a 

beszélgetéseket. A felvett interjúkat a társulattal természetesen közösen megnéztük, és 

kielemeztük. Sok személyes találkozásra, beszélgetésre sor került, de ezek többségét, ahogy 

említettem, nem is volt lehetőségünk rögzíteni, csak az emlékezetünkben maradtak fenn, 

közvetve hatottak az előadás kialakulására.  

Egy alkalommal találkoztunk egy bagdadi fiúval, (aki egyébként Abbas Kiarostami 

filmjeinek a rajongója volt, és díszletmunkásként dolgozott egy bagdadi színházban), aki a 

                                                             
41 Bánki István:  Emlékezet, megemlékezés – elbeszélt történelem („oral history”) http://www.tte.hu/media/pdf/35-

banki-emlekezet.pdf  
42 Idézi: Varga Anikó: Előszó. In: Kutatás alapú színház. http://www.sajatszinhaz.org/wp-

content/uploads/2017/04/SZP_10.pdf  
43 Lásd:  http://www.revizoronline.com/hu/cikk/5844/12-verzio-nemzetkozi-emberi-jogi-dokumentumfilm-fesztival/  

http://www.tte.hu/media/pdf/35-banki-emlekezet.pdf
http://www.tte.hu/media/pdf/35-banki-emlekezet.pdf
http://www.sajatszinhaz.org/wp-content/uploads/2017/04/SZP_10.pdf
http://www.sajatszinhaz.org/wp-content/uploads/2017/04/SZP_10.pdf
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/5844/12-verzio-nemzetkozi-emberi-jogi-dokumentumfilm-fesztival/
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tengeri kalandját mesélte el nekünk. Ennek a beszélgetésnek a hatására jött létre a hajósjelenet, 

amelyben a fiúk a hajóban (kádban) utaznak - (9) JELENET.  

A magyar határ lezárását megelőző napon egy síró asszonyra bukkantunk a bokrok között. 

Nem beszélt angolul, de elvezetett minket a rejtekhelyükhöz. Két halálra rémült szíriai (kobanîi) 

kurd családot találtunk ott, kisgyermekekkel, nagytatával. Nem is tudták pontosan, merre 

vannak.  A társulat tagjaival útba igazítottuk őket. Akkor még semmit sem tudtam Kobanî 

városról. Amikor otthon utánanéztem, kiderült, hogy ezek az emberek a közvetlen életveszélyből 

menekültek, hiszen a találkozást egy-két hónappal megelőzően a város ostroma során az ISIS 

(ISIL) tömeges pusztítást hajtott végre a kurd civil lakosságon. Az emberi fejek gúlákban álltak 

az utcákon, és fociztak velük. A gyermekfej, mint golflabda, a lezáródó határ és az emberi daráló 

motívuma így került be az előadásba ((7) JELENET).  

A (7) JELENETBEN elhangzó verset is a kobanîi kurd családdal való találkozás hatására 

írták a színészek, és ez volt az a „dokumentum” amely a kiindulópontját jelentette a további 

színpadi improvizációnak, a közös gondolkodásnak. A versben a határ, a lezárt határ motívuma, 

a nemzetség fogalma és a nyers hús darálása dominál, melynek a misztikus természeti-kép: az 

éjfélre leszálló felhőoszlop ad valami időntúli, mitologikus dimenziót. A szövegben a nemzetség 

és a leszálló felhőoszlop fogalmak bibliai eredetűek. 

„Éjfélkor zár a határ, 

éjfélig a felhőoszlop leszáll, 

s a nemzetség nyers húst darál.” 44 

  A (2) JELENET ahol a közönség a sötét folyosón botorkálva élőképekkel találkozik 

(mintegy a menekültlét stációival), egy, a próbafolyamat során történt esemény hatására jött 

létre, mely az egész társulatra mély benyomást tett. Még a próbák megkezdése előtt az volt a 

kérésem, hogy a színészek egy éjszaka vigyenek ruhákat és élelmiszereket a Szabadka szélén egy 

téglagyár mögött, ahogy a menekültek nevezték: „dzsungelben” rejtőzködő, többszáz fős 

csoportnak.  

 A színészek először jártak kint, a sötétben elemlámpákkal keresték az utat és az elszórt 

rejtekhelyeken meghúzódó embereket. A sötétben egy-egy riadt tekintettel, vagy rongyokba 

                                                             
44 A darabban elhangzó szövegeket lásd a Mellékletben! 
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tekert reszkető emberekkel találkoztak, akik ugyanannyira meg voltak rémülve, mint a színészek. 

Ez az első találkozás a szemétkupacok, használati tárgyak, az újságpapírból, szemeteszsákokból, 

tákolt kutyaólakra emlékeztető sátrak között, mély benyomást tett a színészekre. Ekkor döntöttük 

el, hogy a kelléket, díszleteket is a történelem „színpadáról”, a színházból kiselejtezett 

tárgyakból állítjuk össze, „szemétből” (hogyha a színházra is mint egy különálló világra, 

különálló univerzumra tekintünk). A próbafolyamat folyamán az első improvizációt ennek az 

estének a tapasztalata, hangulata inspirálta.  A sötétségbe borult világ, az elemlámpa fényében 

előbukkanó rejtőzködő, megfélemlített, szenvedő emberek. Ebből az ősképből alakult ki a 

színpad mögötti raktárszerű térben egy kis panoptikum: az előadás (2) JELENETE.  Igyekeztünk 

kihasználni a belső terek adta lehetőségeket, rávilágítani a múzeumi tér  és a megértés 

kapcsolatára45. A „kiállított” képeknek nincs „régiségértéke”, saját világunkra és a világban 

elfoglalt helyünkre, nézőpontunkra kérdeznek és mutatnak rá. A sötét raktáron keresztül 

botorkálással nem a változó világ mozgását szerettük volna érzékeltetni, hanem a világ 

megismerését és birtokbavételét a saját test mozgása révén, ahogyan az a menekültek esetében is 

történik.  

A megélt történelem: interjúk / találkozások menekültekkel csoportba tartozik az a  (6) 

JELENET ahol egy fiatal nő szájában kövekkel egy történetet próbál elmesélni, amely a 

próbafolyamat alatt történt meg a társulattal.  Miközben a kövek őrlődnek a szájában, és 

egyenként potyognak ki, a szavak artikulátlan hörgéssé, hebegéssé, makogássá degradálódnak. 

Ez a jelenet a megszólalás nehézségéről szól: 

„Nehéz erről beszélni… Ahogy furakodtunk át a tömegen, mind előrébb, már csak Gábor 

háta volt ismerős, mert ő a legmagasabb, aki még előrébb indult, át a tömegen. A többi 

színészt szem elől vesztettem. Gyorsan kapkodtam a lábaimat Gábor után. Aztán amikor 

már nem lehetett tovább menni, a kerítésnél megálltunk pont úgy hogy profilból láttuk a 

páncélba öltözött  rendőröket a határ egyik oldalán, a menekült tömeget a másik 

oldalon… gyakorlatilag a közepén….nehéz erről beszélni… Azt se tudtam mi a  

félelmetesebb a rezzenéstelen arcú fogalmam-nincs-mire-gondoló rendőrök, vagy az 

őszintén de türelmetlenül lázadozó tömeg. Egymással szemben álltak, farkasszemet 

                                                             
45 György Gabriella: A múzeumi tér – Az önreflexió, a testtudatosság és a nézőpontváltás fejlesztése a múzeumban. 

VI. Országos Múzeumpedagógia Konferencia 2015.   http://akombakommuzeum.blogspot.rs/2015/       

http://akombakommuzeum.blogspot.rs/2015/
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nézve,  és érkezett még egy sor rendőr csapat, ami nem félelmet, hanem még  nagyobb 

agressziót váltott ki a  tömegből, akik nekirontottak a kerítésnek, ami kiszakadt... nehéz 

erről beszélni… Én nagyon megijedtem mert most már az állókép hirtelen élőakció 

filmmé vált, aminek akaratomon kívül szereplője lettem. A tömeg megvadult, 

kődarabokat dobáltak a rendőrökre meg almát meg üveget bármi, ami a kezükbe került a 

rendőrök pedig könnygázzal fújták le közvetlen közelről az embereket... Amire a tömeg, 

mármint mi is benne, elkezdtünk egymást taposva menekülni… Nehéz erről beszélni… 

Bennem nőtt a pánik. Szemétrakáson át futottunk oldalt a kerítés mellett. A papucsom 

lecsúszott a lábamról, de nem érdekelt, azért futottam, hogy össze ne tapossanak. 

Beszaladtunk egy olyan területre, ami körbe volt kerítve, amit én észre se vettem csak 

húztam magam után a Gábort, aki megállított és mondta, hogy nincs értelme arra menni, 

mert ott kerítés van és beszorultunk. Én akkor elsápadtam, remegni kezdtem… Nehéz 

erről beszélni… Reflexszerűen kerestem a menekülési útvonalat a fejemben, észrevettem, 

hogy jó, ott van egy kis rés, én majd kiférek a kerítés alatt, viszont Gábor nem… de arra 

gondoltam, hogy az a lényeg, hogy én kijussak, ő meg majd megoldja valahogy… 

Másodpercek alatt több száz variáció átfutott az agyamon. Egyszer csak odalépett hozzám 

egy srác, aki tört angolsággal, kedvesen megszólított, visszahozta a papucsom. Ez nagyon 

váratlanul ért és hirtelen megnyugtató hatással volt rám valamitől. Végül 

visszafordultunk és kimásztunk az elkerített részből és haladtunk visszafelé, a tömeg meg 

rohant velünk szembe mert azt hitték nyitva van most már a határ. A lábamnak futott egy 

térdemig érő kislány, és átkarolta a lábam, rám mosolygott, ahogy felnézett rám, semmi 

félelmet nem láttam a szemében. Én meg csak kapaszkodtam a Gáborba és próbáltam 

felfogni ezt az egészet úgy, hogy ez nem is velem történik. Nem tudom mennyi időt 

voltunk ott, de úgy éreztem hogy öregedtem pár évet….. Azért mentünk ki, hogy 

megnézzük, hogy mi történik, mert ezt az előadást csináltuk, és egyszer csak 

katasztrófaturistákká váltunk… És nagyon dühös voltam a fiúkra, mert amikor 

biztonságba kerültek, észrevettem rajtuk, hogy élvezik az agressziót… minden férfiban 

van rejtett agresszió, és most láthattam, hogy már nem érdekli őket az emberek 

szenvedése… hanem azon drukkolnak, hogy használják már a vízágyút, hogy minél 

látványosabb jelenetben legyen részünk, hogy immár biztonságból, lássák a tömeget, az 
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embereket, akik  mint a bábúk esnek-kelnek, összetörik magukat… és láttam az arcukon, 

hogy szinte vérszemet kaptak!…nehéz erről beszélni…undorítóak vagyunk 

mindannyian!…  igazából arról van szó, hogy élvezzük a vér szagát!…hogy olyanok 

vagyunk, mint a megvadult ragadozók!...arról, hogy térdig tocsogunk a vérben 

mindannyian!... láttam az arcukon, hogy szinte vérszemet kaptak!…nehéz erről 

beszélni…undorítóak vagyunk mindannyian!…  igazából arról van szó, hogy élvezzük a 

vér szagát!…hogy olyanok vagyunk, mint a megvadult ragadozók! ... arról, hogy térdig 

tocsogunk a vérben mindannyian!...” 

A tömeg kegyetlen és vért és borzongató félelmet akar átélni.  Fontos tapasztalat volt ez a 

számunkra, mert közben folyamatosan a média hatásaival és működésével kellett foglalkoznunk, 

hogy a sok egymásnak ellentmondó hír között a lényegre tudjunk koncentrálni. 

 

3.2.2. A színpadi előadás létrehozásának dokumentálása 

A próbafolyamat alatt nemcsak a menekültekkel való találkozások során megtapasztalt 

élményeket dokumentáltuk, hanem a színpadi előadás létrehozását is. Ezen szövegek közül 

került bele egyik a (19) JELENETben az Euridikét játszó színésznő, aki villával ritmust üt a 

kádon, aki már „nincs szerepben”, nem Euridiké, hanem „csak” egy színésznő, aki a 

munkafolyamatról beszél a nézőknek. A nehézségekről, hogy hogyan lehet beszélni a 

környezetünkben levő emberek szenvedéstörténetéről a téma közelsége és a fájdalom miatt, amit 

okoz. 

 „Kint próbálunk a szabadkai téglagyárban. A menekültek százával gyülekeznek. Szemét 

van mindenfelé, emberi ürülék, használt, betétek, borotvák. félek, hogy fertőzést kapok, 

vagy felfázok, mert egyre hidegebb van, de eldöntöm, hogy nem érdekel… Szeretem 

feszegetni a határaimat. És felnézek azokra a művészekre, akik akár odáig is elmennek, 

hogy veszélyeztetik a saját lelki és testi épségüket is. Viszont az esőtől nem tudunk 

tovább dolgozni.  Az időjárás teljesen szétrombolta, amit addig kiépítettünk. Bejövünk a 

színházba. És most itt a négy fal között, biztonságban bújunk a saját véleményünk mögé. 

Szeretném megérteni az embereket, akik elhagyják az otthonaikat. Különösen a nők sorsa 

érdekel.   A téglagyárban teljesen betekerem a fejem egy fekete sállal, csak a szemem 
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látszik ki, rám néznek az arab férfiak, nem tudom eldönteni, hogy szimpátiát vagy 

ellenszenvet váltok e ki belőlük. Úgy érzem magam, mintha koporsóban lennék. Egy 

felvételen egy arab nő felszabadultan beszél a szabadságról. a saját szabadságáról. 

Valami megfordul bennem. Kitörlődnek a sablonok, amiket eddig gondoltam róluk. Nem 

sajnálom tovább őket.  Elkezdem szégyellni magam. Zsákutcának látom a nyugati nők 

kirakatbábu világát, ahol a test, a szexualitás és a külsőségek játsszák a főszerepet. Arab 

nő szeretnék lenni. Végletekben gondolkodom. Megint. Nem jó. Dehogy szeretnék az 

lenni. Jobb ez így. Nem. Ki vagyok?  

 A teherről akarok valamit mondani. Egy este bejövök a színházba egyedül. Behozok az 

udvarról egy rakás téglát, magamra kötözöm es húzom őket órákon keresztül. Nem érzek 

semmit. Kevés vagyok.   Járkálok tovább. A kötelek felsebezik a nyakamat… nem jön 

semmi. Nem adom fel. Megyek tovább. De nincs jelenet. Nem tudom, hogyan lehetne  

erről beszélni, az Exodusról, az emberek testi és lelki megnyomorításáról, ehhez kevésnek 

érzem magam.  Lehet, hogy a hit hiányzik. Egy Szíriában megsebesült kisfiú, akinek a 

gránát elvitte mindkét kézfejét, tele van a hasa sebekkel és az egyik szemére megvakult, 

furcsa mosollyal azt mondja, hogy a dolgok nagyon egyszerűek. Csak imádkozni kell és 

mindannyian eljutunk isten országába.” 

Ezeknél a szavaknál felemeli a téglákat, és kereszt pózban áll meg, szétvetett lábakkal, 

Leonardo Da Vinci Vitruvius-tanulmányának pózában, mely a tökéletes emberi testet hivatott 

ábrázolni, mintegy jelezve: „Íme az ember”, és  mosolyogva – a szíriai kisfiú furcsa, 

hátborzongató mosolyát imitálva – néz szembe a közönséggel.  

A menekültekkel való beszélgetések rögzítése mellett (már ahol megengedték, vagy 

lehetőségünk volt erre), magát a színházi próbafolyamatot is folyamatosan dokumentáltuk, 

kamerával rögzítettük. Ezek a felvételek ugyan nem kerültek bele közvetlenül az előadásba, de 

segítették a sokszor töredékes improvizációk továbbgondolását és rendszerezését. 
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3.2.3. Médiadokumentumok felhasználása  

3.2.3.1. Az elektronikus média teatralizáló hatása 

Az Exodus próbafolyamatának során az irodalmi,  történelmi és mitológiai források46 

valamint a közvetlen tapasztalat (pl. személyes találkozások, események megélése) mellett a 

napról napra változó statisztikai adatok, de elsősorban a médiában (írott és internetes sajtó, rádió, 

televízió) megjelenő híradások, elemzések játszottak meghatározó szerepet.  

„Az, hogy a döntéseinkhez (tehát a véleményünk és a magatartásunk meghatározásához) 

szükséges információkat a médiából merítjük, önmagában csak azt jelenti: a világról való 

tájékozódásunk korábbi forrásainak, például az iskolának és a templomnak a szerepét 

mind jobban átvette a média – hiszen korábban is csak tudásunk töredékére tettünk szert 

személyes tapasztalás útján. A tömegmédia azonban különbözik e szocializációs 

ágensektől, mert ma már életünk szinte minden színhelyén jelen van, és mert ma már 

globális – az egész emberiség életét elkísérő – jelenség, nem is titkoltan aktív befolyásoló 

eszköz.” 47 

A médiahatások működését pontosan meg lehetett figyelni abban, hogyan viszonyult, 

hogyan tálalta a közszolgálati és kereskedelmi média, illetve a szerbiai és magyarországi média a 

menekültkérdést a befogadóknak.  

A média (esetünkben mindenekelőtt szerb és magyar hírműsorok) napirendje 

nagymértékben befolyásolja a közbeszéd témáit, azt, hogy az emberek miről gondolkodnak. A 

témák értelmezésére, arra, hogy a közbeszédbe beemelt témáról mit gondol a közvélemény, már 

nem bír akkora befolyással. Ez a napirendkijelölő hatás – agenda setting. A média napirendje 

amellett, hogy meghatározza a közbeszéd témáját, az emberek beszélgetéseinek napirendjét, 

egyes dolgokat kiemel, reflektorfénybe helyez, másokat elhallgat, azzal, hogy nem vesz róluk 

tudomást. Az események közötti szelektálással pozícionál, értékhierarchiát állít fel: az emberek 

többsége a média által reflektorfénybe állított eseményeket tartja fontosnak. A média ugyanis 

                                                             
46 Részletesebben lásd A színészi játékról és Az előadásban elhangzó szövegek… c.  fejezetekben!  
47 Bajomi-Lázár Péter: Manipulál-e a média? In: Médiakutató. 2006 nyár. 

  http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_02_nyar/04_manipulal-e_a_media/  

http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_02_nyar/04_manipulal-e_a_media/
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nem tükrözi a valóságot, nem „ablak a világra”, ahogyan a televíziózás hőskorában mondták, 

sokkal inkább reflektorként működik: amiről nem tudósít, mintha meg sem történt volna.  

A modern politikai kommunikáció egyik célja éppen a közbeszéd tematizálása: a politikai 

kommunikátorok (politikusok, hírszolgáltatók) a számukra kedvező témákat tűzik napirendre, 

ezzel meghatározva, mi kapjon teret a közbeszédben, miről beszéljenek és vitatkozzanak az 

emberek.   

 A napirendre (reflektorfénybe) került üzeneteket – különösen a híreket – a média nem 

objektíven ábrázolja: torzítja, azzal, hogy az események kontextusának csak bizonyos elemeit 

hangsúlyozza, az érdekeinek megfelelő értelmezési keretben (frame) prezentálja, a többit teljesen 

elhallgatva. A „keretezés” automatikusan felkínál a befogadók számára egy preferált olvasatot. 

Ez az ún. framingelmélet, amely az 1970-es években keletkezett, és a technológia fejlődésével, 

különösen az internet megjelenésével elméletileg megkérdőjelezhetővé vált, hiszen a világháló 

lehetőséget kínál mindenki számára az információk több forrásból való ellenőrzésére, sőt, a 

véleményének kifejezésére is – legalábbis, ahogy már utaltam rá, elméletileg.  Ezzel 

kiegyenlítődhet(né)nek a társadalmi különbségekből fakadó hátrányok. Mindez azonban csak 

elméletben valósul meg, hiszen az internet társadalmi kommunikációban betöltött szerepe 

ugyancsak korlátozott, egyrészt mivel az internetes hírforrásokat kevésbé tartják megbízhatónak, 

mint a hagyományos médiumokat, másrészt a hátrányos helyzetű csoportok számára továbbra is 

korlátozott a hozzáférés. Hosszú távon azonban az egyoldalúan tálalt tartalommal érzelmi 

azonosulást szimpátiát, félelmet stb. lehet elültetni a választópolgárban – ami a politikum 

számára a legyümölcsözőbb befektetés.  

 A darabban megjelenő médiumok48, közvetítő közegek, közvetítő-anyagok (szögesdrót, 

képernyő, műanyag fólia) megjelenéséről, szerepükről az  irányított nézőpont (perspektíva) 

megteremtésében az előadást elemző esszéjében a következőket írja Hernyák Zsóka:  

„Az Exodusban gyakran használt műanyag fólia, ami hol fejfedőként, hol pedig 

magzatburokként funkcionál, szintén egy olyan, az egyént az élet és esemény terétől 

                                                             
48 A latin medium szó jelentése 'vminek a közepe; köz; közjó; közvagyon'. A magyarban régebben a médium szót 

általában 'transzcendens közvetítő (az emberek és a szellemek világa között)', illetve 'közvetítő, közeg' értelemben 

használták. 
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hermetikusan elzáró, mesterséges elválasztó anyagként van jelen, mint a televízió 

képernyője. A szürkemarhának öltözött színész tévézése közben egy burkába öltözött 

szereplő mászik be a korábbiakban a sztriptíz helyéül szolgáló üvegfülkébe. Ezzel 

érzékeltetve, hogy a másság üvegfalban való megjelenítése minden esetben mentesíti az 

őt nézőt a valódi kapcsolat teremtésével járó kockázatok vállalásától. Az előadásban a 

képernyő, a fólia és az üvegfal is  olyan eszközként funkcionál, ami nem csak az általuk 

megjelenített test, és annak sajátosságainak érzékeltetésére szolgál. Ezen térelválasztó 

eszközök célja a mássága miatt veszélyes test biztos távolban tartása. A képernyő 

hatalma abban áll, hogy az általa reprezentált események audiovizuális lenyomatát 

önkényesen állítja össze, ezáltal nem a valóságot, csak az általa kétdimenzióssá tett 

’valóságszeleteket’ kínálja fel úgy, mintha az maga lenne a valóság. A híradás a 

nézőjének tekintetét ’egy kitüntetett pontba irányítja’, miközben a megjelenített képek 

válogatása fölötti hatalmát nem teszi láthatóvá. Így a képernyő nézője nem szembesül 

azzal, hogy a megismerés alapanyagaként kínált hangos képhalmaz nem maga a valóság, 

csak egy perspektíva.” 49 

A Sklovszki szerint a művészet lényegét jelentő nézőpontváltás, egy új nézőpont 

(perspektíva) létrehozása az irányított médiának is elsődleges célja. A médiák így  

teatralizálják a valóságot, terveiknek megfelelően mindannyiunkat egy nagyobb 

színdarab (valóságshow) részesévé téve. 

3.2.3.2. Médiadokumentumok 1.  

Az anyaggyűjtés során bukkantam az Amikor két világ találkozik a határon c. 

fotósorozatra, köztük az alábbi két fotóra is. A 3. képet, ami  Melillában készült, „korunk 

színházának” neveztem el. Melilla egy Marokkó területén fekvő, autonóm városi rangot élvező 

spanyol exklávé a Földközi-tenger partján. Határában három, 10 méter magas, szögesdróttal is 

megerősített kerítés húzódik egymás mellett, 11 kilométer hosszan, az egyikbe áramot is 

vezettek. Minden héten több száz afrikai próbálja megmászni a kerítéseket, hogy átjusson a 

gazdagabb világba – miközben belül „folyik az élet”: golfoznak a gazdagok. A menekültek, mint 

                                                             
49 Hernyák Zsóka: A rend(szerezés) hatalma. In Híd 2017/2.  
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egy színházban nézik őket: a szögesdróton „foglalnak helyet” – pontosabban ülnek a kerítésen, 

amit nagy nehezen közelítettek, majd másztak meg –, sokan, amíg ájultan le nem esnek onnan.   

A kép maga teljesen szürreális. Körülbelül fele-fele arányban két világot ábrázol, egy 

képen belül. Ennek a két világnak: Baudrillard mesterséges paradicsomának, a plázavilágnak és a 

sivatagnak a találkozása egy újabb kérdést veti fel bennem: Vajon melyik itt a két világ közül a 

„túlvilág”, a „halál völgye”, és melyik az „élők” világa? Első pillantásra a sivatag a „halál 

völgye”, a sziklás hegyoldal, ahonnan a nyomorult lelkek, egy kis Beckett-i létrán 

felkapaszkodva a kerítésre, kíváncsian figyelik a gyönyörű, szőnyegpuhaságú pázsiton fehér 

kesztyűben golfozó hölgyeket.  Talán meg is próbálnak kommunikálni, hangjukat azonban nem 

hallja meg senki. 

 Van azonban valami halottszerű ebben a mesterséges, steril tökéletességben –  ahogy 

Baudrillard írja az amerikai sivatagban felépült művilágok kapcsán: 

  „Santa Barbara illatos szikláinak villái olyanok, mint a funeral homes. Gardéniák és 

eukaliptuszok, a növényfajták változatossága és az emberfajták monotópiája, halotti ez a 

megvalósult utópia. A gazdagság és a felszabadultság kellős közepén mindig ugyanaz a kérdés: 

What are you doing after the orgy?  Mit lehet tenni, amikor minden elérhető, a szex, a virágok, 

az élet és a halál sztereotípiái? Ez Amerika problémája, és általa az egész világ problémájává 

vált.  Az otthonok kriptaszerűek, bár minden a derűt szolgálja bennük. A zöld növények utálatos 

jelenléte mindenütt, a halál igazi lidércnyomása, az üvegajtók mint Hófehérke koporsója, a 

sápadt és törpe virágok tömege, mint sclerosis multiplex  terjed a házak körül, mint a 

kórházakban az infúziós és újraélesztő gépek csövei, a túlvilággal való kommunikáció eszközei a 

TV és a videó, az autók, – ezek a vásárlások halottasházával, a szupermarkettal való 

összeköttetést biztosítják -, végül az asszony és a gyerekek, mint a siker sugárzó tünetei…. 

