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beszélt szöveg sekélyességének
problémaköre. Amennyiben Kristin
mélyebben belemenne egyes élet-
helyzetek analizálásába, vállalva az
emlékezés esetleges fájdalmát, a
szövegmatéria talán ellenpontozhat-
ná a formanyelv kimunkált fásultsá-
gát, miközben ellent is mondana az
eddigi munkamódszernek, vala-
mint a nô megbízhatóan felszínes,
csapongó elbeszélésének. 

A már említett, unalomba fulladó,
sétálós részt követôen (8.) a záró
epizódban (9.) mégis felcsillan a re-
mény: a  színészi és zenészi kvalitá-
sokkal bôségesen rendelkezô
Robert Johanson által rap formába
öntött, tízperces videoklip a korábbi
elôadások energiáját, humorát és já-
tékkedvét idézi. Az arany fukszoktól
roskadozó, gengszterstílusban szö-
vegelô színészek kirobbanó formá-
jukhoz visszatalálva medencében pezsgôznek, sötét
pincékben és az utcán táncolnak, pontosan átadva és
parodizálva az amerikai zenevilág fenegyerekeinek „is-
tenkirály” életérzését. Vidám, önfeledt stílusuk sokkal
közelebb áll az eddig mûködô, önmagát nem túl ko-
molyan vevô színházi nyelvhez.  

Az elôadásokat követôen az elmúláshoz kapcsolha-

tó természetes melankóliaérzés keríti hatalmába az
embert – azon túl, hogy hamarosan véget ér egy hosz-
szú éveket felölelô, hatalmas vállalás, egy remek tár-
sulat felbomlásának állomásaiba való betekintés pe-
csétje nyomódik rá minden újabb epizódra. 

Hát. / Mit is mondjak. / (Szünet.) / Akkor. / Hm. /
... / Befejezem. 

1 A Pulvérisés az Ensemble Atopique, Festival des Francophonies de
Limoges, a Théâtre Ouvert, az Institut Français de Bucarest, és a
Ville de Cannes koprodukciója.

fogalom ahhoz, hogy szinte bármi beleférjen, ami ki-
csit is célirányosabban kötôdik a testiséghez. Én sok-
kal inkább a formát és mûfajt illetôen érzékeltem a
közös testet a látott produkciókban: a román függet-
len színházi szférából érkezô elôadások jelentôs része
a dokumentarista színház mûfajában vagy valós ese-
mény nyomán jött létre, és szinte kivétel nélkül vala-
mely, a kortárs román társadalomra nézve égetô
témát dolgozott fel. Az alábbiakban a fesztiválon sze-
replô tizennyolc produkció közül (pár külföldi vendég-
elôadás is szerepelt) öt olyan elôadást veszek szem-
ügyre, amelyekben a dokumentumszínházi forma
vagy valós események meghatározó szerepet kaptak. 

A francia – román koprodukcióban létrehozott
Pulverizare1 (Pulvérisés; Szétporladva) a Franciaország-

Adorjáni panna

dokumentumok
a kis román valóságról
tempS d’ImAGeS FeSZtIVÁL, KoLoZSVÁr

Temps d’Images színház-, tánc- és video-
mûvészeti fesztivált minden év ôszén rendezi
meg Kolozsváron a ColectivA Egyesület. Az

esemény helyszínei rendszerint a város független elô-
adó-mûvészeti terei, 2015-ben többek között a számos
független színházi szervezetnek és képzômûvészeti
mûhelynek is otthont adó Ecsetgyár, illetve az alig
kétéves, pályakezdô színházi emberek által és számá-
ra mûködtetett Reactor de creaţie şi experiment
(Kreativitási és kísérleti reaktor). A fesztiválra meghí-
vott elôadások minden évben egy adott téma köré
szervezôdnek, idén ez a közös test volt, ami elég tág
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ban élô és alkotó, de román származású Alexandra
Badea azonos címû drámáján alapul, és egy, a kapita-
lizmus motorja által a világ legkülönfélébb pontjaira
szétszórt vállalat kontextusában mutatja be a modern
kori céges dolgozók világát. A francia Frédéric Fisbach
által rendezett elôadásban három színész (a rendezôn
kívül Mădălina Constantin és Eugen Jebeleanu) négy
alkalmazott egyes szám második személyben megírt
belsô monológjait tolmácsolja: a szenvtelen hang-
nemû, de mégis meglepôen költôi szövegekbôl fény
derül mind a szereplôk mindennapi rutinjaira, mind
pedig személyes életük részleteire. A Kolozsvári Rádió
tágas stúdiótermének üres játékterében a színészek
szolid öltönyben, mikroporttal kihangosítva beszélnek,
néha a hátuk mögött elôre felvett vagy élôben közvetí-
tett videókban látni ôket testközelbôl, ahogy éppen
fogat mosnak és sminkelnek, autót vezetnek és kiabál-
nak a gyermekeikkel, vagy éppen szexchatelnek, mi-
közben a feleségükkel Skype-olnak. Az elôadás egy
órája alatt nem sok látványos dolog történik a színpa-
don: a fel-alá sétáló színészek által felmondott francia
nyelvû szövegeket néha egy csapat fiatal szakítja meg,