Minden azt sugallja, hogy a halál végre meglelte ideális lakhelyét.”50 

 Ezek szerint mi, európaiak lennénk azok, akik a „halál völgyében” élnénk az 

elanyagiasodott, egyre inkább mesterségessé váló világban? 

 

                                                             
50 Jean Baudrillard: Amerika. Magvető Kiadó, Budapest. 1996. 43.o. 
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2. kép: Nézők-1: Amikor a nyugati turista menekültekkel találkozik 

 

3. kép: Nézők-2: Golfoznak Melillában, miközben menekültek (a nézők) a szögesdróton foglalnak helyet51 

                                                             
51 http://galeria.index.hu/kulfold/2015/06/17/amikor_ket_vilag_talalkozik_a_hataron/  

http://galeria.index.hu/kulfold/2015/06/17/amikor_ket_vilag_talalkozik_a_hataron/
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 Az említett fénykép  (2. kép) ihletésére létrejött (23) JELENET a golfozó, partizó angol 

társaságról kyōgen szerepét tölti be az előadásban. A kyōgen „bolond vagy vad beszédet” jelent. 

Rokonítható a commedia de’ll arte színházzal is (érdekes módon mindkettő a 14. században 

alakult ki: párhuzamosan, szinte egy időben, de sok ezer kilométerre egymástól. Ugyanakkor 

szintén vannak párhuzamai e formáknak a görög szatírjátékokkal, melyek rövid komikus betétek 

voltak a tragédiák között). A szereplők is többnyire tipizált karakterek: harsányak, a mozgás és a 

dialógus is túlzóak, a könnyű érthetőség érdekében. A kyōgen betétét-jelenet, rövid stílusváltás 

az előadásban, mely mintegy felrázza a közönséget. Elsődleges szerepe, hogy az 

elgondolkodtassa, ugyanakkor megnevetesse a nézőt – esetünkben pedig, hogy átvezesse a darab 

lezáró részébe, amely egyre nehezebb, sötétebb színezetet vesz, mely mintegy alámerülés a steril 

pokol fenekére.  

Ebben a (23) JELENETben egy gazdag angol és a barátja golfoznak. Séta közben két 

szolgával találkoznak a golfpálya szélén, akik drótkerítést építenek. A vendég kérdésére kiderül, 

hogy a mostanában a környéken megjelenő „idegenek” miatt építik a kerítést, akik stresszelik az 

úr kedvenc díszmadarát. Szegény díszmadár depressziós lett, de íme, majd megvédi a drót 

tőlünk, a migránsoktól (egy bevándorlás-ellenes angol  számára egy magyar, szerb vagy lengyel 

ugyanúgy nemkívánatos migráns mint egy közel-keleti vagy afrikai). 

A folytatásban a jelenet a golfozó társaság délutánját, születésnapi „meglepi”-buliját 

meséli el. Laza pezsgőzés, drogozás közben észreveszik, hogy a proszcéniumot a közönségtől 

elválasztó kerítés mögött „idegenek” bámulják őket (az „idegenek” a közönség). Kellemetlen 

csend. – Ugyan, hisz „ezek” is „emberek” –, mondja tettetett lazasággal a házigazda, de ezt 

inkább csak hamis, betanult pózból, ironikusan,  majd egy pohár pezsgővel kínálja meg a 

kerítésen túl levőket. Amikor hezitálás után valaki érte nyúl, mintegy véletlen a földre önti.  

Nagy röhögés a partizók között. Kaját dobálnak nekik, szelfiznek, „háttérben” a kerítés 

biztonságos túloldalán összegyűlt idegenekkel, akik nem emberek, csak arctalan tömeg, mert így 

a legkényelmesebb. Golfozásra egy gyermekfejet használnak, amely véletlen kirepül a kerítésen. 

Az „idegenek” elnézését kérik, ha lehet, szeretnék visszakapni a „labdájukat”. Ahogy a 
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kerítéshez jönnek, a drótkerítés biztonsága, anyaga szexuális vágyat ébreszt bennük. 

Szerelmeskednek a szögesdróttal, drótkerítéssel – társadalmunk nagy szexuális fétisével.  

 A előadás készítése óta újabb fejlemény, hogy a szögesdróttal kijelölt határ 

megközelítésekor figyelmeztető robothang szólal meg négy nyelven, mint egy domina szexi 

hangja: utasít, tilt és irányít – az idegenekben félelmet keltve, a határkerítéssel szeretkezőknek, a 

határkerítést imádóknak pedig szexuális izgalmat okozva. A darabban a kerítés imádóit a 

szexuális izgalom kutyákká változtatja  (nézőpontváltás), akik csaholva, vicsorogva, vérszomjas 

szemekkel hörögnek a kerítésen túlról a közönségre, utalva médiák felbujtó, parancsadó, 

közbeszédet tematizáló szerepére: a szavak mögött megbújó, minden szolidaritást és 

emberiességet nélkülöző vicsorgásra és ugatásra. Utalás ez Vittorio De Sica Csoda Milánóban c. 

filmjének arra a jelenetére, amikor a gazdagok pénzről való vitája ugatásba csap át, miközben a 

szegények futva-tülekedve keresnek egy kis napfényt, hogy megmelegedhessenek. Hogyan 

juthattunk idáig? Ez az a kérdés, amelyre az előadás utolsó harmada keresi a választ.   

A jelenet végén a gazdagok elvonulnak. Csak egy lány marad a kerítés túloldalán. 

Kíváncsian nézi a „szerencsétlen idegeneket”. Arcán mintha valami együttérzést fedeznénk fel. 

Mintha nehéz helyzetben levő embertársait látná meg, gyermekeket a drótkerítés mögött. Rájuk 

mosolyog, kacsint. De mintha nem értené a hozzá szólókat. Tekintete közömbössé válik, mintha 

azt mondaná: Én nem tehetek róla, hogy így van, én nem tehetek semmit, nálam nagyobb erők 

döntenek arról, hogy így legyen. Otthagyja őket.  

Alain Badiou írja az „elátkozott” 20. századot vizsgáló egyetemi előadásait összegyűjtő 

könyvében:  

„Itt vannak a mai számaim, a lehető legszikárabban: Ma mintegy 500 ezer AIDS-fertőzött 

ember él Európában. A hármas kezelésnek köszönhetően az elhalálozás náluk meredeken 

zuhan. Ennek az 500 ezer embernek a nagy része élni fog, még ha súlyos és tartós kezelés 

árán is. Afrikában az AIDS-szel fertőzöttek száma 22 millió. Gyógyszerek gyakorlatilag 

nincsenek. Ezeknek az embereknek a túlnyomó többsége meg fog halni, így bizonyos 

országokban minden négy vagy talán három gyerek közül egy. Az égvilágon semmi 

akadálya nincs annak, hogy minden afrikai beteg hozzájusson a szükséges 

gyógyszerekhez. Elég, ha bizonyos országok, amelyek rendelkeznek a megfelelő ipari 
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eszközökkel, úgy döntenek, hogy gyártanak generikus gyógyszereket, és eljuttatják az 

érintett népességhez. Minimális pénzügyi erőfeszítésbe kerülne, sokkal kisebbe, mint 

amennyi a „humanitárius” katonai hadjáratok többsége. Az a kormány, amely nem úgy 

dönt, hogy ezt teszi, azt dönti el, hogy több tízmillió ember halálában vállal felelősséget. 

A világ három leggazdagabb emberének összes vagyona nagyobb, mint a világ 48 

legszegényebb országának együttes bruttó nemzeti jövedelme.  

Tegyük fel, hogy a földgolyó teljes népességének biztosítjuk a napi 2700 kalóriás 

étkezést, elérhetővé tesszük számára az ivóvizet és az alap-egészségügyi szolgáltatásokat. 

Ez nagyjából annyiba kerülne, mint amennyit Európa és az Amerikai Egyesült Államok 

lakossága évente parfümökre költ.” 52 

 

A lány miután otthagyta a kerítést, mint aki elpiszkolódott, mint aki valamitől szeretne 

megszabadulni, megtisztulni, a kádhoz megy és a szépségápoló cikkeket, samponokat hirdető 

reklámokból ismert, közhelyes, szexi mozdulattal a kádba csúszik. Jó így este hazamenni, az 

illatos fürdőszobában, a hófehér kádban megtisztulni, megszabadulni az elesettek szagától, 

piszkától, a látványukra való emlékezéstől. 

Ahogy lassan beleereszkedik a kádba, a fény is elsötétül a színpadon, mintha a 

tudatfolyamnak itt vége lenne, a lány álomba merülne. 

 

3.2.3.1. Médiadokumentumok 2.   

A (3) JELENETnek, melyben  a strandoló olasz házaspár kedélyesen elbeszélget a 

„menekültekkel”, kiindulópontjai azok az Olaszország, Spanyolország és Görögország 

strandjairól készült fényképek voltak, amelyek bejárták a világsajtót. Ezek a képek, a napozó, 

piknikező emberekről és a közöttük négykézláb kúszó menekültekről, vagy egy kicsit arrébb 

éppen partra vetett hullákról tudósítottak. Ilyen a 4. kép is, amelyben a legszembeötlőbb  a nézés, 

                                                             
52 Badiou, Alain: A század. Typotex Kiadó, Budapest, 2010   
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a tekintet hiánya: a strandolók nem vesznek tudomást a négykézláb mászó, az életéért harcoló 

férfiról, aki ugyanolyan magányosan harcol az életéért, mintha a sivatag közepén lenne,  teljesen 

egyedül, nem a strandolók között. Nem látják, habár ott van mintegy 10 méterre előttük. 

Szelektív látás ez: azt látjuk amit látni akarunk. A határ, a szögesdrót immár bennünk van, és ez 

sokkal félelmetesebb mint a szögesdrót fizikai léte. Ez egy új jelenség Európában, civilizációs 

válság. 

   

4. kép53 

 

 

A (3) JELENETben a ruhakupac alól előbukkanó halott fiú arcra borulva fekszik a 

tengerparton, a médiából ismert pózban, ahogyan a vízbefúlt szír kisfiú, Aylan (más forrásokban 

Alan) Kurdi feküdt a fotón, amely 2015 szeptemberében bejárta világsajtót.  

 

                                                             
53 http://galeria.index.hu/kulfold/2015/06/17/amikor_ket_vilag_talalkozik_a_hataron/5  

http://galeria.index.hu/kulfold/2015/06/17/amikor_ket_vilag_talalkozik_a_hataron/5


51 

 

 

5. kép 54 

 

A kép megjelenése (egy időre!) radikálisan megváltoztatta a közvéleményt és a politikai 

retorikát is: „átmenetileg bénította a radikális, bevándorlás-ellenes politikai erőket, valamint 

egyes országok közvéleményét befogadáspártibbá tette”55. A vezető brit napilapok, mint a a 

Guardian, a Times és az Independent is a címoldalukon jelentették meg a képet, ezt követően 

David Cameron, akkori brit miniszterelnök bejelentette, hogy a Brit Királyság az eddiginél is 

több, 20 ezer menekültet fog befogadni – hozzátéve, hogy nagy hatással volt rá a kisfiú képe.56 

A Guardian az eseményeket követően ismertette a sheffield-i egyetem kutatóinak 

elemzését, akik 3 millió posztot vizsgáltak meg az esettel összefüggésben. A kép az első 

megosztások után óriási sebességgel kezdett terjedni (53 ezer poszt / óra): alig 12 óra alatt 20 

millió képernyőn jelent meg. Az egyetem online vizuális kultúrát kutató intézetének, a  The  

Visual Social Media Lab vezetője, Farida Vis azt nyilatkozta57: a kisfiú képe és a megosztások 

megváltoztatták azt, ahogy az európaiak a menekült- és bevándorlási válságról korábban 

gondolkodtak (megjegyzem: gyorsan kiderült, hogy csak egy rövid időre változtatták meg!). A 

kutatók Pulsar elemzőcéggel közösen készített statisztikáiról a cég vezetője, Francesco D’Orazio 

azt nyilatkozta, hogy az eset előtt 2015-ben a migráns és a menekült kifejezések arányosan, 

                                                             
54 https://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Alan_Kurdi  
55 Gyulai Attila, Bene Márton, Patkós Veronika: Politika és migráció (2015. szeptember 29.)  

http://old.mta.hu/data/cikk/13/70/8/cikk_137008/_gyulai.pdf  
56 Bacsárszki Ágnes: A fotóújságírás korlátai: amiről a vízbe fulladt szír kisfiú fotója nem szól 

http://media20.blog.hu/2015/09/17/a_fotoujsagiras_korlatai  
57 https://www.theguardian.com/media/2015/dec/15/alan-kurdi-image-appeared-on-20m-screens-in-just-12-hours  

https://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Alan_Kurdi
http://old.mta.hu/data/cikk/13/70/8/cikk_137008/_gyulai.pdf
http://media20.blog.hu/2015/09/17/a_fotoujsagiras_korlatai
https://www.theguardian.com/media/2015/dec/15/alan-kurdi-image-appeared-on-20m-screens-in-just-12-hours
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nagyjából 5,2 millió megosztásban jelentek meg a weben, a kisfiú képei után viszont letolódott 

az arány: a migráns kifejezés 2,9 millió megosztást kapott, ezzel szemben a pozitívabb 

konnotációjú menekült 6,5 milliót.58  

A halott szír kisfiú fényképe (hangsúlyozom: a fényképe – nem a halála, ahogyan 

akkoriban a média állította!59) világszerte felkavarta a kedélyeket: sokkal nagyobb port kavart ez 

a médiaesemény, mint amikor ugyanaz év áprilisában 700 menekült meghalt Lampeduzánál: az a 

történet alig egy napig volt vezető hír a weben. Ebben az esetben is tanúi lehettünk, mi, az 

előadás készítői, a média működésének – a későbbiekben az előadás egyik fontos alappillére lett 

a médiához való viszony, a média manipulációja. Megfigyelhettük, hogy a média működése 

alapjaiban határozza meg, változtatja meg és irányítja napjainkat, tetteinket. Sőt, ha 

továbbmegyek, kissé mintha a színpadon folyamatosan jelen levő televízió meghatározó erővel 

bírna a színpadi játékra, pillanatokra azt is gondolhatja a néző, hogy a televízió csatornái között 

bolyongunk.  

A halott szír kisfiút ábrázoló fotó megjelenése után az a hír jelent meg a világsajtóban, 

hogy az édesapa a tragédiát követően eldöntötte, hogy az embercsempészet elleni harcnak 

szenteli az életét. Egy héttel később, a Reuters forrásaira hivatkozva viszont azt írták, hogy az 

édesapa is embercsempész, ő maga vezette a csónakot.   

Majd olyan fotók jelentek meg, amelyek szerint (mintha a gyermek halálának ténye 

magában nem lenne eléggé botrányos) a kisfiút nem is a homokon vetette a partra a víz, hanem 

egy sziklás részen, és a fotoriporterek tették egy szebb helyre, ahol esztétikailag sikeresebb és 

hatásosabb képet lehetett készíteni60. 

                                                             
58 Uo.  
59 például: http://hu.euronews.com/2015/09/03/melyen-megrazta-a-vilagot-a-haromeves-sziriai-kisfiu-tragediaja  
60 http://4.bp.blogspot.com/-

AWmKS4tgRuA/VfAyssK52PI/AAAAAAAAZ9A/zrZ7VErOyZQ/s640/01%2Bsyrian%2Bboy%2Baylan%2Bpictu

re%2Bstaged.png  

http://conservativepapers.com/news/2015/09/10/media-manipulation-journalists-moved-body-of-the-kobani-child-

to-a-better-location-for-photos/  

http://hu.euronews.com/2015/09/03/melyen-megrazta-a-vilagot-a-haromeves-sziriai-kisfiu-tragediaja
http://4.bp.blogspot.com/-AWmKS4tgRuA/VfAyssK52PI/AAAAAAAAZ9A/zrZ7VErOyZQ/s640/01%2Bsyrian%2Bboy%2Baylan%2Bpicture%2Bstaged.png
http://4.bp.blogspot.com/-AWmKS4tgRuA/VfAyssK52PI/AAAAAAAAZ9A/zrZ7VErOyZQ/s640/01%2Bsyrian%2Bboy%2Baylan%2Bpicture%2Bstaged.png
http://4.bp.blogspot.com/-AWmKS4tgRuA/VfAyssK52PI/AAAAAAAAZ9A/zrZ7VErOyZQ/s640/01%2Bsyrian%2Bboy%2Baylan%2Bpicture%2Bstaged.png
http://conservativepapers.com/news/2015/09/10/media-manipulation-journalists-moved-body-of-the-kobani-child-to-a-better-location-for-photos/
http://conservativepapers.com/news/2015/09/10/media-manipulation-journalists-moved-body-of-the-kobani-child-to-a-better-location-for-photos/
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6. kép 

Ezt követően az eredeti fotóra reflektáló (mű)alkotások sora jelent meg, például a Charlie 

Hebdo szatirikus lap sok vihart kavart karikatúrája, a kérdéssel: Vajon mi lett volna a kis 

Aylanból, ha felnő? És a válasz: Fenéktaperoló („tripoteur”) Németországban61 .   

                                                             
61 http://i2.cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/160114172243-charlie-hebdo-aylan-kurdi-cartoon-exlarge-169.jpg  

http://i2.cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/160114172243-charlie-hebdo-aylan-kurdi-cartoon-exlarge-169.jpg
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7. kép 
 

A világhírű kínai képzőművész-aktivista Aj Vej-vej (Ai Weiwei) 2016 elején olyan fotón 

jelent meg, amely  Leszbosz szigetén, a tengerpart kövein fekve ábrázolja, abban a pózban, 

ahogy a gyermeket a világsajtóban megjelenő fotó.62  

 

8. kép 

Ebben a pózban bukkan elő az Exodus első jelenetében a fiatal fiú hullája a 

ruha/szemétkupac alól, amelyet a menekülteknek osztogat, színlelt kedvességgel a strandoló 

olasz házaspár. (Bővebben lásd Az előadás motívumainak/szimbólumainak vizsgálata c. 

fejezetben!)  

                                                             
62 http://www.bbc.com/news/world-europe-35457936 Chinese artist Ai Weiwei poses as drowned Syrian refugee 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35457936


55 

 

3.2.3.4. Médiadokumentumok 3. 

 Az (5) JELENETHEZ, amelyben egy fiatalember látható a sátra előtt, két, azonos 

tematikájú fényképet használtunk fel. Az egyik fotó a National Geographicben megjelent, egy, a 

menekültválsággal foglalkozó cikk illusztrációjaként. Egy fiatalembert ábrázol, aki egy 

törökországi menekülttábor hatalmas sátorvárosában, az elveszett otthont igyekezvén 

megteremteni, kiskertet alakított ki a sátra előtt, és kisollóval gondozza azt. A megindító kép 

arról beszél, hogy a menekült ember hogyan talált az ideiglenes(nek tekintett) helyen ideiglenes 

gyógyszert kínzó otthontalanságára.  A fiatalemberről a cikkben sem derül kis semmi: az sem 

hogy honnan jött, hogy milyen háttérrel rendelkezett, harcos volt-e vagy sem stb.63 

 

 
9. kép 

A második kép kísértetiesen hasonló szituációt ábrázol, csak éppen ellenkező szereplővel: 

egy amerikai (vagy kanadai) katona Afganisztánban (vagy Irakban) a sátra előtt a saját ültetésű 

füvét nyírja, kisollóval.  A kapcsolódó szövegekből megtudjuk, hogy katonai teherszállító 

repülővel otthonról hozatta az anyaföldet, és egységével minden bevetés előtt mezítláb 

végiggyalogolnak a füvön.  

                                                             
63 http://www.natgeocreative.com/photography/2210235 

http://www.natgeocreative.com/photography/2210235
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10. kép 

Amerikai/kanadai katona Irakban/Afganisztánban 

 

A képhez kapcsolódó értelmezésekben, kommentárokban azonban a médiamanipuláció a 

legérdekesebb: a különböző források (közösségi oldalak) a történetet szinte szóról szóra 

ugyanúgy mondják el, csak egyes források amerikai katonáról beszélnek, mások kanadairól, 

egyesek Irakba, mások Afganisztánba helyezik a történetet – mindig a hazafisági 

követelményeknek megfelelően. 

Az amerikai Irakban változat: A kanadai Afganisztánban változat: 

„I was very moved by this picture of this soldier in 

Iraq with his tiny 'plot' of grass in front of his tent.  

It's heartwarming!  Here is a soldier stationed in 

Iraq, stationed in a big sand box.   

He asked his wife to send him dirt ( U.S. soil), 

fertilizer, and some grass seed so that he can have 

the sweet aroma, and feel the grass grow beneath 

 

 

Here is a picture of a Canadian soldier in 

Afghanistan with his tiny “plot” of grass in front of 

his tent. It’s heartwarming!  

He asked his wife to send him dirt (Canadian soil), 

fertilizer, and some grass seed so he could smell the 
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his feet.   

When the men of the squadron have a mission that 

they are going on, they take turns walking through 

the grass and the American soil -- to bring them 

good luck. 

Update: The soldier has been identified as Warrant 

Officer Brook Turner in Iraq.” 64 

 

sweet aroma of grass and feel it grow beneath his 

feet. 

When the men of his squadron have a mission they 

are going on, they take turns walking through the 

grass and the Canadian soil — to bring them good 

luck. If you notice, he is even cutting the grass with 

a pair of a scissors. 

Sometimes we are in such a hurry that we don’t 

stop and think about the little things that we take 

for granted. Upon receiving this, please say a 

prayer for our Canadian soldiers that give and give 

and, yes, sacrifice their lives so unselfishly for us.65 

 

3.2.3.1. Médiadokumentumok 4. 

A médiaszövegek (írott és fényképes dokumentumok egyaránt) feldolgozása során fontos 

tapasztalatunk volt a média által tálalt valóságok párhuzamos dimenziója. Miközben a magyar 

média koncepciója a félelemkeltésre és veszélyeztetettség érzés keltésére törekedett, a szerb 

média koncepciója merőben ellentétes volt. A szerbek ugyanis azt kommunikálták, hogy a 

menekültek is emberek, és a nagylelkű szerb nép és vezetői (a magyar néppel ellentétben) 

segítenek a szerencsétlen embereken. Az újságok címoldalain szerb rendőrök mosolyogtak 

menekült gyermekekkel a karjukon, politikusok a menekült gyermekek fejecskéjét simogatták.  

 

                                                             
64 http://hoaxes.org/weblog/comments/soldier_lawn  
65 https://homecomingvets.com/2009/03/25/canadian-soldier-growing-grass-in-afghanistan/ 

  

http://hoaxes.org/weblog/comments/soldier_lawn
https://homecomingvets.com/2009/03/25/canadian-soldier-growing-grass-in-afghanistan/
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11. kép66 

A 11. kép, amely bejárta a világsajtót (Magyarországot leszámítva),  2016 szeptember 

10-e körül készült, tehát  egy időben a magyar határ lezárásával. A szerb nép (legalábbis a média 

híradásai szerint) szinte egyként állt ki a menekültek mellett: mi nem vagyunk olyanok, mint a 

magyarok,  emberségesnek kell lennünk stb. Ez nagyrészt onnan eredt, hogy a szerb népre a 

kilencvenes években a nemzetközi közvélemény szemében mint népirtóra tekintett. A szerb 

társadalomnak hihetetlen szüksége volt arra, hogy megcsorbított önbecsülését, valaki máséhoz 

viszonyítva, visszanyerje. Másrészt az ország vezetése a kilencvenes évek vége óta azon 

dolgozik, hogy ezt a negatív image-t legalábbis mérsékelje. 

Mi, a társulattal, a színpadi munka mellett, a menekültekkel való folyamatos 

kapcsolattartást tekintettük az egyik legfontosabb feladatunknak. Igyekeztünk minél több időt 

velük tölteni, ami viszont nagymértékben megnehezítette a dolgunkat, mert ez rendkívül 

időigényes feladat.  

A menekültekkel való személyes találkozások során az derült ki számunkra, hogy a valós 

kép teljesen eltér a médiában bemutatottaktól. Szerbiában a rendőrségnek a tárgyalt időben és azt 

megelőzően gyakorlatilag kettős feladata volt. Egyrészt hogy a menekülteket az országból minél 

gyorsabb távozásra bírja, másrészt hogy segítsék őket abban, hogy minél gyorsabban megtalálják 

az utat a magyar határ felé.  A távozásra bírás tulajdonképpen napi szintű tortúrát jelentett. 

                                                             
66 http://www.telegraf.rs/vesti/1743513-ekskluzivno-zagrlio-sam-amira-plakao-je-a-onda-se-osmehnuo-dirljiva-

ispovest-policajca-koji-je-proslavio-srbiju-foto  

 

http://www.telegraf.rs/vesti/1743513-ekskluzivno-zagrlio-sam-amira-plakao-je-a-onda-se-osmehnuo-dirljiva-ispovest-policajca-koji-je-proslavio-srbiju-foto
http://www.telegraf.rs/vesti/1743513-ekskluzivno-zagrlio-sam-amira-plakao-je-a-onda-se-osmehnuo-dirljiva-ispovest-policajca-koji-je-proslavio-srbiju-foto
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Éjszakánként a rendőrség alakulatai körülfogták a menekültek sátortáborait, és veréssel, a 

pénzük és mobiltelefonjuk eltulajdonításával (ez valószínűleg egyéni, de sajnos rendszeres 

kezdeményezés volt), sátraik felgyújtásával azonnali távozásra szólították fel őket, a magyar 

határ felé irányítva. Azoknak a rendőröknek, akik a továbbiakban találkoztak velük, az volt a 

feladata, hogy megmutassák nekik a magyar határ felé a legrövidebb utat, haladásukban segítsék 

őket. 

Ugyanakkor a magyar rendőrség ebben az időben tudomásom szerint nem alkalmazott 

erőszakot (később sajnos igen), a nemzetközi sajtóban azonban sokszorosan negatívabb kép lett 

közvetítve róluk, mint a szerb rendőrségről, ami azt bizonyítja, hogy a médiareprezentáció 

alakítja ezt is.  

Tanúi voltunk, hogy a szerb rendőrség zsebre tett kézzel, félreállva figyelte, hogy a 

menekültek közvetlen közelről köveket és betondarabokat vagdostak a határ lezárását felügyelő 

magyar rendőrökhöz, holott ezt könnyedén megakadályozhatták volna. Erre a válaszreakció a 

vízágyú és a senkiföldjére betört menekültek megverése volt.  A maga lecsupaszítottságában volt 

tetten érhető a média által közvetített visszataszító politikai sakkjátszma, melyek egyikének sem 

volt sok köze a valós eseményekhez. 

  

3.2.4 Az ujjlenyomat mint dokumentum 

Az Exodus (1) JELENETÉBEN rendőrruhába öltözött ügyelők irányítják a nézőket egy 

elzárt térbe (a színház előterébe), ahol némi várakozás után „regisztrálják” őket: ujjlenyomatot 

vesznek tőlük, majd sorszámmal ellátott belépési dokumentumot kapnak (a műsorfüzetet). A 

néző új identitást kap: sorszámot adnak neki, rögzítik az ujjlenyomatát. Ahogy a menekültek 

esetében is új identitást jelent az új területre való belépés.  

A regisztrálás, egy új térbe való belépés a születést is szimbolizálja. Az egyén 

szimbolikusan és gyakorlatilag is elveszíti a régi identitását.  Ez a koncentrációs táborok 

logikájával is rokon.  A színdarab egyik vezérmotívumához érkezünk itt, a születés, halál 

körforgásával a menekültlét, valamint a szimbolikus, a halál birodalmának kietlen tájain való 

bolyongással. Orfeusz az alvilágba, a megadott vonalon, kerítésen, határon, folyón stb. túlra – 
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szintén nehézségek, „próbatétel” árán (Kerberoszt, a háromfejű kutyát énekével elaltatva) tudott 

belépni.  

 Sok beszámolót olvashatunk arról, hogy a menekültek nagy hányada, különféle 

megfontolásból, hogyan igyekszik megszabadulni személyazonosító irataitól, új identitás 

reményében. Ennek többféle magyarázata lehetséges, sokszor a pillanatnyi politikai érdekektől 

függően. Például az M1 hírműsoraiban rendszeresen nyilatkozó és véleményformáló Georg 

Spöttle, (meglehetősen ellentmondásos) biztonságpolitikai szakértő  szerint „nagyon-nagyon 

nyomós okuk kellett, hogy legyen arra, hogy egy szír útlevelet eldobjanak, amellyel 

Németországban mindenféle regisztráció és menedékjog kérése nélkül három évig 

tartózkodhatnának”. A „szakértő” szerint az lehet a magyarázat, hogy talán valahol Európában 

vagy Európán kívül a hatóságok „célkeresztjébe kerültek, talán (az al-Kaida nemzetközi 

terrorhálózat szíriai ágának tartott) al-Nuszra Frontnál harcoltak, vagy az Iszlám Állam harcosai 

voltak.”67   

 Az ujjlenyomat a személyazonosítás legleterjedtebb eszköze. Az emberiség története 

során más, egyedi sajátságok is válhattak azonosítókká: magasság, hajszín, szemszín, egyéni 

külső jelek (pl. látható seb, testi hiba stb.) Ezek a jellemzők gyakran az egyének nevébe is 

beépültek, kezdetben gúnynévként, majd megkülönböztető családnévként – amire nem is annyira 

a közösségnek volt szüksége, inkább az adózók összeírásához az adóhivatalnokoknak... A névnél 

azonban sokkal maradandóbb az ujjlenyomat, ezért már egészen korai alkalmazására is 

találhatunk példákat a történelemben: Babilonban az üzletkötéseknél használták az 

ujjlenyomatokat az agyagtáblákon, az ősi Kínában agyagpecséteken találták ujjak nyomait, de 

14. századi Perzsiából származó hivatalos kormányzati papíron is találtak azonosító célú 

ujjnyomokat, lenyomatokat. 68                   

 Az ujjlenyomatnak is megvan a saját, a témába vágó szimbolikája. Felnagyítva labirintus 

rajzolatát mutatja, ami az életben való bolyongás és kiútkeresés jelképe, ez a többvonalú 

labirintus igazi útvesztő, ahol az út minduntalan elágazik, magába rejtve az eltévedés kockázatát. 

Végigjárása magányos és veszélyes vállalkozás – amilyen a menekültek útja is. Amennyiben 

                                                             
67 http://magyarhirlap.hu/cikk/36431/Mintegy_nyolcvan_orszagbol_erkeztek_a_migransok_Magyarorszagra  
68 http://onin.com/fp/fphistory.html  Magyarul: Tóth István: Ujjlenyomatok. 2001  

http://www2.mit.bme.hu/services/vimm3241/tanul/beadott/regi/Toth/finger_hun.html  

http://magyarhirlap.hu/cikk/36431/Mintegy_nyolcvan_orszagbol_erkeztek_a_migransok_Magyarorszagra
http://onin.com/fp/fphistory.html
http://www2.mit.bme.hu/services/vimm3241/tanul/beadott/regi/Toth/finger_hun.html
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tovább elemezzük a szimbólumrendszert, a labirintusban az anyagi lét útvesztőjét is 

felfedezhetjük, melynek mélyén a szörny, az annyira áhított anyagi élvezet lapul, halálos 

öleléssel fenyegetve minden érkezőt. A darab, vagyis a bolyongás, keresés végén, a labirintus 

középpontjában, mi is az anyagi világ paradicsomát, a vágyott fogyasztói társadalmat vesszük 

vizsgálat alá. 

„Az ujjlenyomat maga, a saját lenyomatának hordozóját jelöli és határozza meg. 

Mindenki köteles egy a személyét lenyomata alapján meghatározó eljárásnak alávetni. Ez az 

eljárás egyszerre tekinthető az egyének megkülönböztetésére (egyedi vonásaik beszámítására) és 

egy adott rendszerbe szorítására alkalmasnak is. Az ujjlenyomat adása egyszerre jelöli az egyes, 

eljárásnak alávetett emberek különbözőségének képi lenyomatát és az eljárás minden egyénre 

kifejtett egyneműsítési gyakorlatát.” 69 

 Az ujjlenyomat rajzolatát ugyanakkor egyfajta mandalának is felfoghatjuk. A 

természetben nagyon sok példáját megtaláljuk a mandaláknak (pl. a csillagképek örvénye, a 

Napkorong, de a hópehely, a pókháló s a fák évgyűrűi is mandalák). Korunk mandalája pedig a 

bevásárlóközpontok labirintusának térképe, de a világháló virtuális valóságát is tekinthetjük 

egyfajta mandalának.70  Az Exodus előadás folyamán a nézők szintén egy kör alakú teret járnak 

be, mintegy a menekültek szerepében, melynek folyamán egyfajta szembesítési rituálén vesznek 

részt. 

Az Európa határain megjelenő tömegek regisztrálására ujjlenyomat-szkennereket 

fejlesztettek ki.  A 2014. január 1-jével hatályba lépett Dublini Rendelet értelmében létrehozták 

az Eurodac rendszert, amely „biometrikus adatokat tartalmazó adatbázisként működik, továbbá a 

tagállamok és a központi rendszer közötti elektronikus adatátvitelt szolgálja. Az ujjlenyomatok 

összehasonlításával a tagállamok meg tudják határozni, hogy egy menedékkérő vagy egy 

külföldi, aki illegálisan tartózkodik egy tagállamban, egy másik tagállamban korábban kért-e már 

menedéket.”71    

                                                             
69 Hernyák Zsóka: A rend(szerezés) hatalma. In Híd 2017/2. 
70 Rácz Géza: Mandala vagy labirintus? In Kagylókürt 2002/32 

http://www.kagylokurt.hu/2404/tarsadalomtudomany/mandala-avagy-labirintus.html  
71 https://www.naih.hu/eurodac-rendszer.html  

http://www.kagylokurt.hu/2404/tarsadalomtudomany/mandala-avagy-labirintus.html
https://www.naih.hu/eurodac-rendszer.html
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Azonban az Dublini Rendelet által előírt kötelező ujjlenyomat-vétel új fejleményekhez 

vezetett. Egy 2004-es dokumentum, amikor még nyoma sem volt a hatalmas menekültáradatnak, 

döbbenetesen nagyszámú öncsonkításról számol be:   

„…becslések szerint 400-500 Svédországban tartózkodó és menedékért folyamodó 

személy csonkította meg ujjhegyeit azóta, hogy 2003 januárban az Európai Unió előírta a 

menedéket kérők ujjlenyomatának vételét. Az EU rendelkezései kimondják, hogy az 

olyan menedéket kérőket, akik a skandináv országba érkezésük előtt egy másik EU-

országban éltek, a svéd hatóságok visszaküldhetik ugyanabba a tagországba.(…) Láttunk 

kések és borotvapengék okozta sebhelyeket, valamint ujjlenyomatokat, amelyek teljesen 

eltorzultak, mivel a kérelmezők sósavval vagy hasonló anyaggal roncsolták kezeiket” - 

jelentette ki Bengt Hellstroem, a svéd bevándorlási hivatal munkatársa az AFP 

hírügynökség tudósítójának72. 

Az EU vonatkozó rendelkezésének bevezetése óta Svédország 26 ezer ujjlenyomatot 

vizsgált meg. Ebből 1300 értelmezhetetlen, közülük 4-500 öncsonkítás következtében. Egy 18 

éves menedéket kérő nevének elhallgatásával így számolt be a svéd rádióban az ujjcsonkítás 

gyakorlatáról: „Bekapcsoltam a tűzhelyet és megvártam, amíg forró lett. Akkor rányomtam mind 

a tíz ujjamat. Amikor már megégtek, olajat öntöttem rájuk és megint a tűzhelyre nyomtam őket.” 

A rádió szerint a fiatalember Olaszországon át érkezett Svédországba és el akarta kerülni, hogy 

visszatoloncolják őt Olaszországba, mert csalódott az ottani életkörülményekben.  

A nyilvántartásba vétel, pecsételés, adatgyűjtés, biometrikus számbavétel a kafkai 

értelemben számmá degradálás folyamatát is jelenti a darabban. Egyszerre gyűlöletes, 

ugyanakkor biztonságpolitikai szempontból elengedhetetlen bármelyik ország számára. Hasonló 

ez a folyamat, és a reakciók, mint a természeti népek számára az ember lefényképezése, amely 

hitük szerint a lélek elrablásával jár. 

                                                             
72 http://index.hu/kulfold/eu/oncsonkito04/ Öncsonkító menedékkérők Svédországban MTI 2004.04.02.  

http://index.hu/kulfold/eu/oncsonkito04/
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4. A színészi játék  

Az Exodusban nem volt célom átélésen alapuló utánzásos színészi játékot létrehozni 

(mint a dokumentarista verbatim előadásokban), ugyanakkor rá kellett jönnöm, hogy nem 

létezhet színház mimesis nélkül, akármennyire is törekszem arra, hogy a színész csak létezzen a 

színpadon. Minden színpadi megjelenés a színpadra lépő jelképszerűségét és létezését egy 

magasabb szintre emeli: a mindennapi élettől eltérő összefüggésrendszerben, akarva akaratlanul 

is szereplővé válik, és mint szereplő, a többi szereplővel fog kapcsolatba, új viszonyrendszerbe 

kerülni – amely a narráció, azaz drámai kontextus kialakulásához vezet. Ez az átlényegülés 

tematizálva van a darabban, mondhatni ez az Exodus színészi játékának alapja, ugyanazzal a 

módszerrel, ahogyan a jelképeket is használom (pl. kenyér mint emberi test), amely a vallásos 

rituálékkal mutat hasonlóságot. 

Ahhoz, hogy a színpadi munkát megkezdhessük, kutatásokat végeztünk. Kutatási 

területeink és módozatai a következők voltak:  

1.   Minél több időt tölteni a menekültekkel, személyes tapasztalatot szerezni beszélgetések, 

találkozások révén. Közben fontos volt önmagunk megfigyelése, saját reakcióinkra való figyelés 

is. 

2.   A népvándorlásokhoz, az új, idegen világban bolyongó  és határokat átlépő emberhez, az 

idegenség fogalmához, valamint  a civilizációhoz, a végponthoz (apokalipszishoz)  kapcsolódó 

alábbi történetek, műalkotások tanulmányozása: 

- Mózes második könyve az Exodus, a Kivonulás könyve,  

- az Apokalipszis, János jelenések könyve 

- Orfeusz bolyongása az alvilágban (a mitológia, Ovidius Átváltozásai, Vergilius 

mezőgazdasági tankölteménye a Georgica,  Platón A lakoma, Cocteau filmjei) 

- Wim Wenders Sebastiao Salgadóról szóló filmje: A föld sója 

- Kafka: Amerika (A kallódó fiú) c. regénye a fiatal kivándorló hányattatásairól 

- Marina Abramović Balkan Baroque c. performansza,  melyet a Velencei Biennálén 

mutatott be 1997-ben (Bővebben lásd az előadás motívumait/szimbólumait vizsgáló fejezetben!) 



64 

 

- A Tibeti Halottaskönyv, ami az életet mint egy kietlen idegen tájon való bolyongást írja 

le, és útmutatót ad az újjászületés, azaz az anyaölbe való visszajutás mint a lehetséges 

legrosszabb lehetőség elkerülésére. 

- Dokumentumfilmek a menekültekről 

3.   A sajtó, hírek, cikkek, tanulmányok „dokumentumok” , fotóanyag. 

 Mint már a dokumentativitást vizsgáló fejezetben kifejtettem, az Exodus 

próbafolyamatának során a történelmi és mitológiai forrásokon kívül az aktuális, a 

menekültekkel kapcsolatos híradásokkal, elemzésekkel is foglalkoztunk, de saját, megélt 

tapasztalatainkat is felhasználtuk.  

A cél az volt, hogy ezekhez a tapasztalatokat sajátos - magunk által létrehozott –, a 

színpadi játékhoz hasonlóan elidegenített nyelvezetű szövegben jelenítsük meg. Ennek a 

nyelvezetnek a megteremtéséhez új módszerre volt szükség. Mondhatjuk azt, hogy a szöveg 

létrehozásához is dokumentumokon alapuló teatralizációs módszerre volt szükségem. Hosszú 

keresés után találtam rá Hudi László, a Monteverdi Birkózókör egyik volt tagjának a tanácsára 

(akinek a segítségét, gondolatait és tanácsait ezúttal is szeretném megköszönni), Jeles Andrásnak 

a nyolcvanas évek közepén létrehozott és sajnos csak néhány évig létező társulatával, a 

Monteverdi Birkózókörrel kialakított és használt módszerére, amely megfelelőnek tűnt az 

Exodus költői nyelvezetének  a kialakításához.   

Jelesnél a hirdetések és ismerősök közvetítésével verbuvált, főképp amatőrökből álló 

csoport munkájának lényege nem az előadás volt, hanem az ahhoz vezető alkotói folyamat. 

Módszerét haiku-konceptnek nevezte, ami valójában egy dramaturgiai és az improvizációkon 

alapuló játék megteremtését segítő alkotói-dramaturgiai folyamat, ami azt segíti, hogy egy 

módszer segítségével költői szövegeket tudjunk létrehozni. A kiindulópont az előadáshoz 

használni kívánt alapszöveg, vagy alapszövegek. A posztdramatikus színházban drámák, 

irodalmi alkotások mellett például versek, töredékek stb. is szolgálhatnak egy előadás 

kiindulópontjául.  

A személyes tapasztalat mellett az exodusszal, kivándorlással, népvándorlásokkal és 

különféle határvonalakat átlépő tévelygőkkel foglalkozó már említett bibliai, mitológiai és 

irodalmi szövegek, a dokumentumanyagokkal, interjúkkal és a híradások anyagaival együtt 
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voltak a kiindulópont és tematikai fókusz, ami az összes szereplőt viszonyba állította a játékkal 

(„cselekvéssel”), egymással. A jelenetek mindig erre a központi magra utalnak, ezzel állnak 

összefüggésben, ennek a különböző aspektusait világítják meg.   

 A szöveget nem analizáltuk, hanem arra törekedtünk, hogy a színészeknek legyen ugyan 

arról egy átfogó képük, de ez csak a szöveg ismeretére vonatkozzon, másra ne –  a szöveget 

csupán csak „textként” kezeljék, archaikus leletként, talált tárgyként.  

Ennek fényében emeltünk ki a szövegekből olyan fogalmakat, fogalom-összetételeket, 

amik furcsának, megmagyarázandónak, érdekesnek tűntek. Ezt mindenki maga végezte el, és így 

létrejött egy fogalomhalmaz, szóhalmaz, mindenkinek a saját belátása szerint. Ez az a pont, ahol 

elkezdtük „lebontani” az eredeti szövegeket. Egy töredékes szöveg jön így létre, aminek az 

eredeti összefüggésrendszere már elvész,, ugyanakkor a töredékek között hiányok lépnek fel, és 

ezek a hiányok a játék, majd abból kiindulva újabb szövegek létrehozására adnak lehetőséget. Az 

eredeti szöveg számunkra a múltból megmaradt jel, adás , a kollektív emlékezetünkben 

jelenlévő, anyag. Így az a töredékes szöveg, amit mindenki a maga számára válogatott ki az 

eredetiből, nem lehet más, mint valamiféle személyes emlékhalmaz, ahogy a kollektív emlékre 

emlékezik mindenki. Hiszen ugyanarra a történésre soha sem emlékezünk ugyanúgy, csak 

hasonlóan. Mindenki kicsit máshová fogja tenni a hangsúlyokat, néhány motívumot háttérbe fog 

szorítani, másokat túlzottan ki fog emelni. Így az eredeti szöveg egy modern mitologikus anyag, 

a töredékes, egyénileg megszűrt text pedig az, ahogyan az egyén személyes emlékezete, belső 

rezzenései, kreativitása „torzítja” azt.   

A következő lépés, hogy a kiválogatott szavakból, szókapcsolatokból, haikukat írtunk. Itt 

léptünk abba a fázisba, amikor a dekonstruált építőelemekből, azaz a töredékekből, új 

építményeket hozunk létre, amelyek majd az előadás létrehozatalának folyamán az 

improvizációk alapelemeit is jelentik majd. 

Ezt a munkát szintén mindenki maga végezte el, mivel ez adta meg a személyes 

„emlékezet” torzítását, specifikumát. Az itt használt „haiku” fogalom azonban csak utalás. Nem 

az volt a célunk, hogy formailag pontos haikukat készítsünk. Ami fontos, hogy rövid, tömör, 

koncentrált, költői egységek szülessenek, amik képszerűségükben hatást tudnak kifejteni. 

Használni lehetett a félreértést, a hibát, a torzítást, a hozzáadást, bárminemű eltérést, de csak 
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addig a pontig, amíg hitelesek maradtak. Így tehát létrejött egy költői képekből álló halmaz, ami 

– ha jól csináltuk – ezer szállal kapcsolódott az eredetihez.   

Ezeket az egyéni verseket a továbbiakban ismét kollektív módon kezeltük, vagyis bárki 

válogathatott bármelyikből, hiszen ezek nem végeredmények, hanem eszközök, amivel a 

színpadhoz érkeztünk.  

Pl. a médiában megjelent (fény)képek kapcsán kezdtünk el foglalkozni a bibliai 

Exodusszal, a tengeren való átkeléssel, elemeztük, körüljártuk a témát, a történelmi tényeket, a 

médiában megjelenő anyagokat (részletes ismertetésüket lásd a Médiadokumentumok 

vizsgálatánál!), majd a színészek a bibliai szöveget kiindulópontnak használva verseket írtak 

(lásd a  Biblia és más szövegek mint dokumentumok felhasználása  c. fejezetben!). Ez volt az ő 

szubjektív kommentjük, belső rezdüléseik párlata, vagy, ahogy az ujjlenyomatok kapcsán már 

megfogalmaztam: „lelkük ujjlenyomata”.  Az improvizációknak, melyekből alakultak ki a 

jelenetek, a képek és a bibliai szövegek találkozása nyomán létrejött versek voltak a 

kiindulópontjai. Íme az improvizációkhoz felhasznált versek közül néhány. 73   

 1. 

Messze még a part 

sötét tengerbe esőcsepp pottyan 

rosszat súg a véletlen! 

2. 

A tenger 

a halál madarát  

eteti 

3. 

sós hullám 

sós homokra 

sós hullát dob 

hull a hullám 

hull a homok 

hull a hulla 

                                                             
73 A megszületett „haikuk” gyűjteményét lásd a Mellékletben! 
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merevvé fagyott 

minden vízcsepp 

szép tél 

 

A következő állomás a haikuk láttatása volt. A feladat az volt, hogy a tetszőlegesen 

kiválasztott haikut a színész következetesen bemutassa, láttassa; a haikuban szereplő 

motívumokat színpadi körülmények között megjelenítse, teatralizálja. Következetesen meg 

kellett keresni minden fogalmi motívumnak a térbeli, érzelembeli megfelelőjét, mondhatni: 

színpadi metaforáját. Minél inkább sikerült a színésznek-színészeknek elrugaszkodniuk a 

témától, annál hitelesebben tudott a jelenet-mag az egész részévé válni. A prekoncepció azt a 

veszélyt hordozta magában, hogy kimódolt, hiteltelen és önkényes lett a megvalósítás.   

A második szöveges réteg: a jelenetek közben létrejött dialógusok. Ezek az 

improvizációk folyamán létrejött jelenetek kidolgozása során a színészekkel közösen írt 

dialógusok. Ilyen az olasz házaspár találkozása a menekültekkel a strandon, Angela és az 

afganisztáni lány dialógusa, valamint a partizó angol társaság szövegei, kivétel nélkül olyan 

jelenetek ezek, amelyek az európai ember találkozását mutatják be az idegenekkel A harmadik 

szöveges réteg: a színészek vallomásai a próbafolyamat kapcsán felmerült helyzetekről és a 

megszólalás nehézségéről. A negyedik réteg: létező vers- és dalrészletek: Domonkos István 

Kuplé c. versrészlete (lásd a Mellékletben!) és egy spanyol flamenco dal, az El que se tenga por 

grande. 

4.1  Az előadásban elhangzó szövegek,  mint a színészi játékot meghatározó 

személyes dokumentumok  

Az Exodusban  a szereplők a témához való viszonyulásukat fejezik ki, az improvizációk 

és a darab nyelvezetének megtalálása során fokozatosan kialakuló jelrendszeren belül. A 

szereplők több szerepet játszanak, ezen belül többször is nézőpontot váltva, ahogyan a 

pillanatnyi jelenet megkívánja, a téma mind teljesebb körüljárásának érdekében. 

Azt a feladatot tűztem ki a társulat elé, hogy minél alaposabban járják körül a témát, 

pontosabban a problémakört. A cél az volt, hogy a társulat, mert fiatal színészekről, fiatal 
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emberekről van szó, minél több dimenzióját ismerje meg a problémának, s tapasztalata 

tükröződjön a szerepformálásban.  

Mivel az esemény, amit körüljárni igyekeztünk, rendkívül aktuális volt, a legnagyobb 

problémát az jelentette, hogyan lehet az ilyen eseményt objektívan kutatni, s mégis a lehető 

legszubjektívebben bemutatni.  

A terv az volt, hogy az improvizációs folyamat során született szabad reakciók, 

asszociációk megkomponálva egységes színházi nyersanyaggá formálódjanak, amely, hogyha jól 

irányítom a próbafolyamatot, megmutatja a szükséges igazodási pontokat a néző számára is. Az 

improvizációs folyamatnak tehát az volt a célja, hogy az elsődleges képfoszlányokat, 

jelenetfoszlányokat minél kevésbé befolyásolja a tudat, minél szabadabb rezzenései, 

megnyilvánulásai legyenek ezeknek a fiatal embereknek, minden formai vagy stílusbeli kötöttség 

nélkül, melyeket utólag helyeztem kontextusba. A lezajló folyamatok túlzott közelsége miatt 

szerettem volna az anyagot, elidegenítő effektusként, mitologikus távolságba helyezni. 

Közelinek érzem, amit Halász Péter mondott dokumentumszínházi kísérlete, a Hírszínházi 

sorozat kapcsán egy interjújában. „A politika és a hírek úgy épülnek be az agyunkba, mint a 

vízfolyás. Nem rekonstruálni szeretnénk, hanem megpróbáljuk mitologikus távolságba helyezni 

az eseményeket.” A dokumentumszínházi előadások többnyire olyan társadalmi problémákról 

szólnak, amelyeket hallgatás vesz körül,  és céljuk éppen ezt a csendet  megtörni.  Esetünkben 

azonban nem erről volt szó, inkább az ellenkezőjéről, a hangzavarról, ugyanis a média 

érdeklődésének fókuszában, ez a kérdés állt.  

Bizonyos tekintetben rokonítható az Exodus a dokumentumszínházakkal, ugyanis az 

alapvető színpadi feszültség a valós esemény és a művészi bemutatás, a költészet fikcionalitása 

közötti ellentétben rejlik, vagy azokban a jelenetekben ahol a szereplők a saját történetüket 

mesélik a drámai feszültség a szereplők és az általuk megjelenített események között áll fenn. 

Ugyanis személyes élményeik és viszonyuk a menekültekkel kapcsolatos eseményekhez 

ugyanúgy a drámai konfliktus hordozója tud lenni, mint a megírt szereplők fikciós történetei. 

És miért a költészet, és egyáltalán, hogyan lehet a költészet személyes dokumentum? 

Média által uralt életünkben, ahol a politikusok vették át a sztárok, vagy a megbecsült tudósok, 

művészek szerepét, a közbeszéd és gondolkodás egyre inkább egyfajta politikai nyelvre 
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redukálódott, mint ahogy a gondolkodás és a véleményformálás is a politika és a híradók 

nyelvezetére, sematikus fordulataira és logikájára épül. A dokumentumszínházak többsége ennek 

a nyelvezetnek, sematikus gondolkodásnak a sokszor szóról szóra való megjelenítésével annak 

ellentmondásosságát mutatja be.  A dokumentumszínházakat, különösen a verbatim színházat a 

teatrológia nem formaként, hanem célként határozza meg. A cél, hogy a színészek és a csapat a 

közönséget a saját véleményükről győzzék meg, bármilyen rejtetten jelenjen is meg ez a 

szándék.  Az Exodusban az átéltek lenyomataként a színészek saját verseket hoztak létre,  ez volt 

a színpadi játék kiindulópontja. Ahogy egy előadás is lehet dokumentum, az összes pozitív és 

negatív értékével együtt, minimum kordokumentum, vagy, ahogy az emberi test is, sőt minden 

sejt DNS-hordozó és egyben hatalmas mennyiségű információ tárolója is, véleményem szerint 

ugyanúgy a költészet is lehet dokumentum. Esetünkben annak a dokumentuma, hogy egy 

bizonyos alkotóközösség, hogyan fejezi ki magát az adott körülmények, benyomások és 

tapasztalatok hatására. 

A többdimenziós költői színházban hiszek: a politikai nyelv helyett a költészet 

univerzális nyelvén szerettem volna az embereket megszólítani. Véleményem szerint, a költői 

nem minőséget jelent, nem is érthetetlen, homályos szókapcsolatokat, inkább törekvést a 

megfoghatatlan ábrázolására, egy olyan nyelvezet kialakítására, amely az Egészet kell, hogy 

tükrözze. Egyszerre a felszínt és a metafizikust is: a színészek saját véleményüket mondják vagy 

játsszák el, teátrális és költői eszközökkel elemelve, azaz egy más viszonyrendszerbe helyezve. 

Ahogy minden tárgy lehet műtárgy is a körülményektől függően – ahogy azt Marcel Duchamp 

megfogalmazta – ugyanúgy minden lehet dokumentum, így a verssorok is. 
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5. A  zene koncepciója és kivitelezése 

A darab zenéjét Gryllus Sámuel szerezte, akivel korábban is közreműködtünk egy 

rövidfilmemen (A romlás virágai, 2015). Gryllus aktívan tanulmányozza és kutatja a 

multidiszciplináris perfomance-ot és a zenés színházat.  2009-ben egy interaktív zenei installáció 

létrehozásán is közreműködött, amely négy iphone-ra és a video-vetítőre készült. Mivel a 

menekültek életében a mobiltelefon meghatározó szerepet tölt be, Samu mindenképpen szerette 

volna az előadásban megjeleníteni ezt az eszközt. Ezen kívül a soundpainting  improvizációs 

technikát és közösségi alkotás műfaját is alkalmazza, amit szintén szerettünk volna felhasználni 

az előadás hang- és zenei szövetében. A próbafolyamat során a soundpainting azonban csak arra 

szolgált, hogy a zeneszerző megismerje a színészek zenei adottságait, és bővítse improvizációs 

lehetőségeiket.  

A zenei rétegek a következő koncepció alapján jöttek létre:  

 A vokális anyagok, gyakran kánon szerkezettel a színészek a próbafolyamat során 

létrejött, személyes, költői dokumentumaik - haikuik alapján íródtak, figyelembe véve az egyéni 

lehetőségeket, karaktereket is. Kottaformában kerültek az énekesekhez. A kották általában 

tartalmaztak utasításokat az improvizatív megvalósításhoz is, amely a színpadi játék szabadságát 

támasztotta alá, mivel nem koncertről van szó, hanem élő teátrális játékról, amelynek alkalomtól 

függően elmozdulhatnak a súlypontjai. Mint például a Domonkos István Kuplé című versének 

egy részletére (lásd a Mellékletben!) írt záró kánon szerkezete, amely ugyan teljesen rögzített, 

viszont az egyes szakaszok tempója változhat, tehát a darab tempója stabil, mozgó, vagy 

konzekvensen instabil részekre tagolható. Itt a darab elkezdéséhez az alaphangot a darab végére 

kialakuló hangkulissza rezonáns-szűrőkkel történő manipulációja teremti meg, innen kell a 

színészeknek elkezdeni az éneklést. Fontos, hogy a kánon szakaszai különbözőek, énekelt rész, 

suttogás, ugatás, sikoly és beszédszerűbb részek váltakoznak, de a kánonból adódó fáziseltolás 

során ezek gyakran egymással párhuzamosan vannak jelen. A kánonszerkezetek használata 

egyfelől praktikus, hiszen így a színészeknek azonos szólamokat kell betanulniuk. Ez akár a 

korrepetícióra fordítható idő hatásfokát is növelheti, másfelől szimbolikus is, hiszen az egymás 

után azonos úton haladó emberek/szavak sora a vándorlás képére reflektál.   
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A zeneszerző feladata volt az egyéb énekelt vagy vokális akciók instruálása, az örömóda 

átformálásától a lövések hangminőségéig. Ez a próbák során alakult ki, tehát feltétele volt a 

személyes jelenlét, a színpadi munka, mely a hangkulisszát  teatralizálta. Ilyenkor a zeneszerző 

az előadás akusztikai megjelenését követte nyomon, és erre vonatkozóan fogalmazott meg 

instrukciókat, kéréseket, javaslatokat.  

A színészek hangszeres akciói: improvizált vagy rögzített formában – pl. okostelefonon 

vezérelhető hangkeltő alkalmazással, amilyen a plasma-sound hanggenerátor (az érintőképernyő 

hosszabb paramétere a hangmagasságot, a rövidebb a hangerőt jelenti. A frekvencia és a 

dinamika ambitus egyaránt állítható az alkalmazáson belül), vagy a step-seqvencer beállítás, ahol 

a hangmagasságok illetve ezek dinamikája egyénileg változtatható, illetve lehetséges előre tárolt 

szekvenciák váltogatása. Ez történik az előadásban is. Mint már utaltam rá, az okostelefon zenei 

jellegén túl színházi kellék is, amelyet mindenképpen be akartunk emelni az előadásba, hiszen a 

mai kor menekülő vándorainak egyik legfontosabb eszköze, melyen keresztül egymással, 

hátrahagyott és jövőbeli otthonukkal kommunikálnak, és amelyben az otthonról megmaradt 

dokumentumaikat hordozzák (pl. fényképek, személyes videók stb.) Sok esetben az okostelefon 

a rendőrség számára is adatközlő, egyfajta modern ujjlenyomatot jelent. 

 

12. kép  Partot ért menekültek telefonálnak haza Koszról74 

                                                             
74 https://index.hu/nagykep/2015/12/28/az_ev_ugynoksegi_fotosa/ Fotó: Angelos Tzortzinis / AFP 
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Ugyanakkor az okostelefon a mai színházi néző életében – ezáltal a műalkotás 

befogadásának folyamatában is – meghatározó. Egyrészt nehezére esik, hogy legalább a színházi 

előadás ideje alatt néhány órára offline legyen, ugyanakkor az okostelefon kikapcsolása még 

nem jelenti azt, hogy kiiktatódna a hálózatból: a befogadás folyamatát befolyásolják „a 

médiaeszközökhöz kötődő gyakorlatában formálódott érzékelési sémái, információéhsége és 

kommunikációs ritmusai, sajátos vizuális érzékenysége, interaktivitásra való igénye, virtuális 

világbeli tapasztalatai stb.”75  Mindezek befolyásolják, hogyan hat a nézőre/befogadóra az élő 

színházi előadás.  

Haiku, dallammal, az énekelt improvizációba beékelve. Ilyen Orfeusz gitáros dala, mely 

szinte teljes egészében a színészek improvizációja, pusztán zeneszerzői támogatást és 

megerősítést igényelt a két akkordból álló kíséret megtartása. Az improvizáció alapja egy 

spanyol flamenco, amely eredeti formájában meghaladja a színészek előadói képességeit, ezért 

leegyszerűsítve adták elő. Ebben a dalban, melyet Orfeusz levágott feje énekel, a spanyol nyelvű 

szöveg mellett elhangzik Orfeusz „haikuja” is:  

Lepecsételt arcodról lefolyik a fekete festék 

Tolvajok lopják el lelkedből a csendet. 

A zeneszerzői munka ez esetben a haiku szövegére írt dallam ráillesztése a 

leegyszerűsített kíséretre. Ebben zenei szempontból annyi kihívás volt, hogy míg az 

improvizáció a kíséret első akkordját (Am) vette tonalitásul, így a második akkord (E) domináns 

volt, addig a haikura írt dallam felcserélte a funkciós szerepeket: E-dúr jellegű dallamra vált, 

mely az úgy nevezett melodikus moll V. móduszát használja, vagyis a korábbi tonikai akkord így 

moll-beli IV. fokra vált. Színházi értelemben ez a hangnemi fordulat, mely oda s vissza többször 

is megtörténik az előadásban, azt a kétnyelvűségi helyzetet76 interpretálja, mely minden otthonát 

elhagyó, új nyelvterületen szerencsét próbáló ember alapvető létélményévé válik idővel.  

Az előadás harmadik, szöveg nélküli nagy formai részének elektronikus kísérete színpadi 

felvételekből, ez kombinálva a színészek akcióival. Itt gyakorlatilag az előadás hangjait 

dokumentáltuk (ezeket a hangokat a színészek tudatosan hozták létre, tehát bizonyos értelemben 

a teátrális játék folyamán zenéltek is), amelyek visszhangként, folyamatosan morajló, fenyegető 

                                                             
75 Ungvári Zrínyi Ildikó: Tér-kép. In: Korunk, 2009. január 
76 A kétnyelvűségi (élet)helyzet arra a jelenségre utal, amikor az egyének vagy csoportok mindennapi életükben két 

vagy több nyelvet használnak. A világ lakosságának több mint fele kétnyelvű.  
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hangkulisszaként hangzanak fel újra és újra. Fontos volt, hogy a kompozíció a kánon 

alaphangjára fusson ki.  

A színészek tehát számos hangban is fontos jelenléttel bíró akciót végeznek ebben a 

részben, mely egy porszívó zúgásával indul, folytatódik a mosakodás vízcsobogás szerű 

hangjaival, egy nylon-angyalszárny suhogásával stb. Az akciók egyre erősödnek, úgy a 

kopácsoló éles hangos hangok is, mint például az a zenei értelemben tetőpontként szolgáló akció, 

amikor a „vasfasznak” nevezett, mesterséges péniszként felcsatolható vaskos fémcső egy fém 

fürdőkád peremén súrlódik, hosszú éles hangot adva. A színpadi hangosítás több oldalról 

hiperkardioid (puska) karakterű: mikrofonok által erősíti fel ezeket a zajokat. Itt a zeneszerzői 

munka része volt az ideális mikrofonpozíciók kialakítása, a technikai lehetőségekkel való 

összehangolása is. A próbafolyamat során a színpadi zajokat rögzítettük, ezek átdolgozásával, 

egymáshoz harmonikusan illeszkedő szabadon ismételhető anyagok hozhatók létre. Egy 

számítógépes alkalmazás (Ableton Live) segítségével az előadás hangmérnöke a színpadi akciók 

meghosszabbításaként egy külön kontroller segítségével indítja és vezérli ezeket az ismétlődő 

hangmintákat, melyek hossza változatos, nagyjából 20 másodperc és három perc közötti 

időtartamúak.   

Mint ahogy a díszlet- és kellékhasználatban, a zenei szövet kialakításakor is csakis a már 

meglévő erőforrásokra hagyatkoztunk.  A színészek saját hangjára, a díszletelemek, tárgyak, 

kellékek hanggenerátor által felerősített és manipulált zajaira támaszkodtunk – a darab elemeinek 

belső kohézióját kívánván erősíteni, így itt is igyekeztünk megvalósulítani a dokumentum és 

tetralitás/költőiség kettősségét. Ahogy az előadás időben előre halad, a személyes tragédiákat 

kísérő emberi hangok, lövések, sikolyok, és a menekülés hangjai után egy mindinkább 

elgépiesedő, mesterséges világ zajszövete válik meghatározóvá, jelezve, hogy az emberek 

lassanként egy nagyobb kíméletlen mechanizmus apró csavarjaivá válnak: a vágyott fogyasztói 

társadalomé, mely lehetővé teszi, hogy másodrendű emberekből elsőrendű fogyasztókká 

váljanak, a többi másodrendű ember és a föld ökoszisztémájának és véges erőforrásainak kárára. 
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6. Az előadás  motívumainak és szimbólumainak vizsgálata 

A motívumot  jellegzetes, önálló jelentéstartalommal telítődő képi, tematikai, stiláris 

elemnek tekintem. Elisabeth Frenzel meghatározása alapján a történet legkisebb eleme, amely 

alkalmas arra, hogy történetté váljék77. A szimbólum vagy jelkép szintén „önálló 

jelentéstartalommal telítődő képi, tematikai, stiláris elem”: valamely fogalom, eszme, érzés 

érzékletes jele. Jelkép, mert jel és kép is egyszerre, aminek közvetlen, érthető értelmén túl van 

egy sűrített, bonyolult tartalma is.  A jelentésteremtés képzettársítás útján jön létre, és gazdag 

gondolati, érzelmi és hangulati töltése van. Ez a „töltés”, azaz többlet a szimbólum jelentése. 

Önkényes, hiszen csak közmegegyezés, hagyomány alapján kötődik a tárgyhoz. Éppen ezért az 

egyes jelképek általában kulturálisan meghatározottak, kultúrspecifikusak, s ha valaki nem része 

az adott kultúrának, gyakran nem is képes megérteni jeleit, szimbólumait. „A szimbólum a jelölt  

tárgyat egy törvénynél fogva jelöli, rendszerint egy általános ideával való asszociáció révén, s 

eközben a törvény teszi a szimbólumot olyanná, hogy megfelelhessen a jelölt objektumnak”.  78. 

A szimbólum tehát önkényes, jelentését az adott történelmi időszak és az őt létrehozó 

közösség határozza meg – vagyis változó: mindig kifejezi azt a kort, amelyben létrejött, azt a 

kultúrát, amelynek része.   

Ahogy a szimbólum jelentéstartalma is mindig sokkal szélesebb, mint az a tárgyé vagy 

fogalomé, amit eredetileg jelképez, a színpadon is mindennek van mögöttes, „többlet”-jelentése, 

ami végül a nézőben fogalmazódik/teremtődik meg. A színház vizuális nyelve jelek rendszerére 

épít: minden összetevője hordoz valamilyen parciális jelentést, melyek a befogadó tudatában 

állnak össze egységgé.  A színházi szimbólumok (is) mindig a valóságról szólnak, de sokkal 

intenzívebben, sokkal érzékletesebben megfogalmazva.  

„Ahhoz, hogy egy kulturális szöveget egy közönség előtt előadhassanak, a szereplőknek 

szükségük van olyan hétköznapi, anyagi tárgyakra, amelyek lehetővé teszik a szimbolikus 

kivetítéseket. Tárgyakra van szükségük, amelyek ikonikus reprezentációkként működhetnek, 

hogy drámai módon megeleveníthessék azokat a láthatatlan gondolatokat és értékeket, amelyeket 

                                                             
77 Pál József - Újvári Edit:  Szimbólumtár. Balassi kiadó, Budapest, 2005. 
78 Peirce, Charles S.: A jelek felosztása. In: Horányi Özséb – Szépe György (szerk.): A jel tudománya. Szemiotika. 

Bp.: General Press. 2005. 23–37. 
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reprezentálni próbálnak.”79 Mint már említettem, a színdarabban a jelképek a vallási rítusokhoz 

hasonló átlényegülés (transsubstantiatio) útján jönnek létre. Pl. Az anya a ledarált emberi húsból 

és lisztből tésztát gyúr, a megerőszakolt zokogó lány arcára maszkként illeszti, majd kisüti. A 

kisült kenyérarcból letört darabot megeszi. Ahogy az 1059-es lateráni zsinat kimondta: a kenyér 

és a bor nem csak jelképezi Krisztus testét és vérét: „a pap keze és a hívő foga Krisztus testét 

érinti. A kenyér és bor lényege átváltozik, átlényegül, s nem megsemmisül, hogy helyet adjon 

Krisztus testének és vérének. A kenyér lényege átváltozik Krisztus testének lényegévé, de a 

külső jegyek (species) megmaradnak.”80  

Az Exodus szimbólumhasználatának alapja, hogy mivel a szimbólumok társadalmi 

közmegegyezés alapján képzettársítással kapják értelmüket, ezért nézőpont/ identitás-váltással 

más jelentést is kaphatnak, vagy akár az ellenkezőjét is jelenthetik. A jelképeknek is szabad, 

magzabolázhatatlan élete van, a jeleneteknek mindig többféle megoldása is lehet. Ahogy Molnár 

Gál Péter írja a Cocteau Orfeusz végrendelete című, a költészet és mitológiai elemek 

találkozásából született filmjének szimbólumhasználatáról:  „megmutatja, hogy ugyanolyan 

önkényesen használható a kép és a hang, mint a szó és a betű. Megmutatja, hogy éppúgy 

lehetséges az önmitológia a filmen, mint a lírában, s éppenúgy többféle megfejtése is lehet.” 81 A 

filmben alkalmazott módszer is hasonló, mint amilyet mi is alkalmaztunk a próbafolyamat során, 

mozgósítandó a jeleneteket felépítő költészet mélyrétegeit: „Cocteau ugyanis nem fogalmakat, 

hanem metaforákat és jelképeket filmez le, pontosabban a metaforák és szimbólumok 

érzékelhető felszínét mutatja meg a vásznon: az érzékelhető csak utal az érzékelhetetlenre.  82 

A szimbólumok, motívumok csoportosítása azonban éppen ezért nehézségekbe ütközik: 

mivel egy-egy színpadi jelképként működő motívum több rétegű, ezért nehéz őket dobozokba 

csoportosítani, hiszen egy-egy elem több dobozba is beleillik. Hiszen nem definíciók, sémák 

alapján igyekeztem a jelenetek logikáját felépíteni, hanem az élet ezerarcúságát, burjánzását, a 

logika ellenére való virulens természetét szerettem volna leképezni.  

                                                             
79 N. Kovács Tímea:  A színre vitt kultúra. Az esztétikai és a társadalmi dráma összefüggéseiről 

http://www.sajatszinhaz.org/wp-content/uploads/2017/04/szinhaz-és-pedagogia-2-Társadalmi-performansz.pdf   
80 http://lexikon.katolikus.hu/A/átlényegülés.html  Magyar katolikus lexikon  
81 Molnár Gál Péter: Orfeusz halála - Jean Cocteau In: Filmvilág 1963/3 – kiemelések: T.SZ. 
82 Forgách András: Ó, Cocteau! In: Filmvilág 1999/10. 

http://www.sajatszinhaz.org/wp-content/uploads/2017/04/szinhaz-és-pedagogia-2-Társadalmi-performansz.pdf
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Az előadásban előforduló szimbólumokat, motívumokat83  

- a vallás és eszmerendszerek, illetve  

- a jelentés szerint rendeztem csoportokba. 

Hogy érzékeltessem a szimbólumok csoportokba sorolásának említett nehézségeit: a 

→TEST/HÚS szimbólumot a vallási szimbólumok közé soroltam, de jelentésbeli csoportosítás 

alapján besorolható az anyagi javak motívumai és a  halál- és pusztulás-szimbólumok közé is. 

Ezeket az átfedéseket a szövegben jelöltem, a fenti módon: →TEST/HÚS.  

6.1  Antik mitológiai alakok 

 „A legendák előjoga a kortalanság” – mondja a film narrátora Cocteau Orfeusz 

végrendelete című filmjében. A szimbólumok időtlenségét is hangsúlyozandó a film egyik 

jelenetének hommage-a a (20) JELENET. A filmben a Költő, akit maga Cocteau játszik, egy 

szurdokban találkozik egy görög mitológiai lénnyel, a Kentaurral. Titokban követni kezdi, és egy 

kortárs, 20. századi cigánytáborba jut. A cigányok az orientális idegenek, a Más megtestesítői, 

jelképei. A kentaur is közéjük tartozik, ezzel is jelezve, hogy a természethez, az állatokhoz, az 

ösztönvilághoz közelebb álló, szabad emberekről van itt szó. Természetesen rengeteg közöttük a 

gyerek, akik elmélyülve gitároznak. Felcsendül egy flamenco. Az Exodusban elhangzó dal 

egyébként Jarmusch Az irányítás határai /The Limits of Control című filmjében hallható Carmen 

Linares előadásában 84 – tehát gyakorlatilag két filmnek állítottunk itt hommage-t, amelyek azt 

gondolom, egyébként is hatottak egymásra, hiszen a két jelenet nagyfokú hasonlóságot mutat: 

egy idegen világba való becsöppenés, az „idegenekkel” való találkozás pillanatai ezek. 

Ugyanakkor formailag, a szereplők szoborszerűsége, magába fordultsága, a jelenet „beavató” 

jellege, a csendből, zörejekből, apró zajokból, csikordulásokból hirtelen megszülető zene is 

rokonságot mutat.  

 

                                                             
83 A motívumokat a folklorisztika csoportosította, ún, motívumindexek (a motívumok katalógusszerű jegyzéke, 

tartalmi-tematikai csoportosítása) felállításával, de ezek lényege a visszatérő jelleg, ezért ezeket nem tudtam 

felhasználni. 
84 Carmen Linares: El que se tenga por grande –Jim Jarmush: The Limits of Control, 2009.  A dal szövegét lásd a 

Mellékletben! 

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/3-1907.html
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6.1.1 Orfeusz 

Orfeusz talán a legösszetettebb, legnehezebben megérthető mitológiai alak. Nem is igen 

nevezhető hősnek: egész élete, tevékenysége, történetei távol állnak a görög hérosz 

eszményképétől, hírnevét ugyanis nem erejével, bátorságával, harciasságával szerezte, hanem 

költői vénájával, némelyek szemében pedig kifejezetten gyávának számít. Platón Lakomájában 

Apollodórosz így mesél róla, Phaidrosz szájába adva a szavakat: „gyáva puhánynak ítélték 

Orpheuszt, hogy dalnok létére nem mert szerelméért meghalni, mint Alkésztisz, hanem inkább 

kimesterkedte, miképp settenkedhetnék le élve az Alvilágba”85 Euridikének is csak az árnyképét 

mutatták meg neki, mert nem tartották igazi férfinak. Ebből következik, hogy nem áll 

szándékukban visszaengedni, Orfeusz el fog bukni. Így is lesz. Ez a történet a kutatók szerint 

valószínűleg Platón saját leleménye a fantom- (hamis) Helené történetének mintájára, amelyet 

Stésichorosnak tulajdonítanak. Euripidés Helené c. drámájában is ez a változat lett feldolgozva, 

és az Exodusban is önkényesen ezt az értelmezést követtük, mert a tehetetlen férfi és a nyugaton 

árnyképpé, nálunk reklámfelületté változtatott Euridiké közel állt a mi helyzetünkhöz, 

mondanivalónkhoz. Ugyanis Vajdaságban a válások nagy hányadát az elszegényedés okozza.  A 

nemzeti szegregáció miatt (amelyet a politika is erősít, minden nemzet politikusai így tudják a 

saját nemzetükhöz tartozókat ellenőrizni, manipulálni) a magyar férfiak egyre kevésbé beszélik a 

többségi nyelvet, így egyre kevésbé versenyképesek, egyre kevesebb esélyük van a jól fizetett 

munkahelyek megszerzésére, egyre inkább a kisebbségi, másodrendű polgár csapdájába 

kerülnek. Így nem tudják eltartani a családot, képtelenek megvalósítani a családfenntartó férfi 

szerepét, nyámnyila alakként vannak elkönyvelve, aminek következménye sokszor az 

alkoholizmus, az önfeladás. Ennek köszönhető, hogy sűrűn megesik, hogy a feleség külföldre 

megy, sokszor a végzettségéhez képest alantasabb munkát végezni, amely helyzet 

kiszolgáltatottá teszi mindkettőjüket.   

 A darabban Euridiké burokban van egy peep-show üvegfala mögött, gyakorlatilag egy 

szexshop reklámtáblája, kétdimenziós vetítés, mely a reklámok legfontosabb hívószavát 

ismételgeti kitartóan, és parancsolóan. „Nézz rám!”. Mindent megtesz, hogy felkeltse a fiú 

érdeklődését, nem válogat az eszközökben, végül már a közös gyermekük meggyilkolásáról 

                                                             
85 Platón: Lakoma. Jánosy István fordítása. in Lakoma. A görög-latin próza mesterei.  Válogatta Simon Róbert 

Európa Kiadó 1974  
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beszél neki (ez lehet igaz is, nem is, nem derül ki a továbbiakban, a  nézőre van bízva, hisz-e 

Euridikének vagy sem). A férj ránéz, ezáltal a reklámfelület elérte célját, és természetesen 

Orfeusz már soha nem kaphatja vissza a feleségét.  

Orfeusz a halottak világában tévelyegve mintha légüres térbe került volna, a burkon-

szkafanderen belül csak a saját zihálása hallatszik.  Mozdulatlanul ülő, kék zászlókat tartó 

maszkos férfiak - szobrok („elhunyt nagyszivü hősök” 86) mellett halad el, mintha egy  éjszakai, 

üres téren botorkálna haladna keresztül, csak zseblámpájával világít. Egy fürdőző női árny 

csalogatja, megpróbálja magához rántani: „a Tartarus eumenidái87”/Kik hajukat felkontyolják 

kéklő viperákkal””88. A lámpa fénye először a birodalmat jelképező „elhunyt hősök” szobrainak 

(→ERŐ- ÉS HATALOM-SZIMBÓLUMOK) mozdulatlan kezét, kifejezéstelen arcát világítja 

meg, a sötétben mozdulatlanul lógó kék zászlókat.  Majd lámpájának fénye a televízióra vetül. 

Ahogy az elemlámpa közelít a képernyőhöz, a fény mintha egy, a televízióban lakozó szemre 

emlékeztetne, mely a televízióból figyel és irányítja tetteinket, mintha Hal, a Computer „szeme” 

lenne  Kubrick  Űrodüsszeia  c. filmjéből,   vagy az Isten szeme (→A TELEVÍZIÓ MINT 

SZAKRÁLIS TÁRGY) vagy női petesejt (→A NŐI, ANYAI PRINCÍPIUM SZIMBÓLUMAI), 

mely  a legújabb kutatások szerint a megtermékenyülés pillanatában villanásnyi fényt bocsát ki89.   

Euridikét végül egy kalickaszerű reklámkirakat-televízió-doboz-magzatburokban találja 

meg. Ovidius szerint a feleség immáron a környezetéhez, a halottak birodalmának lényeihez 

kezdett hasonulni. Pillanatokra szörnyeteggé változik: nyelve kígyóként vonaglik a szájában és 

velőtrázó sikolyokat, kacagásokat hallat. A kígyóként vonagló „jeges nyelv” motívuma Vergilius 

Georgicájából, a hármas torok Ovidius Orpheus és Eurydicéjéből vált a színpadi játék részévé90.  

S márvány vállairól leszakadt feje régen a Hebrus 

Habjaiban hömpölygött már, oeagrusi tájon, 

Ám a jeges nyelv Eurydicét onnét is imádta, 

Eurydicét hivogatta, midőn libegett el a lelke.  

 

                                                             
86 Vergilius: Georgica 4. Könyv 
87 az Erinnüszek másik neve, mivel a megtört bűnöst pártfogásukba veszik (a. m. a jóakarók) 
88 Vergilius: Georgica 4. Könyv  
89 http://www.wnd.com/2016/04/stunning-video-flash-of-light-at-moment-of-conception/ 
90 „hármas torkát a medusai szörnynek” Publius Ovidius Naso: Orpheus és Eurydice. In: Átváltozások 

(METAMORPHOSES) 

http://www.wnd.com/2016/04/stunning-video-flash-of-light-at-moment-of-conception/
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 A színészek által írt, a színpadi játékot befolyásoló vers így szólt:  

 „A zengő szikla hajnali éneket énekel, 

  Isten jeges nyelvével utat váj benne.” 

A kifelé vezető úton miután kiderült, hogy közös magzatukat Euridiké  már korábban 

elpusztította, Orfeusz hátrafordul és ránéz. A burokban a nő körül mintha elfogyna a levegő.   A 

kövek lassan a mélybe húzzák. 

 (18) JELENETBEN a sötétben zokogó férj-Orfeusz fejére gramofontölcsérhez 

hasonlatos hatalmas tölcsért szerelnek az angyalok–a kupleráj munkásai–ápolók (?). Kihúzzák a 

színről, tölcsér által kihangosítva halljuk zokogását, mint valami eltorzult éneket. Valójában 

Orfeusz hangjának megteremtése, megálmodása is egy feladat volt, amit a zokogás mesterséges 

kierősítésével értünk el.  

(20) JELENETBEN Orfeusz vakon tapogatózva halad lassan előre a színpadon. Tölcsér-

fején nincsenek szemek, az egész ember egyetlen garattá, hangképző szerkezetté alakult, aki 

képtelen az életre, nincs más funkciója a hangképzésen kívül. Levágott feje tovább énekel. 

 A legenda szerint Orfeusz testét a trák bacchánsnők, Dionüszosz menádjai (kísérői) 

tépték szét, hogy fájdalmas dalának örökre véget vessenek, ám feje tovább énekelt és ontotta a 

jóslatokat Leszbosz partjaira vetődve – ugyanoda, ahol ma élő és halott menekültek ezreit veti 

ki a víz Európa partjaira (→ERŐ- ÉS HATALOM-SZIMBÓLUMOK: Politika, menekültek).  

6.1.2. Antaiosz 

Antaioszt (latinosan Antaeus) Poszeidónnak és Gaiának, a föld istennőjének a fiát 

legyőzhetetlenné tette az →ANYAFÖLD. Mindenkit legyőzött, ugyanis ahányszor a földet, 

szülőanyját érintette, új erőre kapott. Végül csak Héraklész tudta legyőzni: felemelte a levegőbe, 

hogy ne érinthesse a földet, és megfojtotta.  Az (5) JELENETET inspiráló 10. képhez 

kapcsolódó történetnek ezért vannak mitologikus vonatkozásai is. Mint a kép elemzésénél, a 

Médiadokumentumok 3. c. fejezetben is kifejtettem, a képen szereplő katona otthonról hozatta az 

anyaföldet katonai teherszállító repülővel, és egységével minden bevetés előtt mezítláb 

végiggyalogoltak a füvön, hogy az anyaföld érintése legyőzhetetlenné tegye őket, mint 

Antaioszt. 
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6.2  Vallási szimbólumok  

6.2.1  Kenyér 

 Mint már a teatralitás kérdése kapcsán is utaltam rá, Šejka Utolsó vacsora c. 

festményének hatására az emberi szenvedéstörténetet szimbólumokkal igyekeztem elmesélni, 

melyek között, mint a festményen is, Krisztus, az Ember szimbólumaként, megjelenik a kenyér 

is. Az előadásban ez a szimbólumkör kibővül a kenyér-test szimbolikájával is. 

 A (21) JELENETBEN a hatalmas bőröndöt bevonszoló nő egy veknit ás ki a 

földkupacból. A vekni fóliába van csavarva, mintha magzatburokban lenne. A nő dajkálja, 

csókolgatja, majd a bőröndbe helyezi, és kihúzza a színpadról.  

Ezzel a jelenettel folytatódik a →TEST/HÚS, →OTTHON, (ANYA)FÖLD  

szimbolikáját és szövevényes összetartozását alátámasztó motívumsor, amit a jelentben elhangzó 

dal szövege is kiemel: „Az élet csak egy marék föld”. 

6.2.2  Test/Hús 

 A test hordozhat pozitív és negatív jelentést is. Lehet a bűn jelképe, a szellem és a lélek 

ellentéte. Umberto Eco A Foucault-inga c. regényében az emberi test minden szimbólum 

forrása91.  

 A (7) JELENETBEN  jelenik meg az előadásban először az emberi test mint élelmiszer, 

mint hús, majd a későbbiekben mint →KENYÉR is, tehát nem csak a kannibalizmus értelmében, 

hanem a szó keresztény  értelmében is, mint szentség. Az előadásban a továbbiakban visszatérő 

motívum az emberi test szimbolikus ábrázolása: a kenyér mint emberi test elfogyasztása,  a 

kisded születése, a burok átszakítása (a határ átlépése), az Ember bolyongása (kísérletei a határ 

újbóli átlépésére), majd a kegyetlen rendszerek általi bedarálása és újra földdé válása. Ez a 

szimbólumkör határozza meg a jelenetek dramaturgiai gerincét.  Ez a szimbólumkör nemcsak 

mint  keresztény jelképrendszer jelenik meg, hanem felmerül a Tibeti Halottaskönyv nyomán az 

újjászületés (szaporodás)  és az újjászületés megakadályozásának (művi vetélés) a kérdésköre is.  

AZ (5) jelenetben miközben a „kőszájú nő” beszél, a fejére erősített átlátszó tálba a 

mennyezetről vér csöpög, a tál lassan töltődik vérrel.  Az angyalszárnyas kislány a televízió előtt 

                                                             
91 Pál József - Újvári Edit:  Szimbólumtár. Balassi kiadó, Budapest, 2005 
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ülő disznófejű torzszülöttekhez húzza, akik leszorítják a földre, hosszú ormányukkal kiisszák a 

fejére erősített tálkából a vért, mintegy „kiszívják az agyvelejét”, vagy „a vérét”. A következő 

(7) JELENETBEN ledarálják.  

 A (4) JELENETBEN megjelenő televíziót néző disznók(emberek) által a (7) 

JELENETBEN ledarált embertársak motívuma köszön itt vissza. Az ember önmagát darálja le, 

véres kegyetlen kéjjel. – Szemtanúi voltunk a gyerekek átdobálásának a drótkerítésen, annak, 

hogy gyarmatosítás következtében meggazdagodott „McDonalds-világ” mesterséges 

fenntartásának és az emberek „bedarálásának" sajnos nagyon is sok köze van egymáshoz.  

A (10) JELENETBEN egy nő tésztát gyúr a ledarált húsból, a megerőszakolt kislány 

arcára „tapasztja”, majd a kislányt behúzza a TV mögé. A kádban ülő, lassan ringatózó és éneklő 

fiúk fejére lisztet szitál, jelezve, hogy ők is csak annak a hatalmas tésztának az összetevői, amely 

vérével és húsával táplálja a kielégíthetetlen, kegyetlen és örökké éhes Mammon, a pénz istene 

által megigézett fogyasztói társadalom csillogó-villogó világát.  

6.2.3  Krisztus, Fény 

A fény az isteni kinyilatkoztatás, a kozmikus teremtés, a tudás, az élet, az üdvösség, a 

boldogság, az igazság, a hit, a megvilágosodás jelképe. 92  

A keresztény szimbolikában →ORFEUSZ a Megváltó előképe, s a Jó Pásztor is egyes 

helyeken Orfeuszként van ábrázolva, hiszen Krisztus története számos hasonlóságot mutat a 

mitológiai hősével: Jézus is leszállt a földre, amely az emberek mérhetetlen bűnei miatt szinte 

már a pokolhoz hasonlatos, s innen kell visszavezetnie az eltévedt lelkeket az örök boldogság 

birodalmába.  Jézus történetének (gondoljunk csak pl. a sivatagban bolyongás történetére) , mint 

ahogy Orfeusznak is közös motívuma a menekülés, az idegen földön, a pokolhoz hasonlatos 

világban való bolyongás, útkeresés. 

A (30) JELENETben az első Fekete Férfi az →ANGYAL testéből villanykörtét „operál 

ki”. A földbe ülteti. A villanykörte világítani kezd. A Fekete férfi kitartóan a fénybe bámul, nem 

tudja levenni a szemét az Isteni fényről, amelyet az Angyalból vágott ki, és amely el is vakítja. 

                                                             
92 Pál József - Újvári Edit i.m. 
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A fény itt a születés és Krisztus (a fényhozó) szimbólumaként jelenik meg – ugyanakkor 

a jelenet arra is utal, hogy isten fénye el is vakíthat. Jézus Krisztusnak, „a világ világosságának” 

(„Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet 

világossága” János evangéliuma 8:12)  földi megszületése a téli napfordulót követően történik: ő 

a Fény megtestesülése. Az Ószövetségben is fontos szimbólumként jelenik meg a fény: az első 

isteni teremtető ige is a fényre vonatkozott: „És mondta Isten: Legyen világosság! És lett 

világosság.” (1Mózes 1:3.) Isten az örök és végtelen spirituális fény forrása, az emberi lélek 

pedig „Isten gyertyája” (Példabeszédek 20:27.). Krisztus az Ómagyar Mária-siralomban is 

„világnak világa”. A Mithras kultuszban (amiből a vallástörténészek szerint a keresztény 

hagyomány is táplálkozott) a Legyőzhetetlen Napisten újjászületésének pillanata a Krisztus földi 

megszületésének időpontjaként ünnepelt téli napforduló. A Nap az örök újjászületés reménye.  

6.2.4  Angyal 

 A (20) JELENETben megjelenő angyal Gábriel, aki Dzsibráil néven az iszlámban is 

fontos szerepet játszik: ő juttatta el Mohamedhez a Koránt.  (A képzőművészetben hatalmas 

szárnyakkal ábrázolják, mely a természetfeletti erejét jelképezi.)    

A (28) JELENETben a fehérszárnyas Angyal, mint Benjamin Angelus Novusa a 

történelmet, némán figyeli a háttérben a televízió előtt a kanapén fetrengő neurotikus fehér 

tehenet  (szürkemarhát), és a showroomban a neonfényben mozdulatlanul álló burkás alakot. 

Öltözete egy fekete szemetes zacskó. Miután meghal, torkából a Fekete Férfi egy végtelennek 

tűnő nejlonacskót húz ki, a szemétre, hulladékra, elszemetesedett világra utalván. 

6.2.5  Ördögök /Démonok (Vörös Lény) 

A ma is ismert ördög-ábrázolás a korai kereszténységben alakult ki: a sátánt Pán alapján 

mintázták meg, Poszeidón háromágú szigonyával a kezében.  

A (32) JELENETben  az Angyalból „kioperált” és a földbe elültetett fényt (villanykörtét) 

bámuló Fekete Férfi felkötve vasfalloszt, fekete angyalszárnyakat húzva a Fekete Angyal és Pán 

keverékévé – ördöggé válik. Lassan rituálisan arcot mos. Az arcát belenyomja egy tál földbe, így 

az is fekete maszkká válik – ördögi lesz.   

Akin erőszakot követ el a jelenetben, az is ördögi lény: Vörösmaszkos androgün alak.  

Szimbolikája több bibliai forrásból is táplálkozik:  
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 1.  Ádám, a zsidó-keresztény hagyomány az első embere, nevének jelentése: ember, ami 

viszont az adama (’vörös föld’) szóból származik. Az első ember kétnemű: a férfi és a →NŐI 

PRINCÍPIUMOKAT is egyesíti magában. Isten az ötödik napon teremti meg (a madarak, majd a 

vízi és a szárazföldi állatok után):  

„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és  hasonlatosságunkra; és 

uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a 

földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.  Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, 

Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté ő(ke)t.” (1Móz:1,26-27)  

 Isten a nőt csak a hetedik nap után teremti meg, utolsóként (az állatok után), hogy az 

embernek „hozzá illő segítő társa” legyen:  

„Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet 

annak oldalbordái közűl, és hússal tölté be annak helyét. És alkotá az Úr Isten azt az 

oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez. És 

monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez 

asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.” (1Móz:2,21-23) 

Ádám androgün lény, csak a bűnbeesés után lesz a férfi neve Ádám, a nőé pedig Éva: 

„Nevezte vala pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivelhogy ő lett anyja minden élőnek.” 

(1Móz:3,20) 

2. piros/vörös: Éppúgy lehet az élet, mint a halál jele; mindkét esetben a vérrel 

asszociálható. Negatív jelentése a testi szenvedélyek megbélyegzéséhez kapcsolódik, a 

skarlátvörös a „nagy babiloni parázna” színe:  

„Láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a 

melynek hét feje és tíz szarva vala. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és 

megékesíttetett vala arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár 

vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokára 

egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja.” 

(Jel 17,4–7).  

A vörös az arcpirosító és a piros lámpás házak színeként a paráznaságra utal.  

http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#%C3%89va
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A (26) JELENETBEN  a Vörös Lény, a vörös földből létrejött ember szemben áll a 

közönséggel, önbizalommal telten uralja a teret: ő Ádám, akire az Isten a hagyomány szerint 

rábízta a föld feletti uralmat. A háttérben levő WC-hez megy, letolja a nadrágját, ráül. Húsdarálót 

vesz elő. Lassan darál, miközben fájdalmas dal szól halkan, a gépek zaja, porszívó, s a zajok 

egyre erősebbek. A (30) JELENETBEN bögrékbe porciózza a WC friss tartalmával, és 

felszolgálja a   hipnotizáltan tévéző Fekete férfiaknak meg az Angyalnak, akik mohón falni 

kezdik. Egy idő után azonban megundorodva kihányják. Bosszúból letépik a Vörös Lény 

maszkját (kiderül, hogy nő), betuszkolják a kád alá, később pedig megerőszakolják. 

(→TEST/HÚS, →FOGYASZTÓI TÁRSADALOM–anyagi javak).  

 

6.2.6  Burka 

A burka muszlim női viselet, egy fátyol, amely eltakarja a nő alakját. Az időjárással 

valamint a nemi szerepekről alkotott felfogással is összefüggésben van: megvédi és elfedi a teljes 

testet és az arcot, azért is, hogy a nő ne hívja fel magára a férfiak figyelmét. A muszlim többségű 

államok különbözőképpen viszonyulnak ehhez a társadalmi jelenséghez. Nincs egyetértés abban, 

hogy kötelező-e vagy sem a nők számára – nem tartozik a Korán előírásai közé. A Korán, mint 

minden szent irat, ebben a kérdésben arra koncentrál, hogy próbálja társadalmi keretek közé 

szorítani a nemi vágyat93:  „És mondd a hívő nőknek, hogy süssék le a tekintetüket és ügyeljenek 

a szemérmükre és ne mutassák a díszeiket, csupán azt, ami látható és kendőzzék el 

ruhakivágásukat és ne mutassák a díszeiket.” (Korán, 24:31 ) Afganisztánban az 1996 őszén 

hatalomra került tálib rendszer vezette be, minden nő számára kötelezően, a leányoknak 10-12 

éves koruktól kellett hordaniuk. A tálibok szó szerint értelmezve a Koránt a 7. századi 

állapotokat kívánták visszaállítani.94  Franciaoszágban és Belgiumban, valamint Európa egyes 

nagyvárosaiban arra hivatkozva tiltották be, hogy nem vallási jelkép, hanem a nők 

alávetettségének szimbóluma. 

A  (27) JELENETben  egy burkát viselő alak lép színpadra. Mint egy divatbemutató 

kifutóján előresétál a drótkerítésig, és több oldalról megmutatja a ruháját, illegeti magát. 

                                                             
93 Gyöngyösi Csilla:  Tényleg olyan szörnyű a muszlim női viselet?  http://vilag.transindex.ro/?cikk=12239  
94 http://uni-

nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2013/2013_2/2013_2_tt_berzsenyi_emese2.pd

f  Berzsenyi Emese: Nők az iszlám világban – muszlim nők a modern Európában In Hadtudományi Szemle 2013/6 

http://transindex.ro/
http://uni-nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2013/2013_2/2013_2_tt_berzsenyi_emese2.pdf
http://uni-nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2013/2013_2/2013_2_tt_berzsenyi_emese2.pdf
http://uni-nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2013/2013_2/2013_2_tt_berzsenyi_emese2.pdf
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Szembenéz a drótkerítésen túl levő közönséggel. Mintha ismét fordult volna a szerep, mintha az 

európai közönség egy másik kultúra dacos szembenézésének, modernizálódásának lenne tanúja, 

amely akarva-akaratlanul is lejátszódik. A burkás alak a jobb oldalon levő üvegkalickába 

(showroom-ba) megy, amilyenben a prostituált áll a vöröslámpás negyedekben (amilyenben a 

korábbi jelentben láttuk „Euridikét”), de amely a lila neonfényben olyan, mint egy múzeumi 

vitrin: a burkás alak egy kiállított kegyetlen ruhadarab, amelynek már régen a történelem 

szemétdombján lenne a helye. 

 A burkás alak vetkőzni kezd a kalickában. A női viselet alól lassan egy Fekete Férfi 

bújik elő, a bibliai hagyomány szerint az ember androgün voltára, és nők középkori állapotokra 

jellemző hátrányos megkülönböztetésének értelmetlenségére utalva. A Fekete Férfi (fekete haj, 

fekete zakó, fekete rövidnadrág és cipő) lehet a szimbóluma a „nem európai fekete férfinak”, aki 

az európai fehér férfiak és nők rémálma. 

6.2.7  Saría 

A (2) JELENET második képében egy fekete burkába öltözött női figura a földön ülve 

levágott kezének körmét lakkozza. A kéz láthatóan egy kirakati bábu keze, satuba fogva. A 

műkéz és a körömlakk mint jelkép jelenik meg: egyrészt az öncsonkítás témájára reflektál, 

másrészt a Közel-Kelet egyes országaiban uralkodó iszlám joggyakorlat, a saría visszásságairól 

is szól.  A saría a hívők életének külső viszonyait szabályozó és a devianciákat szankcionáló 

vallási parancsolatok összessége95. A szó eredeti jelentése a mindig vízhiányos Közel-Keletre 

jellemzően: út a víz felé, s innen: útmutatás, vallási jog. 96  

6.3  Erő- és hatalom-motívumok 

6.3.1. Sas 

A (12) JELENETBEN az angyallá változott magzat és az Anya háta mögött egy sas 

„repül” át a színpadon.  

 A sas  összetett jelkép, sokrétű jelentéstartalmat szimbolizálhat. A ragadozó madarak az 

égi eredetű hatalom megtestesítői. A sas mint nagytestű ragadozó, a madarak királya, az ég, a 

Nap, az eget ostromló erő és harciasság, és az isteni uralom, illetve az új, nagyra törő erőszakos 

                                                             
95 Szaúd-Arábiában máig sincs polgári törvénykönyv, hanem a sariía, az iszlám vallásjog a törvény. 
96 https://terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/jog.html  

https://terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/jog.html
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civilizációk illetve sok uralkodóház jelképe. A „birodalom madara” az aztékoknál, de a náci 

Németországban is. Az égből származó nemzőerő szimbólumai, akár a sas, akár a hozzá hasonló 

nagytestű ragadozó(madara)k, mint például a magyar turulmondában. 

 A keresztény szimbolikában a sas →JÉZUS KRISZTUS égi aspektusa. Magas röptét 

Krisztus mennybemenetelének szimbólumaként is felfogták ezért értelmezhetjük a kisded 

erőszakosan, még a méhben megszakított életének apoteózisként, ugyanakkor mivel az előadás a 

továbbiakban itt vált konkrét, behatárolható helyszínre: egy német bordélyház és mulató 

színpadára – így a sast felfoghatjuk birodalmi jelképként is, mely bevezeti a következő jelenetet, 

amelyben meztelen fehér maszkos férfiak lépnek a színpadra, kezükben kék zászlókkal, nemi 

szervük kutya-szájkosárban. Az angyallá változott fétusznak is zászlót adnak a kezébe, maszkot 

húznak az arcára. Leülnek, mint három szobor. (→POLITIKA, MENEKÜLTEK, 

BEVÁNDORLÓK) 

6.3.2. Háború – üldözők és üldözöttek, áldozatok és hóhérok 

 Az (5) JELENETBEN megjelenő fiatal menekült férfi katonazöld pólót vesz magára: 

talán harcos, talán csak egy egyszerű menekült. Hogy kiből válik harcos, és kiből nem, az 

sokszor csak a körülmények (szerencsétlen) összejátszásától függ. 

A (8) JELENETBEN fegyverropogást hallunk, de csak olyan hangon, ahogyan a 

gyerekek a lövések hangját utánozni szokták. „Gyerekháború” kezdődik, de gyorsan élesbe vált: 

a gyerekek, ahogy a televízióból látták, szakszerűen torkot vágnak, géppuskáznak, gránátvetővel 

lőnek és bombát dobnak. A tévében egy arcát kendővel eltakaró szónok ismeretlen nyelvű, de 

harcias beszédet mond. A gyerekek kinevetik, de a szónok pisztoly ránt és a fegyver immár 

igazából eldördül. A következő (9) JELENETBEN a fiúk a kádban immár lassan ringatóznak, 

mintha tengeren lennének.  

 

6.3.3. Nemi erőszak  

A nemi erőszak miként a múltban, ma is a háborús eszköztár része, háborús stratégia. 

Kevés adat, forrás áll a rendelkezésünkre ennek bizonyítására, mivel az elkövetők, az erőszakot 
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elszenvedők és a tanúk is abban érdekeltek, hogy ne beszéljünk a róla.97  Ezért jelenthette ki 

magabiztosan a háborús bűnös Radovan Karadžić, boszniai szerb elnök, hogy „Nincs bizonyíték 

arra, hogy nőket erőszakoltak meg.”, miközben a CIA különféle forrásokon alapuló becslései 

szerint mintegy 20-60 ezer nőt erőszakoltak meg 1993 tavaszáig a délszláv háborúkban98.  

A különböző, migránsellenes hírportálok gyakran írnak arról, hogy a  menekültválsággal 

megnőtt a nemi erőszak-elkövetések száma Európában. Erre egyesek politikusok és elemzők is 

előszeretettel hivatkoznak, hiszen ez hozzájárul az ellenségkép megteremtéséhez és a 

veszélyeztetettségérzés fenntartásához, ami a politikai propaganda egyik bevett eszköze. 

Azonban nem találtam megbízható statisztikai adatokat a bevándorlás és az erőszakos 

bűnelkövetés összefüggésére vonatkozóan (ami persze nem zárja ki összefüggésüket sem). 

Bassam Tibinek, a göttingeni egyetem szír születésű, nyugdíjas professzorának a Die Welt Am 

Sonntagban megjelent cikkében olvasható kijelentés, miszerint „A nemi erőszak az arab férfiak 

részéről nem csupán az európai nők szexuális kisugárzásának szól, hanem az európai férfiak 

becsületének sárba tiprásáról is”99 minden háborús, tömegesen, sokszor szervezetten elkövetett 

nemi erőszak az egész nép sárba tiprásának eszköze is.  

  A megtermékenyítés általi genocídium, mint szent háború nem csak az iszlámra 

jellemző. A délszláv háborúkban, ahogy már említettem, itt a közvetlen közelünkben a 

keresztény szerb katonák a kereszténység nevében, szervezetten erőszakolták  meg a muszlim 

nőket. A „szent-háborúk” sajátjai, hogy a vallások nevében teszik ezt.  100 Ez a jelenet a fehér 

kád (fehér öblös test) megerőszakolásának jelenete a mindenkori „szent-háborúk” által, a 

különböző vallások és nemzetek védelmében megerőszakolt nőknek  állít emléket.  

 A →HÁBORÚ kapcsán is említett (8) JELENETBEN a gyerekek a televízióban látottak 

alapján szakszerűen véghezvitt gyilkolás után még egy általános háborús stratégiát vetnek be: a 

két kisfiú megerőszakolja a kislányt. A végén csak a kislány nyöszörgését halljuk, közben a 

                                                             
97 Pető Andrea: A II. világháborús nemi erőszak történetírása Magyarországon  

http://mandiner.blog.hu/2015/03/31/a_ii_vilaghaborus_nemi_eroszak_tortenetirasa_magyarorszagon  
98 http://mult-kor.hu/cikk.php?id=39791  
99 https://www.welt.de/debatte/kommentare/article155134929/Junge-Maenner-die-die-Kultur-der-Gewalt-

mitbringen.html?utm_so  
100 https://www.radiosarajevo.ba/vijesti/svijet/nyt-vrijeme-je-prestane-omalovazavanje-zrtava-seksualnog-ratnog-

nasilja/285246      

http://www.szombat.org/archiv?q=Bassam%20Tibi%2FDie%20Welt%20am%20Sonntag%2Fmandiner.hu
http://www.szombat.org/archiv?q=Bassam%20Tibi%2FDie%20Welt%20am%20Sonntag%2Fmandiner.hu
http://mandiner.blog.hu/2015/03/31/a_ii_vilaghaborus_nemi_eroszak_tortenetirasa_magyarorszagon
http://mult-kor.hu/cikk.php?id=39791
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article155134929/Junge-Maenner-die-die-Kultur-der-Gewalt-mitbringen.html?utm_so
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article155134929/Junge-Maenner-die-die-Kultur-der-Gewalt-mitbringen.html?utm_so
https://www.radiosarajevo.ba/vijesti/svijet/nyt-vrijeme-je-prestane-omalovazavanje-zrtava-seksualnog-ratnog-nasilja/285246
https://www.radiosarajevo.ba/vijesti/svijet/nyt-vrijeme-je-prestane-omalovazavanje-zrtava-seksualnog-ratnog-nasilja/285246
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televízióban (→A TELEVÍZIÓ MINT SZAKRÁLIS TÁRGY) egy arcát kendővel eltakaró 

szónok ismeretlen nyelvű, de harcias tónusú beszédet mond (→POLITIKA) 

 A (32) JELENETBEN ördöggé átalakuló Fekete Férfi, (a Fekete Angyal, vagy Pán) a 

nem európai férfi megtestesítője, mielőtt megerőszakolja a kád alá bezárt Vörös Lényt, mint aki 

egy előre eltervezett szertartást vagy akciót hajt végre, lassan rituálisan arcot mos: belenyomja 

egy tál földbe, így az is fekete maszkká válik (mely egyik közös cselekedete a harcba 

indulóknak, kultúráktól függetlenül, legyen az fekete kendő, festék vagy sísapka). Az aktus 

végén leoldja a vashímvesszőt, permetezőt akaszt a vállára. A (35) JELENETBEN ezzel 

permetezi a szögesdrótos ágakat, a meg nem született magzatokat.  Mintha fertőtlenítené őket. 

„A másság hordozójának teste a külső szemlélőben félelmet kelt, mert a halál (fertőzésveszély 

vagy háború) fenyegetését véli benne felfedezni.”101 

6.3.4. Politika, menekültek / bevándorlók  

A (2) JELENET első képében látható férfi torzó, egy ledöntött és elfeledett szobor, a 

civilizációs pusztítást jelzi és azt a törekvést, amely szintén hozzátartozik az Exodusok 

történetéhez: az agresszív új honfoglalók, területfoglalók, törvényszerűen felszámolják és 

megsemmisítik az elfoglalt régió kulturális örökségét, és a saját elképzelésük szerint formálják át 

a történelmet.  

 A (15) JELENETBEN  zászlós-maszkos férfiak kék zászlókkal masíroznak a bordélyház   

EU-színekre emlékeztető színpadán. A peep-showban dolgozó lány is kiszalad az 

üvegkalickából, boldogan üdvözli őket, az elérhetetlen, magasban lobogó zászlók után kapdos, 

majd alájuk fekszik a földre, széttett lábakkal.  A zászlók leereszkednek hozzá, simogatják a 

testét. A lány boldog beteljesülése közepette nyögdécsel.  Ekkor árnyék vetül rá: „Angela 

Merkel” érkezik, nagy fekete szárnyat tart a kezében –  a Kabaré című film „gonosz 

kabaréjának” hangulatát idézve. (jelenet leírását lásd Az Exodus c. előadás rövid ismertetése c. 

fejezetben!) Kérdéseket tesz fel a lánynak, majd láncra veri és „beidomítja” („Komm, spiehl mit 

mir!”).  

A (36) JELENET végén, a témának és tulajdonképpen az előadásnak az összegzéseként, 

Domonkos István vajdasági származású, évtizedek óta Svédországban élő költő versének részlete 

                                                             
101 Hernyák Zsóka i.m. 
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hangzik el. Domonkos István gastarbeiterként, migránsként (favágó, elmeosztályi ápoló stb.) 

saját bőrén tapasztalta meg a hontalanság és kapitalista rendszerek kíméletlenségét.  Kuplé című 

hosszúversének apokaliptikus, látomásszerű részletét a színészek kánonban, néha hörögve, néhol 

ugatva, néhol suttogva, vagy vijjogva, nyugtalanító, figyelmeztető jóslatként szólaltatják meg (a 

teljes verset lásd a Mellékletben!).  

elégett a tolla 

dicső Magia Polla 

ég-e a veréb tolla 

dicső Magia Polla 

s folyt a nagy irtás 

daloltak a pacemakeres pacsirták 

volt aki csak állt 

és behunyt szemmel szitált szitált 

s csodálkozott hogy szitája lyukain 

nem fér át a világ 

eljönnek végül az űri hentesek 

a hamvasztóipari bennfentesek 

csontfüst csonthamu 

s bezárul a nagykapu 

A jelenet létrejöttében fontos szerepet játszott ez a vers is, habár közvetlenül nem került 

bele az előadásba: 

sós hullám 

sós homokra 

sós hullát dob 

hull a hullám 

hull a homok 

hull a hulla 

merevvé fogyott 

minden vízcsepp 

szép tél 
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6.4  Az anyagi javak motívumai 

6.4.1  Fogyasztói társadalom, pénz 

A (7) JELENETBEN a lezárt határ és a darálás (→TEST/HÚS) motívuma arról is szól, 

mint a Bevezetőben is utaltam rá, hogy átléptünk egy civilizációs határt.  Az emberi test, az 

emberi hús kilója, az emberi lélek kilója immár nem egyenrangú, azonos értékű, hanem 

értékesebbre és kevésbé értékesre lett felosztva, és a kettőt elválasztó szakadék egyre mélyül. 

Civilizációs válságban van a nyugati világ. 

Ahogy Balázs Gábor  Jelentés a polgárháborúból című tanulmányában fogalmaz102:  

„Azok a periféria-területek, melyek képtelenek részt venni a harmadik ipari 

forradalomban lassan nem hogy ’lemaradnak’, vagy éppen továbbra is ’fejlődő 

országokként’ vegetálnak, hanem egyszerűen az összeomlás szélére jutnak, olyan távol 

kerülnek a tőke értékesülésének bizonyos standardjairól, hogy a felzárkózásuk 

lehetetlenné válik. Márpedig ebben a rendszerben, aki nem vesz részt a tőke 

értékesülésének folyamatában, az egyszerűen felesleges. 

Noha ezek a ’menekültek’ kétségkívül valamiféle emberi formát mutatnak (éhesek, 

szomjasak, fáznak, nem kapnak levegőt a víz alatt stb.) a szó politikai értelmében nem 

tekinthetők embereknek, abban az értelemben, hogy az „emberi jogok” szemmel 

láthatóan rájuk nem vonatkoznak. Ebben a rendszerben, ha valaki kiszorul a 

’normálisak’ (a hasznosak, a rentábilisek) világából  – akkor az emberi jogok sem illetik 

meg. A kapitalizmussal egyidős ’emberi jogok’ csak azokra vonatkoznak, akik képesek 

részt venni az érték értékesülésének folyamatában. Ezek az emberek erre vagy nem 

képesek, vagy nincs rájuk szükség. Esetükben a legrosszabbra mindig fel kell készülni: 

legyen az egy dróntámadás, egy iszlámista dzsip-konvoj érkezése, a piac láthatatlan keze 

vagy éppen a viharos tenger. Ők nem emberek a szó absztrakt, ’emberi jogi’ 

értelmében.”  

(25) JELENETben egy fehér szarvasmarha (vagy szürkemarha) porszívózik, majd tévézik 

és kávézik  a  közönségtől drótkerítéssel elválasztott nappaliban.  „Az őshonos és védett állatfaj 

egyértelműen a nemzeti öntudat paródiájaként jelenik meg. Ugyanakkor a jelmezre és a 

                                                             
102 http://www.rednews.hu/index.php/a-gyakorlat-elmelete/712-jelentes-a-polgarhaborubol-2?screen_width=1366  

http://www.rednews.hu/index.php/a-gyakorlat-elmelete/712-jelentes-a-polgarhaborubol-2?screen_width=1366
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tévéképernyőre is tekinthetünk úgy, mint amik falat emelnek az esemény résztvevői és nézői 

közé. Ebben az esetben a szürke marha jelmeze úgy működik, mint bármilyen ön- és 

csoportmeghatározással kapcsolatos távolságtartó konstrukció.” 103 A fehér szarvasmarha, a 

darabban használt többi szimbólumhoz hasonlóan többféle értelmezési tartományt is magába 

foglalhat: szimbolizálhatja a túlérzékeny, idegrendszerű Európát, de a fentiek értelmében, akár 

egy Skandináviába kiköltözött magyar háziasszony megmagyarázhatatlan (valószínűleg a média 

által generált) félelmekkel teli délutánját is. 

A gazdaságilag fejlett fogyasztói társadalmakban jóval gyakoribb a depresszió, mint a 

korábbi közösségekben volt, vagy ma a nem fejlett országokban. Ahogy Daniel Goleman 

rámutat: „bizonyos [fejlett] országokban annak a valószínűsége, hogy egy 1955 után született 

ember legalább egyszer az életében súlyos depressziót fog átélni – azaz nem csupán 

szomorúságot érez, hanem bénító levertséget, sújtó reménytelenséget, önbizalomhiányt – nos 

ennek esélye több mint háromszor akkora, mint nagyszüleink generációjában.”  104 

 Ugyanakkor, 1999-ben a szerbiai bombázások alatt a közvetlen életveszély hatására néhány 

hónap idejére szinte teljesen megszűnt a könnyebb depressziós, neurózisos zavarokban 

szenvedők száma. A biztonságos „unalmas” hétköznapok visszajövetelével ezek a betegségek is 

visszatértek. 

A (26) JELENETBEN a vörös maszkos, vörös ördögre emlékeztető andrögün lény 

(Ádám)  a WC tartalmát kínálja fel nasiként a tévézőknek. Az előadás egyik kritikusa / elemzője 

a következőképpen értelmezte a látottakat: „A kanapén ülő színészek ürülékre emlékeztető 

masszát esznek, ezzel reprezentálva mediatizált és manipulált test az üvegfal mögötti 

megjelenített képekhez való kritikai viszonyulás hiányát. Az evés gesztusa ugyanakkor azt is 

jelezheti, hogy miképpen teszi az egyén saját véleményének és gondolatainak részévé az 

alapvetően manipulálási céllal, képek által megfogalmazott eszmerendszert.”105 Egyszerre 

azonban mintha megromlana a szájukban, megundorodnak, hánynak tőle. A pszichoanalitikus 

gondolkodás a felnőtt ember pénzhez való viszonyát a gyerek saját székletéhez való viszonyából 

eredezteti. Összefüggést lát a székletvisszatartásból származó öröm és a takarékosság, 

                                                             
103 Hernyák Zsóka: A rend(szerezés) hatalma. In Híd 2017/2.  
104 http://www.nytimes.com/1992/12/08/science/a-rising-cost-of-modernity-depression.html  idézi: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fogyasztói_társadalom#cite_note-14  
105 Hernyák Zsóka: A rend(szerezés) hatalma. In Híd 2017/2. 

http://www.nytimes.com/1992/12/08/science/a-rising-cost-of-modernity-depression.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fogyasztói_társadalom#cite_note-14
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gyűjtögetés, fukarság között – ez jellemző pszichoszexuális fejlődés során az anális fázisban 

megrekedt ún. anális karakterre, amely az erőszakos szobatisztaságra szoktatás nyomán alakul ki. 

„Ahogy a pénz az ember testi jellegét hangsúlyozza, az embert mint vétkező, alantas testi lényt is 

mutatja. A pénz alantas, értéktelen és undorító test: ürülék.”106  

A pénz a fogyasztás eszköze, a fogyasztói társadalom alapja. A fogyasztás 

identitásalakító: a vásárlás, az árucikkek kiválasztása határozza meg az identitásunkat: az vagy, 

amit megveszel. Akár kész identitáscsomagokat is vásárolhatunk, ezzel személyiséget vásárolva 

magunknak. A gazdasági fejlődést fenntartó fogyasztás környezetrombolást eredményez: „Egy 

átlag amerikai polgár fogyasztása évi tizennyolc tonna természeti erőforrást használ el, és még 

ennél is több hulladékot termel.” Hosszú távon ez azt jelentheti, hogy a gazdasági fejlődést 

fenntartó fogyasztás olyan környezetkárosító, ami végül a fogyasztás visszaeséséhez vezet:  „a 

környezetkárosító hatásokat is figyelembe véve, a GDP növekedésével nem gazdagabbak, hanem 

épp ellenkezőleg, szegényebbek leszünk.” 107 

6.4.2. A televízió mint szakrális tárgy 

 Otthonainkban központi helyen van elhelyezve a televízió, mint egy házi oltár, amit 

meredten bámulunk. (A fiatalabb generációknak már saját, különbejáratú házi oltára van: az 

okostelefonjaikat bámulják. Ehhez képest a televíziózás még közösségi élmény volt.)  

Az előadásban a televízió végig jelen van a színpadon, egyes jelenetekben uralja is azt. 

Mint már a médiadokumentumokat vizsgáló fejezetben is kifejtettem: befolyásolja a színpadi 

játékot, időnként mintha a televízió csatornái között bolyonganánk.  

A (4) JELENETben disznófejű emberek bámulják a képernyőt. Az értelmes gondolkozás, 

kommunikáció már megszűnt közöttük, csak röfögni, visítani képesek. 

A (17) JELENETben a sötétben bolyongó Orfeusz lámpájának a képernyőn tükröződő 

fénye mint egy, a televízióban lakozó szem figyel – mintha az Isten szeme lenne,  esetleg Hal, a 

Computer „szeme”, ami irányítja tetteinket 

A (29) JELENETben a Fekete Férfiak, középen az Angyallal, feszült figyelemmel nézik a 

televíziót. Egy lehetséges értelmezés szerint a tévét bámuló „színészek cuppogása a képernyővel 

                                                             
106 Bóna László: Pénz beszél. In: Liget  1995 február   http://ligetmuhely.com/liget/penz-beszel/  
107 https://hu.wikipedia.org/wiki/Fogyasztói_társadalom  

http://ligetmuhely.com/liget/penz-beszel/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fogyasztói_társadalom
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folytatott párbeszéd lehetetlenségére reflektál, nevetségessé téve a manipulálható alany 

párbeszédet csak imitálni képes voltát.”108 

 Az előadás zárójelenetében (36-37) JELENET csak a televízió világít, majd elsötétül a 

színpad. 

6.5. A női / anyai princípium szimbólumai  

6.5.1. Otthon, (Anya)Föld  

Samuel Weber idézi a teatralitás és medialitás viszonyának kapcsán Jacques Derrida 

megállapítását: „Az otthont mindig is a másik strukturálta, egyszerre mint vendég és mint a 

kisajátítás veszélye. Csakis e veszély árnyékában képződött meg. Ma mégis egy újfajta 

kisajátításnak vagyunk tanúi, a politikai és a lokális, a nemzeti, a nemzetállami és a lokális olyan 

radikális deterritorializációjának, delokalizációjának, isszociációjának, hogy a válasz, 

helyesebben szólva a reakció, ez lesz: nálam akarok lenni, nálam, végre otthon, az enyéimmel, a 

hozzám közelállók mellett.” 109 Az otthont jelentő anyaföld mitikus ereje és jelentősége az egyik 

legalapvetőbb filozófiai-társadalmi-művészeti kérdés, mely végigkíséri az emberiség történetét. 

Az exodus fogalom, mint a Bevezetőben is utaltam rá, már magában a meghatározott tér 

elhagyására, ugyanakkor  a menekülők számától függően az új tér elfoglalására, bolyongásra, új 

otthon teremtésért folytatott küzdelemre utal,  de jelent hadjáratot=hadba vonulást, indulást (az 

ógörögöknél), más esetekben jelenthet ünnepi felvonulást, menetet is (sőt átvitt értelemben 

olykor befejezést, halált is). Ebből egyértelműen következik, hogy a tér (tér-föld, tér-hely) az 

egyik fő mozgatója és meghatározója az előadásban lezajló színpadi cselekvésnek. 

A (30) JELENETBEN a Fekete Férfi az asztalon levő földbe temeti (ülteti) a „nejlon-

magzatburkot”, amelyet az előadás elején a másik Angyal leevett, lerágott magáról.  

A magzatburok védőburok az anya testében, szimbolikus jelentése bölcső. Védi a 

magzatot, mivel a megtermékenyült petesejtet, mint idegen testet az anya szervezete kivetné 

magából.   A Zsoltárok könyve a Teremtő Istennek tulajdonította ezt a védő bölcsőt: 

„Te oltalmaztál engem az anyám méhében” (Zsoltárok 139:13).   

                                                             
108 Hernyák Zsóka i.m. 
109 Weber,  Samuel: Színtér és képernyő: elektronikus média és teatralitás. Ford. Fogarasi György. Apertúra, 2010. 

ősz. http://uj.apertura.hu/2010/osz/weber-szinter-es-kepernyo-elektronikus-media-es-teatralitas/ 

http://uj.apertura.hu/2010/osz/weber-szinter-es-kepernyo-elektronikus-media-es-teatralitas/
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A másik Fekete Férfi derekára egy vasdorong, vasfallosz van felerősítve. Közösül az 

asztalon levő rakás földdel, mintegy magáévá teszi, megtermékenyíti azt.   

6.5.2. Csontok (földbe temetett csont) 

Az emberi csontokat felhasználó jelenetek egyik forrásanyaga Marina Abramović Balkan 

Baroque c. performansza volt, melyet a Velencei Biennálén adott elő 1997-ben. 110  

Kiindulópontja: a „lelkiismeretünk megtisztítása” metafora. A peformance-ban a művésznő 

három napon keresztül egy barokkos térben egy hatalmas rakás csonton ülve tisztogatta a véres, 

büdösödő csontokat. Ezzel a gyászszertartással a balkáni polgárháborúkra reflektált.  A csontok, 

melyek idővel eggyé válnak a földdel, az otthon, az ember és a föld fizikai kapcsolatának 

szimbólumai.  

 Az (5) JELENETBEN a katonazöld pólós fiatalember (→HÁBORÚ) az előtte domboruló 

földkupacból egyenként emberi csontokat ás elő. A koponyát magához öleli. Azonban ahogy 

fenyegetően erősödik a megigézve tévéző disznófejű torzszülöttek sivítása (→TELEVÍZIÓ 

MINT SZAKRÁLIS TÁRGY), sietve bőröndjébe csomagolj a csontokat és  elmenekül.   

 

 6.5.3. Szülés, magzat. anyaság, női sors 

 A (19) JELENETben „Euridiké” egyhangú ritmusban, körbe-körbe jár a színpadon, a 

testére erősített köteleken téglákat húzva maga után.  A színpad lassan elsötétül, sötét árnnyá 

válik a köveket végtelenül húzó női figura. Csak a lépései, és a kövek súrlódása hallatszik. Ez az 

árny szimbolizálja a női sorsot, különösképpen a menekülő nők sorsát, akik nem tehetnek mást, 

minthogy egy szerencsésebb újjászületésben reménykedjenek. Ebbe az árnyak birodalmába lép 

be a (20) JELENETBEN →ORFEUSZ figurája, a hatalmas tölcsérrel a fején, panaszos énekével, 

suttogásával, melyet a tölcsér kihangosít. Csak a női árny lépései, a kövek súrlódása és Orfeusz 

panaszos éneke hallatszik. A női lépések lassan elhalkulnak, az árny eltávolodik, majd eltűnik a 

színről.  

                                                             
110 Marina Abramovic Balkan Baroque 1997 

http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/marina-abramovic/balkan-baroque/9538# 

https://www.youtube.com/watch?v=gbswpr7ibBA  

 

http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/marina-abramovic/balkan-baroque/9538
https://www.youtube.com/watch?v=gbswpr7ibBA
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A (31) JELENETBEN  az Anya, akit utoljára akkor láttunk, amikor a földből kiásta a 

kenyér-csecsemőt, megringatta és a kofferbe tette, a koffert vonszolva érkezik a színpadra. Teste 

nejlonnal van bekötve, hogy védje az esőtől, lucsoktól.  A koffert a föld mellé húzza, majd 

lefekszik a földre. Menekült asszony ő, aki a szabad ég alatt a földön próbál megpihenni, miután 

nem tudja tovább vonszolni magát. A következő jelenetben a felfordított (a Vörös Lényre - nőre 

rakott) kád lefolyóján, mely felfelé áll, egy zöld ágacska nő ki, az élet reménységeként, 

lehetőségként a kegyetlen fekete világban, a gépek zajában.  

 

6.5.4. Első határátlépés: Születés és újjászületés 

Az előadás egyik központi kérdésköre: a születés-újjászületés, az élet-halál kérdése 

tematizálódik az alábbiakban leírt jelenetekben is (10, 17, 35) is. Hogyha az életet, különösen a 

menekült létet, metaforikusan  mint örök bolyongást, örök otthonkeresést, de otthonra nem lelést 

tekintjük, feltevődik a kérdés: van-e értelme ennek az örökös bolyongásnak e-siralomvölgy 

kietlen sivatagaiban, bűzös mocsaraiban, lebombázott, kifosztott vagy elidegenült városaiban?  

Hogyha az életet  körforgásnak , újjászületések sorozatának fogjuk fel, vajon hogyan lehet 

megakadályozni ezt az újra meg újra lejátszódó szenvedést, vagy ahogyan a Tibeti 

Halottaskönyvben olvasható (238. o.): mik is lehetnek az anyaölbe való belépés 

megakadályozásának módozatai? Ebből a nézőpontból állítható szembe a nyugati kényelmi, 

pénzközpontú világnak, az anyaölbe való belépés megakadályozása mestereinek 

gyermekellenessége a legkeményebb sorssal megbüntetett menekültekkel, akiknek kemény harc 

a mindennapi betevő falat megszerzése.  Érdekes, mennyivel erősebb az életösztön azoknál az 

embereknél, akiknek nincs vesztenivalójuk.  Az előadás ezeket a kérdéseket, tabutémákat 

tematizálja. Nem állást foglalva, igazságokat, jelszavakat skandálva. Ebben az esetben a 

főhőseink a magzatok is, az angyali lények, a még meg nem születettek, ugyanúgy, miként a 

nehéz körülményekkel harcoló szülők is. 

A (11) JELENETBEN  a nő, aki az archetipikus Anya megtestesítője, odatérdel a lány 

mellé. Megsimogatja, majd falni kezdi az arcát – vagyis az arcán gyúrt, immár kisült tésztát – 

ropogós cipóvá sült arcát. Néhány falat elfogyasztása után még egy darabot kiharap és magához 

vesz az arcából (kenyérből), és a földrakásba elássa. Egy kisfiú a vízen keresztül egy bögre vizet 

küld neki egy játékhajóban, amellyel megöntözi az elültetett kenyeret - emberi testrészt.   
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Közben a (12) JELENETBEN egy férfi  kezet mos, majd kesztyűt húz, egy másik pedig 

várakozóan és fenyegetően a színpad hátulja felé néz, majd parancsoló mozdulattal int valakinek. 

A sötét háttérből félénken egy meztelen angyal tűnik fel. A férfi elé lép, aki angyalszárnyastól 

átlátszó hártyába tekeri és lefekteti. A műanyagkesztyűs vérrel keni be a hártyába csavart angyalt 

(magzatot), majd otthagyja. Az Anya a színpad másik oldalán sikoltozva ököllel csapkodja  a 

hasát, majd ollóval kivágja a véres hártyából az angyalt – a  magzatot. A magzat mozdulatlanul 

fekszik, halott immár. Az anya megcsókolja, és otthagyja. A magzat immár angyalként fölkel, 

mint egy állat szemléli a véres burkot, majd lassan enni kezdi. 

A (17) JELENET, amellett, hogy Orpheusz alvilágba való alászállását tematizálja, a 

születésre is utal: a légüres tér, a szereplők zihálása, burokban levése, egymást meg nem értése, 

és egymás megérinthetetlensége, a burok elhagyása, erőszakos megnyitása mint halálok,  az anya 

és a gyermek esetében is. 

Euridiké Orfeusznak az abortusz által megsemmisített közös gyerekükről beszél, arról, 

hogy ugyanolyan volt a feje, mint az apjának, az apa, aki eddig ellenállt, nem bírja tovább és 

odarohan a nőhöz. Ahogy ránéz, a kirakati üvegkalickában (magzatburokban) mintha elfogyna a 

levegő, és a keletkezett vákuumban a nő, (Euridiké) megfullad, miközben a testére kötözött 

téglák lehúzzák.  

Amikor a következő, (18) JELENETBEN Orfeuszt kiviszik a színről, a nő kijön az 

üvegketrecből, a rákötözött téglákat vonszolva keresztülhalad a színpadon, miközben egy nyurga 

angyal mutatja az utat lámpásával. Odamegy a színpad sötétjében a kényelem és a tisztaság 

szimbólumaként fehéren ragyogó kádhoz. Egy villát húz végig rajta, ami csikorgó hangot ad ki: 

fájdalmas zokogásra, sikolyra vagy akár egy hatalmas kapu bezáródásának csikorgására is 

asszociálhat. 

A (35) JELENETBEN a Fekete Angyal a haldokló Anya fölé ereszt a magasból  egy 

nagy megfeketedett faágat, mely szögesdróttal van betekerve, és emberi magzatok, embriók 

vannak ráakasztva, magzatburokban. A Fekete Angyal lassan permetezni kezdi a szögesdrótos 

ágakat, a meg nem született magzatokat: fertőtleníti őket, ahogy a partra lépő, vagy a 

szögesdróton átengedett menekülteket szokták. A dimenzióváltás (itt az élet és a halál közötti 

határ átlépése) fertőtlenítéssel jár. Az ágakról a nőre csöpög a víz (vagy fertőtlenítő folyadék). 
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Kicserepesedett ajkaival megpróbál néhány cseppet felfogni, de elgyengül és meghal. Mintha 

szomjan halna. 

Ezt a jelenetet egyrészt a klímaváltozás következtében kiszáradó országnyi területek 

lakóinak szenteltük, másrészt tudni való, hogy a végül is katasztrofális kimenetelű arab tavasz is 

részben a vízhiány miatt következett be. Emberek milliói egészen egyszerűen a szomjan- és 

éhenhalás elől menekülnek.  

Ugyanakkor az embriók a szögesdrótba tekert ágakon azokra a gyermekekre hívják fel a 

figyelmet, akik másodrendű polgárként a szögesdrót mögött születnek, megbélyegezve, de furcsa 

ellentmondásként azokra is, akik a jóléti társadalmakban kényelmi szempontokból soha nem 

fognak megszületni.  

 

Az Európa jövőjét megváltoztató/veszélyeztető menekült-kérdés mellett egyre több 

elemzésben, kommentárban bukkan fel a demográfiai kérdés is: Európa jövőjét a meg nem 

születő gyerekek „befolyásolják”: a népesség elöregedése, a munkaerőhiány. A jelenleg 

rendelkezésre álló előrevetítések alapján a következő évtizedekben folytatódhat a népesség 

létszámcsökkenése, és felgyorsulhat az elöregedés. Az Európai Unión belül a termékenységi ráta 

nagy szóródást mutat: Írországban és Franciaországban 2 körül, míg a visegrádi és a dél-európai 

országokban 1,3–1,4 körül alakult az elmúlt években. 111 A felmérések azt mutatják, hogy 

Európa polgárai nem akarnak a jövőbe fektetni – mint a MTA által 2011 márciusában 

megrendezett „Európa a családokért, a családok Európáért” c. nemzetközi konferencia 

nyitóbeszédében is elhangzott. A népességfogyás nem csupán anyagi gondokkal okolható: a 

probléma a kultúrában is keresendő, amelynek része a gyermekek oktatása, vagy a következő 

generációhoz való viszony. Pálinkás József, az MTA akkori elnöke szerint éppen ez utóbbi 

szorul módosításra, mert „el kell hinnünk, hogy a gyermekeinkben van a jövőnk.” A romló 

demográfiai mutatók hosszútávú hatását így összegezte: Az a faj, amely nem képes 

újrateremteni önmagát, előbb-utóbb kihal. 112   

                                                             
111 https://www.mnb.hu/letoltes/kreiszne-hudak-emese-a-demografiai-valtozasok-munkaeropiaci-hatasai-

magyarorszagon.pdf  
112 http://old.mta.hu/mta_hirei/gyermekeinkben-van-a-jovonk-127271/ 

https://www.mnb.hu/letoltes/kreiszne-hudak-emese-a-demografiai-valtozasok-munkaeropiaci-hatasai-magyarorszagon.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/kreiszne-hudak-emese-a-demografiai-valtozasok-munkaeropiaci-hatasai-magyarorszagon.pdf
http://old.mta.hu/mta_hirei/gyermekeinkben-van-a-jovonk-127271/
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Az ENSZ 2017-ben megjelent tanulmánya113  igazolja az aggodalmakat, ugyanis  habár a 

világ népessége növekszik, Európáé folyamatosan csökkenni fog: a földrészek közül egyedül 

Európa lakossága lesz kevesebb 2100-ban, mint 2017-ben. Afrika lakossága viszont több mint 

háromszorosa lesz.  

 

 

1. táblázat 

Ez a veszély-forgatókönyv elsősorban Közép- és Kelet-Európára érvényes, ami, ha az 

eddigi tendenciák folytatódnak, aggasztó mértékben el fog néptelenedni. A statisztikák alapján a 

2017-es adatokhoz képest 2100-ra több ország lakossága a felére csökken: Bulgária lakossága a 

mai 48,1%-ára, Moldováé 46,5%-ára, de Lengyelország, Románia és Ukrajna is a 60% alatt 

marad. Magyarország éppen csak átlépi ezt a küszöböt: 62,5%-kal114 (kevesebb mint 6,5 millió 

lakossal!), Szerbia pedig 62,1%-kal. 

A (36) JELENETBEN kinyílik az Anya által bevonszolt bőrönd, egy meztelen, nejlonba 

csavart férfi mászik elő belőle. Letépi magáról a burkot, a földhalomra mászik, először 

megpróbál elbújni benne, beásni magát, majd közösülni vele, mintegy megtermékenyíteni, 

sajátjává tenni.  Az angyalok és a többi szereplő vijjogó, ugató énekétől megrémülve 

visszamászik a kofferbe, magára zárja.  

 

                                                             
113  https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf  
114  http://www.portfolio.hu/gazdasag/olyan_utemben_hal_ki_europa_keleti_resze_hogy_arra_nehez_szavakat_talalni.254457.html  

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
http://www.portfolio.hu/gazdasag/olyan_utemben_hal_ki_europa_keleti_resze_hogy_arra_nehez_szavakat_talalni.254457.html
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6.5.5. Második határátlépés: Halál (Halál-szimbólum) 

A (34) JELENETBEN a halál, azaz a vég jelenete kezdődik (a menekült Anya halála és 

egyben az örök bolyongásra, otthonkeresésre született Gyermekéé) – azaz az átlépés jelenete a 

halál és az élet határán: az Angyal és a többiek az élet és halál határának átlépésére jogosító 

cédulákat pecsételik, olyanokat, amelyekkel a közönség belépett a kerítés mögé. A Fekete 

Angyal a földön haldokló Anyához lép. Megvilágítja a nejlonnal betakart arcát, lehajol hozzá, 

félrehajtja a nejlont. A hüvelykujját a földbe nyomja, majd az Anya homlokára nyomja az 

→UJJLENYOMATÁT – ahogy a belépő közönség is, és az Európába belépő emberek is. 

Megcsókolja. A Halál Csókja ez. 

Minden határátlépés (nézőpontváltás) halál és újjászületés is egyben.  
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7. Befejezés  

Dolgozatomban bemutattam azt a folyamatot, ahogyan a különböző dokumentumokból 

(médiadokumentumokból, Bibliai és más vallási/mitologikus szövegekből), valamint személyes 

élményekből (interjúk, találkozások) megszületett az Exodus című előadás. Két alapvető kérdést 

jártam körül: hogyan lehet színházi módszerekkel beszélni egy aktuális társadalmi-szociológiai 

jelenségről, illetve hogyan lehet felhasználni a témához kapcsolódó dokumentumokat, hiszen az 

információk (elsősorban a médiadokumentumok) a különböző elvárásoknak (a mindenkori 

hatalmi igényeknek) alárendelve – manipulálva vannak. Ezért voltak hasznosak a közvetlen 

találkozások és tapasztalatok a menekültekkel, mert segítettek a média által közvetített 

tartalmakhoz való kritikai viszony kialakításában, ami konkrétan tematizálódott is a darabban. 

Egy-egy fejezetben foglalkoztam a színészi játékkal és az előadásban elhangzó szövegekkel, 

valamint a zene koncepciójával és kivitelezésével, majd az utolsó fejezetben az előadás 

motívumaival/szimbólumaival.  

Megvizsgáltam, hogy az Exodus milyen viszonyban van a dokumentumszínházakkal, és 

arra a következtetésre jutottam, hogy habár az előadásnak vannak a dokumentumszínházakkal 

rokonítható vonásai, alapvetően költői színházként tudom meghatározni. A költőiség alapeleme, 

hogy szimbólumokkal és metaforákkal dolgozik, nem puszta dokumentumokkal, illetve a 

dokumentumokat kiemeli reális kontextusukból és költészetté (szimbólumokká, metaforákká) 

alakítja őket. 

Az előadás által megjelenített (jel)képek között kitüntetett szerepet játszik a színpadon 

végig jelenlévő tévéképernyő –  a valóság egy szeletét fikcionalizáló, medializáló eszköz. A 

mediatizáló eszközök, például a képernyő, vagyis egyrészt a korábban házi oltárnak nevezett 

televízió, ugyanakkor a szintén házi oltárként, de már nem közösségi, hanem egyszemélyes házi 

oltárként működő számítógépek, okostelefonok képernyői is olyan ,,technikai protézisek”115, 

amik „az őket néző testek látóterét meghosszabbítván bepillantást engednek a fizikailag nem az 

esemény közelében lévő egyénnek.” Marshall McLuhan már az 1960-as években látnoki módon 

emberi test, az érzékszervek meghosszabbításának nevezte a médiumot116, amely alapvetően 

                                                             
115 Virilio, Paul: Az eltűnés esztétikája. Ford. Klimó Ágnes. Budapest, Balassi Kiadó, 1992.  12. 
116 Marshall Mc Luhan: The Medium is the Massage: An Inventory of Effects. 1967 
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átformálja az emberi érzékelést – ezt hivatott kifejezni az eredeti message szó helyett a massage 

– ami állítólag egy sajtóhiba volt eredetileg, de kifejezi a  médiumok elmét „masszírozó”, vagyis 

formáló erejét.   

Az előadásban megjelenő szimbólumokat, motívumokat (mint például a fentiekben 

elemzett képernyő) vizsgáló fejezet a dolgozat legterjedelmesebb része, mintegy tartóoszlopa. A 

szimbólumokat, motívumokat különböző szempontok (a vallás- és eszmerendszerek, illetve a 

jelentés) szerint csoportosítottam, megvizsgáltam, milyen eszközökkel valósul meg a 

szimbólumteremtés. A művészeti alkotás folyamán a motívumok, képek, gondolatok, sokszor 

személyes élmények hatására, érzelmi alapon, nem feltétlenül racionális meggondolásból jönnek 

létre. Ezt alátámasztandó zárszóként fontosnak tartom elmesélni a Fekete Angyal és az Anya 

jelenetét ihlető személyes találkozás történetét, amely megmutatja hogyan működött a 

gyakorlatban a szimbólumteremtés.  

Az Exodus létrehozását megelőző időszakban sűrűn jártam ki a Szabadka közelében 

levő téglagyárba és környékére, ahol a menekültek akkoriban naponta több százan is 

megfordultak. A karácsony előtti napon egy belgrádi antropológus csapattal meleg ételt, 

pokrócot és alátéteket vittünk ki, meleg ételt főztünk a helyszínen – azokban a napokban egyre 

keményebb mínuszok, fagyok érkeztek. Délután egy tizenhat éves fiú jött oda hozzám, hogy 

segítsek nekik, a barátja nagyon beteg, és a többi menekült nem engedi be őket a téglagyárba – 

ahogy kiderült: közöttük is működik a nyers erőn alapuló hierarchia. Elvezetett a gyártól kb. egy 

kilométerre, a szeméttelep mögötti bokros részre, ahol egy tisztás közepén egy fa alatt egy fiú 

feküdt reszketve, összefagyva, magas lázzal. Mindketten kiskorúak voltak, afganisztániak, 

kiválóan beszéltek angolul, városi „értelmiségi” gyerekek voltak. Vittem nekik ennivalót, 

pokrócokat, majd elrohantam a városba gyógyszert, lázcsillapítót, vitamint és nejlont venni. Az 

egészséges fiúval közösen építettünk egy sátrat, alátétekkel, pokrócokkal béleltük ki, és 

befektettük a láztól reszkető beteg gyereket.   

Két napra rá, karácsony napján délelőtt mentem el újra megnézni a fiúkat. Váratlan 

látvány fogadott. A tisztás közepén álló fa, amely alatt meghúzták magukat, elüszkösödve, 

megfeketedve állt a szitáló hóban, körülötte még füstölögtek a pokróc és a sátor maradványai.  A 

többi menekült elmondta, hogy szentestén a rendőrség rajtuk ütött. A pokrócokat és sátrat 

felgyújtották, őket fizikailag is bántalmazták.  A fiúk valamerre elmenekültek.  
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Ezeknek a gyerekeknek, valamint a tűz és a kegyetlenség e karácsonyi (amely elvileg a 

fény, az újjászületés és a szeretet ünnepe) tobzódásának emlékére a megüszkösödött fáról egy 

megmaradt ágat levágtam és behoztam a színpadra. Erre az ágra, amely számomra szimbolikus 

értékkel és erővel bír, vannak felakasztva az embriók, ezt csavarta körbe folyondárként a 

szögesdrót, és erről a fáról hullik alá a víz az Anya arcára. 

Ez a mozzanat véleményem szerint a legtisztábban magába sűríti az előadás 

létrejöttének a módját, a személyes élményt, érzelmeket, a dokumentumot és magának az 

előadásnak az alaptémáját: hogyan válik, lényegül át szimbólummá, a születés és a halál 

szimbólumává az elüszkösödött faág mint a szenvedéseket megélő gyerekekkel való  karácsonyi 

találkozás dokumentuma (karácsony Jézus, az Ember születésének napja), hogyan kerül rá, 

csavarodik rá színházi gesztusként a szögesdrót, mint valami folyondár, amely észrevétlenül újra 

behálózza az életeinket, és az embriók, a még meg nem született lelkek, civilizációnk 

lelkiismeretének/lelkiismeretlenségének jelképei.    
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http://www.academia.edu/10114488/Színház_és_teatralitás_V._Nabokov_életművében
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Turbuly Lilla: A dokumentarista színház és dramaturgia. X. Kortárs Drámafesztivál – 

konferencia https://www.criticailapok.hu/archivum/24-2004/38303-a-dokumentarista-szinhaz-es-

dramaturgia  2017.07.12.) 

Ungvári Zrínyi Ildikó: Tér-kép. Az érzékelés színpadi terei. In: Korunk, 2009. január 

http://korunk.org/?q=node/8&ev=2009&honap=1&cikk=9490  2017.11.13) 

Weber, Samuel: Színtér és képernyő: elektronikus média és teatralitás. Ford. Fogarasi 

György. Apertúra, 2010. ősz. http://uj.apertura.hu/2010/osz/weber-szinter-es-kepernyo-

elektronikus-media-es-teatralitas/ ( 2017.07.09.) 

World Population Prospects. The 2017 Revision. Key Findings and Advance Tables, United 

Nations, New York, 2017 

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf     

magyarul: Olyan ütemben hal ki Európa keleti része, hogy arra nehéz szavakat találni 

http://www.portfolio.hu/gazdasag/olyan_utemben_hal_ki_europa_keleti_resze_hogy_arra_nehez

_szavakat_talalni.254457.html  (2017. 07 02.) 

Újságcikkek, weboldalak  

Abramović, Marina: Balkan Baroque  http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/marina-

abramovic/balkan-baroque/9538# és  https://www.youtube.com/watch?v=gbswpr7ibBA 

(2017.05.04) 

Bacsárszki Ágnes: A fotóújságírás korlátai: amiről a vízbe fulladt szír kisfiú fotója nem szól 

http://media20.blog.hu/2015/09/17/a_fotoujsagiras_korlatai   (2017.05.18.) 

Bassam Tibi Junge Männer, die die Kultur der Gewalt mitbringen. Welt 2016.05.08. 

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article155134929/Junge-Maenner-die-die-Kultur-der-

Gewalt-mitbringen.html?utm_so  Magyarul: BASSAM TIBI  Köln csak a kezdet Welt am 

Sonntag  

http://migracio.mandiner.hu/cikk/20160509_bassam_tibi_fiatal_ferfiak_es_az_eroszak_kulturaja   

Centar za pozorišna istraživanja - The Centre for Theatre Research Novi Sad http://cpi-

ns.weebly.com/metodologije.html   

https://www.criticailapok.hu/archivum/24-2004/38303-a-dokumentarista-szinhaz-es-dramaturgia
https://www.criticailapok.hu/archivum/24-2004/38303-a-dokumentarista-szinhaz-es-dramaturgia
http://korunk.org/?q=node/8&ev=2009&honap=1&cikk=9490
http://uj.apertura.hu/2010/osz/weber-szinter-es-kepernyo-elektronikus-media-es-teatralitas/
http://uj.apertura.hu/2010/osz/weber-szinter-es-kepernyo-elektronikus-media-es-teatralitas/
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
http://www.portfolio.hu/gazdasag/olyan_utemben_hal_ki_europa_keleti_resze_hogy_arra_nehez_szavakat_talalni.254457.html
http://www.portfolio.hu/gazdasag/olyan_utemben_hal_ki_europa_keleti_resze_hogy_arra_nehez_szavakat_talalni.254457.html
http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/marina-abramovic/balkan-baroque/9538
http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/marina-abramovic/balkan-baroque/9538
https://www.youtube.com/watch?v=gbswpr7ibBA
http://media20.blog.hu/2015/09/17/a_fotoujsagiras_korlatai
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article155134929/Junge-Maenner-die-die-Kultur-der-Gewalt-mitbringen.html?utm_so
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article155134929/Junge-Maenner-die-die-Kultur-der-Gewalt-mitbringen.html?utm_so
http://migracio.mandiner.hu/cikk/20160509_bassam_tibi_fiatal_ferfiak_es_az_eroszak_kulturaja
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article155134929/Junge-Maenner-die-die-Kultur-der-Gewalt-mitbringen.html?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201706
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article155134929/Junge-Maenner-die-die-Kultur-der-Gewalt-mitbringen.html?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201706
http://migracio.mandiner.hu/cikk/20160509_bassam_tibi_fiatal_ferfiak_es_az_eroszak_kulturaja
http://cpi-ns.weebly.com/metodologije.html
http://cpi-ns.weebly.com/metodologije.html
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Chumley, Cheryl: Stunning video: Bright flash of light when life begins 
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conception/#8R1L76UWDB5JMOep.99  
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Hume, Tim: Outrage over Charlie Hebdo cartoon of dead toddler Alan Kurdi as sex attacker 

Macfarlane,  Roger: Olvashatóvá vált Európa legrégebbi könyve. National Geographic News, 

2006. június 6. 

http://www.ng.hu/Civilizacio/2006/10/Olvashatova_valt_Europa_legregebbi_konyve  

(2017.02.08.) 

Terebess Ázsia Lexikon https://terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/jog.html  (2017.05.07.) 

A szerző megnevezése nélkül 

Alan Kurdi image appeared on 20m screens in just 12 hours. 

https://www.theguardian.com/media/2015/dec/15/alan-kurdi-image-appeared-on-20m-screens-

in-just-12-hours  (2017.07.07) 

Canadian Soldier Growing Grass in Afghanistan 

https://homecomingvets.com/2009/03/25/canadian-soldier-growing-grass-in-afghanistan/  

(2017.06.22) 

Chinese artist Ai Weiwei poses as drowned Syrian refugee http://www.bbc.com/news/world-

europe-35457936   (2017.06.22) 

Gyermekeinkben van a jövőnk MTA, 2011. 03.29. http://old.mta.hu/mta_hirei/gyermekeinkben-

van-a-jovonk-127271/  (2017.02.15) 

Mélyen megrázta a világot a hároméves szíriai kisfiú tragédiája. 

http://hu.euronews.com/2015/09/03/melyen-megrazta-a-vilagot-a-haromeves-sziriai-kisfiu-

tragediaja  (2107.06.12.) 

http://www.wnd.com/2016/04/stunning-video-flash-of-light-at-moment-of-conception/#8R1L76UWDB5JMOep.99
http://www.wnd.com/2016/04/stunning-video-flash-of-light-at-moment-of-conception/#8R1L76UWDB5JMOep.99
http://i2.cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/160114172243-charlie-hebdo-aylan-kurdi-cartoon-exlarge-169.jpg
http://i2.cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/160114172243-charlie-hebdo-aylan-kurdi-cartoon-exlarge-169.jpg
http://www.ng.hu/Civilizacio/2006/10/Olvashatova_valt_Europa_legregebbi_konyve
https://terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/jog.html
https://www.theguardian.com/media/2015/dec/15/alan-kurdi-image-appeared-on-20m-screens-in-just-12-hours
https://www.theguardian.com/media/2015/dec/15/alan-kurdi-image-appeared-on-20m-screens-in-just-12-hours
https://homecomingvets.com/2009/03/25/canadian-soldier-growing-grass-in-afghanistan/
http://www.bbc.com/news/world-europe-35457936
http://www.bbc.com/news/world-europe-35457936
http://old.mta.hu/mta_hirei/gyermekeinkben-van-a-jovonk-127271/
http://old.mta.hu/mta_hirei/gyermekeinkben-van-a-jovonk-127271/
http://hu.euronews.com/2015/09/03/melyen-megrazta-a-vilagot-a-haromeves-sziriai-kisfiu-tragediaja
http://hu.euronews.com/2015/09/03/melyen-megrazta-a-vilagot-a-haromeves-sziriai-kisfiu-tragediaja
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Mintegy nyolcvan országból érkeztek a migránsok Magyarországra 

http://magyarhirlap.hu/cikk/36431/Mintegy_nyolcvan_orszagbol_erkeztek_a_migransok_Magya

rorszagra     

Öncsonkító menedékkérők Svédországban MTI 2004.04.02. 

http://index.hu/kulfold/eu/oncsonkito04/   

Soldier in Iraq Cuts the Grass  http://hoaxes.org/weblog/comments/soldier_lawn     

Tájékoztató az EURODAC rendszerről.  https://www.naih.hu/eurodac-rendszer.html  

(2017.06.15.) 

Zagrlio sam Amira, plakao je, a onda se osmehnuo!  (Megöleltem Amirt, sírt, majd 

elmosolyodott!) http://www.telegraf.rs/vesti/1743513-ekskluzivno-zagrlio-sam-amira-plakao-je-

a-onda-se-osmehnuo-dirljiva-ispovest-policajca-koji-je-proslavio-srbiju-foto (2017.05.24.) 

 

Kritikák, tanulmányok, interjúk az előadás kapcsán  

 Hernyák Zsóka: A rend(szerezés) hatalma (Kosztolányi Dezső Színház: Exodus) 

http://www.hid.rs/archivum.php?page=1511 

Szerda Zsófia: Ujjlenyomat a KDSZ-ben   http://hetnap.rs/cikk/Ujjlenyomat-a-KDSZ-ben-

20989.html 

 Bakos Petra: Mi, menekültek. (tanulmány In: Magyar Szó)  

 http://www.kosztolanyi.org/eloadasok/exodus/ 

Igor Burić: Samo poezija razum  spasava (Csak a költészet mentheti meg az értelmet) Dnevnik,  

Újvidék 2015.12.07.  https://www.dnevnik.rs/kultura/samo-poezija-razum-spasava 

Máriás Endre: A menekültkérdésről másképpen. 

 https://www.magyarszo.rs/hu/2829/kultura_szinhaz/132702/A-

menek%C3%BCltk%C3%A9rd%C3%A9sr%C5%91l-m%C3%A1sk%C3%A9ppen.htm 

Aleksandra Isakov: Izbeglički svet patnje u subotičkoj ciglani (Menekült szemvedéstörténet a 

szabadkai téglagyárban) Politika, Belgrád 2015.10.28. 

 http://www.politika.rs/scc/clanak/342184/Izbeglicki-svet-patnje-u-subotickoj-ciglani 

http://magyarhirlap.hu/cikk/36431/Mintegy_nyolcvan_orszagbol_erkeztek_a_migransok_Magyarorszagra
http://magyarhirlap.hu/cikk/36431/Mintegy_nyolcvan_orszagbol_erkeztek_a_migransok_Magyarorszagra
http://index.hu/kulfold/eu/oncsonkito04/
http://hoaxes.org/weblog/comments/soldier_lawn
https://www.naih.hu/eurodac-rendszer.html
http://www.telegraf.rs/vesti/1743513-ekskluzivno-zagrlio-sam-amira-plakao-je-a-onda-se-osmehnuo-dirljiva-ispovest-policajca-koji-je-proslavio-srbiju-foto
http://www.telegraf.rs/vesti/1743513-ekskluzivno-zagrlio-sam-amira-plakao-je-a-onda-se-osmehnuo-dirljiva-ispovest-policajca-koji-je-proslavio-srbiju-foto
http://www.hid.rs/archivum.php?page=1511
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhetnap.rs%2Fcikk%2FUjjlenyomat-a-KDSZ-ben-20989.html&h=ATPq9L1-w5lMsSNO9H-D_MOt7zXIkiVUNVgLy59uX-ECMaugSDeaS__276X1VLifovhVh37JbHe_4M5xm7k_YGtw1DIn_G1jYZZFoI1ReuKAr0mg9qWAFgC1hrtR4fQWL7rDLdnXfCo&s=1&enc=AZMRCo8idhTM0FgXzCvMyXPXPmlXWHHzZXDrTu5VUj0zSp4yXfiXmRV5pfFdcJT9_ZyZHZXmansPf0CFmRy9_xfK
http://hetnap.rs/cikk/Ujjlenyomat-a-KDSZ-ben-20989.html
http://hetnap.rs/cikk/Ujjlenyomat-a-KDSZ-ben-20989.html
http://www.kosztolanyi.org/eloadasok/exodus/
https://www.dnevnik.rs/kultura/samo-poezija-razum-spasava
https://www.magyarszo.rs/hu/2829/kultura_szinhaz/132702/A-menek%C3%BCltk%C3%A9rd%C3%A9sr%C5%91l-m%C3%A1sk%C3%A9ppen.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/2829/kultura_szinhaz/132702/A-menek%C3%BCltk%C3%A9rd%C3%A9sr%C5%91l-m%C3%A1sk%C3%A9ppen.htm
http://www.politika.rs/scc/clanak/342184/Izbeglicki-svet-patnje-u-subotickoj-ciglani
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Disszertációm létrejöttében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített, 

mindenekelőtt témavezetőmnek, Stőhr Lórántnak, Kuti Editnek, az Exodus alkotógárdájának, 

Urbán Andrásnak, Hudi Lászlónak, Boris Kopilovićnak és feleségemnek, Varga Piroskának.  
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Melléklet 

Az Exodus c. előadás alkotógárdája  

RENDEZŐ: Tolnai Szabolcs 

SZEREPLŐK: 

Nagyabonyi Emese 

Czumbil Orsolya  

Mikes Imre Elek 

Kucsov Borisz 

Mészáros Gábor 

Berta Csongor  

  

ZENESZERZŐ: Gryllus Samu  

KORREPETITOR: Milan Boca  

A DÍSZLET ELKÉSZÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDÖTT: Daniela Mamužić  

 

Az előadáshoz készült trailer: https://www.youtube.com/watch?v=eZPGRBtjEE8  

Az előadás felvétele  az alábbi linken érhető el: 

https://www.youtube.com/watch?v=8yajpAZzkv4  

 

Domonkos István: Kuplé 

én nem születtem bonnban  

konyhánk előtt  

verebek hevertek a porban  
dicső Magia Polla  

 

nevem a bibliába lett volna beírva  

(végül ott is áthúzták volna sírva)  
ha lett volna bibliánk  

mint tar koponyám  

lyukán a hártya  
úgy lüktetett a férfiak  

kezében a kártya  

ültek  
ki ládán ki vödrön ki széken  

marakodtak a pénzen  

dünnyögtek nojja nojja  

mert meleg volt  

https://www.youtube.com/watch?v=eZPGRBtjEE8
https://www.youtube.com/watch?v=8yajpAZzkv4
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dicső Magia Polla  
 

fürdettek cinklavórban  

cifra kubikosszalonban  

asztalon nyúl fácán szalonka  
vagyis hát kés kenyér szalonna  

s szólt a dal holla holla  

némán akár a pokolban  
dicső Magia Polla  

 

volt párnám is  
egy rongyos szaloning  

alatta honnan is  

egy nagy fényes fitying  

persze ellopták  
mint téglagyári viccben  

a tettes nem volt szalonspiccben  

részeg volt holla holla  
sírt mint szűz a porban  

dicső Magia Polla  

 
valaki fölém hajolt  

azt mondta szép pöcs  

fehér hasamon  

ott rezgett egy vércsöpp  
s mint ősi lelkeken az átok  

légy ült fülcimpámon  

valaki azt mondta bolha bolha  
s nevetett mellé  

dicső Magia Polla  

 

foltokká nőttek azóta  
bennem e pontok  

rám dőlő római oszlopokká  

a vékony szalonkacsontok  
a csókok is  

egyre szárazabbak kemények  

mint a rotósütemények  
szememen akár egy prémen  

könnycsepp heverészik régen  

szép-e a verebek tolla  

tőled most ezt kérdem  
dicső Magia Polla  

 

koponyámban  
mint rumbatökben a sörétek  

csörögnek a kilazult tömések  

fejem nyakamról majd leszakad  
mikor meghallom a latin szavakat  

latinok görögök sumérok trákok  
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a meggy szónak miért nincs foltja  
fehér ingemen  

dicső Magia Polla  

 

szeretem a halat  
a főtt csirkeagyat  

zsíros vörös levekben  

forgatom kanalam  
szeretem mikor két szó  

a sorvégen összecsendül  

ilyenkor fejemben  
meztelen csend ül  

szép-e a verebek tolla  

kérdem ismét  

dicső Magia Polla  
 

élek majdnem hiába  

tíz éve nem néztem virágra  
mint egy lázas barna majom  

banánfürtre vadászok a betonfalon  

szótári cédruson ülök  
kezemben lerágott szalonkacsülök  

könyvből tanultam meg  

mi az a viola de gamba  

gyerekkoromban  
zöldséget dugdostak valagamba  

szóljon a dal holla holla  

némán  
dicső Magia Polla  

 

„aranyban járok  

acél világban…”  
írta Czóbel Minka  

a fűnek mondom  

ringja el a tájnak  
mint a fenéklakó rája  

a parttalan mában  

úgy lapítok  
kezemben egy verébnek tolla  

hová tegyem  

dicső Magia Polla  

 
fogpiszkálóba fogódzva  

léptem az irodalomba  

összegszerű értéke se  
volt dalomnak  

hallgatni tanultam  

szóljon a dal holla holla  
némán mint a pokolban  

dicső Magia Polla  
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volt egy barátom a paja  

sohasem nőtt ki a haja  

valami maradandót akart csinálni  

s megtanult ingujjba hányni  
szép-e a verebek tolla  

kérdem ismét  

dicső Magia Polla  
 

s szaporodtak az idiódiákok  

a leltározó finánszok  
nagyanyánk dicső Magia Polla  

reszkettem de mégis  

beálltam a sorba  

rimérek poéterek rimászok  
ítészek ideászok kritikászok  

miért ástok  

a levegőbe futóárkot  
s ég-e a veréb tolla  

dicső Magia Polla  

 
s folyt a nagy irtás  

daloltak a pacemakeres pacsirták  

volt aki csak állt  

és behunyt szemmel szitált szitált  
s csodálkozott hogy szitája lyukain  

nem fér át a világ  

eljönnek végül az űri hentesek  
a hamvasztóipari bennfentesek  

csontfüst csonthamu  

s bezárul a nagykapu  

elégett a veréb tolla  
dicső Magia Polla  

 

jegyzőkönyvek jelentések  
helyzetfelmérések  

kérvények igazolások  

fellebbezések  
őrzik ha őrzik e létet  

emberi sorsok golyóstoll  

gemkapocs szalonnabőr  

egy üveg jobbféle itóka  
egy lezárt asztalfiókban  

valahol a tizedik emeleten  

minek is gondolkodni a feleleten  
 

elégett a verébnek a tolla  

dicső Magia Polla  
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Domonkos István: Kormányeltörésben 

Bosnyák Istvánnak ajánlva 

Elmém csak tévelyeg széllel kétségben,  

Mint vasmacska nélkül gálya a tengerben;  
Kormányeltörésben,  

Nincsen reménysége senki szerelmében.  

(Balassi Bálint) 

IZZASZTÓ RENDSZEREK – a tőkés iparban a munkaintenzitás növelésének különféle  

rendszerei.  

(Közgazdasági kislexikon) 

A társadalmi fejlődés azt mutatja, hogy a magántulajdon nem örök kategória.  

(Közgazdasági kislexikon) 

PROLETARIATUS – a tőkés társadalom bérmunkásainak osztálya,  

amely a termelési eszközök tulajdonától megfosztva kénytelen a tőkéseknek eladni  
munkaerejét.  

(Közgazdasági kislexikon) 

NÉPESSÉG MIGRÁCIÓA – egyes országok állampolgárainak bevándorlása egy  
másik országba állandó, vagy időleges letelepedés céljából.  

(Közgazdasági kislexikon) 

én lenni  

én nem tudni magyar  
élni külföld élet  

pénz nyelv zászló  

himnusz bélyeg  
elnökök vezérek  

előkotorni megfelelő  

ott ahova érek  
mi meghalni mindnyájan  

úgyis téves csatatéren  

koponyánkból a habverő  

nyele kiáll  
világ  

pro-árjai  

világ  
kontra-árjai  

ez lenni vers  

szavak kínai falát  

megmássza a halál  
élet frázisait  

emberbőr kötésben  

adják ki írók:  
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nemzeti irodalmak  
generálisai  

és nem bírni nemzeti  

fogások erős szaga  

csinálni külföldből  
portable haza  

és menni külföld  

mit munkaengedély  
kofferban szalonna  

két kiló kenyér  

én nem látni  
új látóhatár  

én menni külföld  

talpalni csikorgó havon  

élet nercbundákban jönni  

vágni engem nyakon 

én lenni  

elnökök vezérek  
mi meghalni mindnyájan  

úgyis téves csatatéren  

én lenni kicsi prémes  
külföld nem húzni vonósnégyes  

adni tabletta be nekem  

én lenyelni  

mi megszűnni  
én keverni kártya  

mondani röf-röf  

hitvesi ágy  
enni orosz-forradalom-kaviár  

keresni mi  

találni rím  

mirím mirím  
mirririm  

lenni harmincéves  

nappal mutogatni  
este tapogatni  

éjjel hófehér lapon  

élet hegyes fák közül jönni  

vágni engem nyakon 

én lenni  

elnökök vezérek  

szavak kínai falát  
megmássza a halál  

én írni  

levél haza  
mama én lenni bacilushordozó  

én fertőzni nem beszélni  

érinteni  
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én túlélni tan idea rendszer  
állam-temetés én vinni kereszt  

lenni forradalom alkimistája  

plasztik virággal gomblyuk  

nyolc elemi kijárva  
csinálni külföld buli  

mágikus bomba  

görbe csövű puska  
lőni halott királyra  

lelkemen nem lenni bugyi  

forradalom lárma tömeg  
szavak szakállak vér  

ízléses pakolásban  

fagyasztva szárazon  

nem venni el sámson erejét 

a szivárványos északon  

marx jönni fehér kesztyű  

vágni engem nyakon 

én lenni  

elnökök vezérek  

mi meghalni mindnyájan  
úgyis téves csatatéren  

én kapni levél  

egri ki kell juttatni  

vili bácsi  
gellért fia fifi  

siptár otthagyni nénát  

tata leesni bicikli  
mentő elvinni  

lenni piac szerda  

pap jönni szedni adó  

mosni ing gatya  
kapálni sír  

nem merni lehunyni szem  

hallani egér kapar 

én állni márványtalapzaton  

élet lábujjhegyre állni  

vágni engem nyakon 

én lenni  

elnökök vezérek  

mit munkaengedély  

kofferban szalonna  
két kiló kenyér  

én menni üzlet gyalog  

üzletben lenni dolores  
ő lenni spanyol  
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ő ülni kassza  
lenni nagy mell  

lágy massza  

finom bajusz lábon  

jó szag pris köröm  
én lenni elég bátor  

előttem állni két görög  

ők venni kenyér mosópor hagyma  
kisebbik hajában lógni szalma  

gatyámban lenni nagy nyomás  

nyomás lenni illegalitás  

én állni 

állni kassza előtt vakon  

élet jönni inkognitó  

vágni engem nyakon 

én lenni  

elnökök vezérek  

koponyánkból a habverő nyele kiáll  
én menni utca grombikabát  

levegő repülni  

hogyhívnak-madár  
fajkutya ülni posta  

én érezni izé-virágok  

ohne-szagát  

én gondolni  
én nem menni haza  

fogni kapa  

emelni életszínvonal  
kapni gerincből  

görbe vonal  

grafikon  

én megszokni  
tőkés munkafegyelem  

lenni két szabad napom  

az elbocsátás réme  
ülni futószalagon  

ő lenni profitom  

én szerezni óriási vagyon  
élet lóversenyen kukkertokkal  

vágni engem nyakon 

én lenni  

elnökök vezérek  
élet frázisait  

emberbőr kötésben  

adják ki írók:  
nemzeti irodalmak  

generálisai  
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én menni könyvtár  
játszani sakk  

ott ülni pavlik  

ő lenni cseh  

ő csinálni nagy rokád  
orosz honfoglalás után  

marcuse satre godard  

morris laing russel nietzsche  
kepler galilei newton  

einstein poincaré lukács  

marshall mcluhan  
pavlik járni száj  

én kapni matt  

király meg két paraszt  

lenin lenni emigráns  
marx lenni emigráns  

joyce musil mann brecht  

bartók picasso chagall  
marx fájni fog neki  

feleség hívni jenny  

rilke baudelaire rimbaud  

mind csavarogni 

én lenni külföldön babon  

élet patika előtt kapásból  

vágni engem nyakon 

én lenni  

elnökök vezérek  

én menni külföld  
mit munkaengedély  

kofferban szalonna  

két kiló kenyér  

én menni fogorvos  
ő lenni herr schmidt  

ő mutatni fénykép  

fekete-fehér  
védeni hid sisakban  

hansi meghalni szegény  

gyomor nem bírni  
szög ólom csalán  

esőkukacok  

latrina-banán  

herr schmidt szeretni olasz pizza  
páciens előtt nem lenni titka  

menni nyaralni adria  

szeretni szoknya fokhagyma  
szeretni kövér nő  

szeretni hátul szeretni elöl  

halál jönni kelet felől 
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én gyáva  
rezegni nagyon  

váróteremben élet légycsapóval  

vágni engem nyakon 

én lenni  
elnökök vezérek  

szavak kínai falát  

megmássza a halál  
én tolatni utcán  

venni virsli  

ára lenni potom  
nadrágban térd  

verni vándorbotom  

menni dolores  

sarkon állni egy magyar  
egész délelőtt  

ő lenni menekült király  

mikor bepiál  
ő ülni börtön öt év  

nézni tükörben  

nap hold akasztás tisza-kanyar  
minden reggel őr mondani  

lógni te is hamar  

ő lógni külföld  

gyalog vonaton  
este félni  

fa susogni be ablakon  

ő kivágni fa  
természetbarátok jönni  

írni cikk  

cikk jönni utolsó oldalon  

ő nem lenni akármi fráter  

ő jönni pszichiáter 

én lógni öröklétben vizes madzagon  

élet csillagokat látni  

végtelenre dagadt lila talpamon 

én lenni  

élni külföld élet  
pénz nyelv zászló  

himnusz bélyeg  

elnökök vezérek  

előkotorni megfelelő  
ott ahova érek  

pszichiáter mondani  

relex relex magyar  
nem gondolni mi lesz  

nem gondolni mi volt  
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menni alpok menni tirol  
menni copacabana menni hawaii  

menni estélyek bálok  

new guineában még élni kannibálok  

menni brazília menni szahara  
moszkva ankara  

menni utcákon vinni plakát  

lenni izgalmas felvonulás  
provokálni járókelő rendőr  

lobogtatni piros kendő  

lenni kommunista  
szó igérni jó szórakozás  

tortúra-vita  

lenni régimódi proletár  

folt rakni maxi-kabát  
hús nélkül enni főzelék  

moziba nyilvános helyen  

turkálni titokban  
meleg selyem  

mikor senki nem néz oda  

dugni csokoládé pofa 

én menni plakáttal hátamon  

élet gumibottal jönni  

vágni engem nyakon 

én lenni  
elnökök vezérek  

mi meghalni mindnyájan  

úgyis téves csatatéren  
pszichiáter mondani  

aludni aludni  

ellenség nem lenni  

nem lenni susogás  
ablak fa  

nem lenni cella őr akasztás  

tisza-kanyar  
nem lenni magyar  

venni kutya  

venni  
menni spanyol mallorca  

enni  

nézni bika  

szagolni mimóza  
enni sós hal  

újság nem olvasni  

vecsere vecsere  
vacsornya vacsornya  

alonypor alonypor  

forradalomfesztivál  
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szórakoztatóháború  
hullaaukció csontkereskedés  

elosztás elkobzás  

államosítás csőd  

belső piac(lélek)  

ledolgozás lockout 

én megúszni szárazon  

élet honorárisan jönni  

vágni engem nyakon 

én lenni  

elnökök vezérek  
én nem látni sehol határ  

én látni új látóhatár  

én menni utcán  

látni herr hallon  
sétáltatni kutya  

túloldalon  

ő jönni messzi India  
lenni szárazság  

állat megdögleni  

ember feküdni halott  
mama kút ugrani este  

papa menni zarándok  

ő menni külföld  

lenni orvos  
lenni villa medence pénz  

víz tej méz olaj  

ő mama kút ugrani este  
ő mama nyolc gyerek  

mind meghalni  

ég hamu gangesz  

ő nem india  
ő új név új passeport  

ő kapni sürgöny  

papa ég hamu gangesz  

ő feleség buchenwald 

ő feleség ideg máj szív tüdő  

ő feleség nyugágy pongyola  
ő feleség kommunista doktor fizika  

ő feleség ő feleség 

én hallgatni ő papol  

élet lassan felmászni zászlórúdra  

lobogni ott nagyon 

én lenni  

elnökök vezérek  
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én menni külföld  
mit munkaengedély  

kofferban szalonna  

két kiló kenyér  

én lenni kormányeltörésben  
ez nem lenni vers  

én imitálni vers  

vers lenni tócsa  
beleülni lenni szivacs  

tönkretenni új ruha  

tócsában találni  
sok kövér kukac  

proletáriátusnak  

proletáriátus jövőbe vetni horgát  

fogni fürdőszoba  
vers lenni kérdezni:  

bírni el pici egér  

hátán egész-ház  
ha bebújni lyuk?  

én két gyerek  

én motorfűrész  
erdő vágni fa  

én gomba  

én madár  

én különféle vad  
különféle tárgy  

név nem tudni  

délután sötét fáradt  
este kemény szivornya  

asszony lepedő ágy  

clitoris  

rátenni ujj  
nem gondolni  

kollektív nem gondolni privát 

Djuphult, 1971 

El Que Se Tenga Por Grande 

 

El que se tenga por grande  

que se vaya al cementerio  

y verá lo que es el mundo  

es un palmo de terreno.   

 

He who thinks he is bigger than the rest, 

must go to the cemetery, 

there he will see what the world is really 

like— 

it is a handful of dirt.  

 

Aki nagynak tartja magát 

menjen el a temetőbe 

és ott meglátja majd  

hogy mi a világ 

csak egy marék föld



„HAIKUK” 

 

Éjfélkor zár a határ, 

éjfélig a felhőoszlop leszáll, 

s éjfél után a nemzetség nyers húst darál  

 

Megkeményedett a föld, 

gonoszság pezseg a pusztákon, 

Isten ujja még távol van. 

 

Messze még a part 

sötét tengerbe esőcsepp pottyan 

rosszal súg a véletlen! 

 

Körülmetéletlen elsőszülött 

Fogolyként él a házban 

Nyers báránnyal etesd  

 

Űzőbe veszi a bárányt szentelt edénnyel. 

Irtassanak ki a jövevények 

Szertartással hintsétek meg keserű nyakukat  

 

tiszta vizű folyóban úsznak a pici halak, 

elfelejtettek lábat növeszteni, 

mikor megláták a hálót, csak akkor veszék észre, hogy halak 

és kapkodnak a nincskezeikkel, de épp, hogy kinőnének magukból, 

a víz szurokká változá, s örök időkre szolgaságban maradának szurokországban 

 

Házában elsőszülött sír 

Keserű vízben ázik a halott állat tetem 

Asszony ruhájába kötve kenyerét  

bárányt simogat jelre várva. 

 

 

A tenger a halál madarát eteti 

 

A leány éljen mert életet ad. Nagy erőt hordoz és iszonyú fájdalom árán vajúdik, hát hadd éljen.  

 

Egy malomkő volt a nagy város közepén 

Nevek voltak rá írva. Aki azt elolvasta kiszabadult és bárány húsából evett. 

Aki nem olvasta mert megvakult a kristály fényétől az alvilágba került, hol asszony kórus 

siránkozott ezer esztendeig.  

 

Ártalmas bogarak sütőteknőben halnak meg, 

Vénekkel imádkozz az Úrhoz. 
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Kovásztalan kenyérmorzsán lépdelek, felhasítja talpam. 

 

Vesszővel vertek! 

Írástudók szolgája ítél! 

Ártalmas vagyok?   

 

Eső áztatta ruhák csöpögnek alant. 

 

Nem vala inni való vize a népnek, sikítva menekül amerre lát. 

Zúgolódik a patak vize 

Versengve folyik le a hegyről 

Három napig csak folyik 

Reggelre csillapítja szomjad. 

 

Naplemente előtt tábort ütött az igazságos sereg 

A vízért való verseny a lakosság számára könnyítve lesz. 

Fenséges gyógyító forrás által. 

 

Indulj el égő áldozattal 

oltára elé, nehéz köveken át  

majd oda vezet az út 

hol víz folyik a szádba 

 

indulj el 

csak akkor nézz vissza 

ha biztonságban tudod a tojásaidat 

 

Megbűzködék a fölösleg hús a tábor körül 

Gyűlölik a darát a földön, kérdik: Mit igyunk? 

Kard, mint égő áldozat leereszkedik közéjük. 

 

Ha hárfa szól 

Táncolnak a bábok lobogó tűzben 

 égetik el szárnyaid 

Ragaszkodj meztelenségedhez 

Mert az ami benned örök. 

 

a sátán halott 

a harang megkondul 

a vakok elkezdenének látni 

a halottak zúgolódnak 

a könyvtekercs kinyilatkozik 

 

Ragaszkodj testedhez 
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Meztelen lábaid lobogó tűz perzseli de te csak énekelj míg sírva fakad a sátán 

 

szőrzsák rejt cserépedényt, 

cserépedény fehér követ, 

fehér kő pecsétet, 

ha megleled, véged! 

 

A parázna trónon ül a dúsgazdag gyűlölet.  

Fehér hajnalcsillag világít be a langyos kapun 

Melyet a halál kulcsai helyett karddal nyit ki. 

 

Lepecsételt arcodról lefolyik a fekete festék 

Tolvajok lopják el lelkedből a csendet. 

 

lobogó tűzben tangózik a Sátán, 

Hat-hat szárnyán  

Fekete tollú, sírva fakad a gyermek. 

 

666, ez itt a vadkan lak. 

ládájában ordít a sárkány 

ne nyisd ki, ott lakik a fájdalom 

 

méhében hóvihar dúla 

de elolvadá, amint a kéz béhatol 

s vér folyik vérre a sás között 

 

Dőzsöl Babilon, a násznép véres buja nászi ágyban hempereg. 

Arccal a tengernek áll menyasszony és vőlegény, hátuk mögött összedől a világ.  

 

A kutya tükörfényes nappal ivott a kicsi forrásból, hamarosan arra járt a fehér ló, hajlékából 

láncán egy elítélt vadállatot vonszolt. Nagy fáradsággal, jajgatással… Fuvolának nyomát nem 

lelték. 

 

 

Láncot hozott nagy jajgatással, fáradtsággal próbált fuvolázni rajta, mint egy elfonnyadt vadállat 

kicsi kezével szüntelenül hajlékába vágyva. 

 

 

Háromfejű férgek rágják leszakadt fejét, 

Torkából síri hang sötét birodalom lángol. 

A bolyongó árny magányosan botorkál majd beszáll az üres ladikba.  

Messziről nézi a partot  

Az iszapról álmodik 

Kék fény csillog a szemében 

de a vízen messze sodorja a szél.  
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Kard által sebezte meg a titokzatos felhőt. 

Földre borult előtte, arcát betemette a vadállatba melyet a fogságba ejtett oroszlán szült meg, és 

keserűen lenyelte.  

 

Imával keményíti meg a szívét a házban 

Ártalmas jégeső sújtja a föld porát 

Vér után mennek el a tetvek és bogarak 

Hogy kemencehamukban szolgálják a setétséget. 

  

A felhőn heverő oroszlán megszüli a kardot, 

majd azáltal arcra borulva sebezte meg a keserű titkot. A vajúdó asszony fogságban ölte meg a 

titkot szívében.  

 

sós hullám 

sós homokra 

sós hullát dob 

hull a hullám 

hull a homok 

hull a hulla 

merevvé fogyott 

minden vízcsepp 

szép tél  

 

Orfeusz. 

Leszakadt a feje. Sötét muzsika kísérte. Bolyongó árny jött feléje. És fekete vérével kente be 

arcát. Ekkor virág nyílott két szeméből és férgek rágták testét. 

 

Megpillantotta Istent, aki a tükörben nézegette magát. Egy pillanatra elhomályosult a kép. Aztán 

egy követ vett elő tarisznyájából, s a földhöz vágta. A sziklából víz buggyant elő. Egyre több és 

több. Mígnem mindent elárasztott a víz. S a mélyből narancsok törtek a felszínre. Akkor Isten 

megfogott tízet közülük, kifacsarta őket, aztán megitta a lét. 

 

A víztükörben megpillantotta magát. Egy narancsot látott. 3 szája volt, kőszíve, és jéggel volt 

beborítva. 

 

A zengő szikla hajnali éneket énekel, Isten jeges nyelvével utat váj benne. 
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Fotógaléria – képek az előadásból117 

 

 

 

 

 

                                                             
117 Molnár Edvárd fotói  
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