Florin carascala a bokszzsákkal, rodica jó fiú
akik a nézôk közül válnak ki, románul beszélnek, és
antik tragédiákra hajazó kórusként játsszák a vállalat
különbözô székhelyein a dolgozókat. A kimerülés,
megaláztatás, ridegség és idegenség patinás hotelszo-
bák, bekamerázott családi otthonok, bioételek hada és
megromlott családi kapcsolatok képeivel társul – ez a
lepusztult, élettelen világ azonban nem annyira az elô-
adás vizuális terében, hanem a felhangosított szólamok
által a nézô képzeletében, ha tetszik, a nézôi testben
képzôdik meg. Fisbach visszafogott koreográfiát teremt
a térben, jó érzéssel egyensúlyoz a technikai bejátszá-
sok és a színészi játék között, és mind akusztikailag,
mind pedig vizuálisan arra törekszik, hogy elegendô
teret adjon Badea mesterien megírt szövegének. A
Pulverizare diszkréten illusztrált kórusmû, amelynek
szólamait precízen és profi módon adják elô a színé-
szek, és amely aztán a szó szoros értelmében dalban
végzôdik: a színpad bal oldalán a fiatal amatôrök által
játszott dolgozók kissé falsul, de annál lelkesebben éne-
kelnek ódát a fônökhöz. Az elsôrangú szöveg és a fi-
nomra hangolt szerkesztés hátulütôje, hogy bár
lenyûgözô, de az a steril és embertelen világ, amelyet
bemutat, érintetlen marad, és engem is érintetlenül
hagy, szelétôl meg se borzongok.

A fesztivál minden évben producerként is beszáll egy
elôadás létrehozásába. Így született meg 2013-ban pél-
dául Sinkó Ferenc és Leta Popescu rendezésében az el-
múlt évad egyik legjelentôsebb román – magyar függet-
len elôadása, a Parallel,2 idén pedig Eugen Jebeleanu Ea
e băiat bun3 (Rodica jó fiú) címû produkciója. Jebeleanu

2 A Parallelrôl Kovács Bea írt a 2015-ös kolozsvári Interferenciák
Nemzetközi Színházi Fesztiválról szóló beszámolójában
(SZÍNHÁZ, 2015. február). Sinkó Ferenc az idei fesztiválon egy
újabb rendezéssel, a Parental Ctrl címû elôadással volt jelen.

3 Az Ea e băiat bun a Compania 28 elôadása, amely a ColectivA Cluj,
az Uma Ed Bucureşti, a Temps d’Images Fesztivál és a Căminul
Cultural koprodukciójaként jött létre.
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egy máramarosi faluban élô transznemû nô történetét
dolgozta fel, azét a Rodicáét, akinek a nemi identitását a
közösség meglepô módon elfogadta, és aki énekesként
rendszeresen fellépett a település eseményein. A
Rodicát játszó Florin Caracala a darab elején egy labdá-
val játszik, majd rúzzsal felírja fordítva a nevét a hasára,
ami akkor válik olvashatóva, amikor tótágast áll, az
Ecsetgyár stúdiójának hátsó falához támasztott lábakkal.
Majd folyamatosan vetkôzik, hogy végül egy szál alsó-
nemûben, magas sarkú cipôben és bokszkesztyûben
megbirkózzon egy hatalmas fehér bokszzsákkal, amibôl
az ütések hatására fehér toll száll. Az elôadás során fel-
olvassák a Wikipédia vonatkozó cikkét a transznemûek-
rôl és a transzszexualitásról, ahogyan azt is megtudjuk,
hogy milyen megalázó procedúra vár azokra, amelyek a
személyi igazolványukban meg szeretnék változtatni a
nemüket. Késôbb videobejátszásban interjút látunk a fa-
lubeliekkel, akik békésen és naiv kíváncsisággal nyilat-
koznak Rodicáról, majd egy hosszú jelenet erejéig hang-
felvételen Rodicát magát halljuk, amint arról mesél, ho-
gyan lett sztriptíztáncosnô a helyi bárban, majd
szexmunkás külföldön. Ezalatt a színpad üres, csak a
hátsó öltözô nyitva hagyott ajtajából szûrôdik be fény –
aztán két tyúkot raknak be az ajtó elé, akik majd az el-
ôadás végéig ott toporognak a terem sarkában. A hang-
felvétel lejárta után megjelenik az estélyi ruhába öltö-
zött, fekete parókás, kisminkelt énekesnô, Rodica is,
elektronikus zenére elénekel egy román népdalt, sze-
mérmesen mesél a tyúkjairól és arról, hogy szeretne
magának barátot. Az elôadás önmagában figyelemre
méltó jelenetei nem igazán állnak össze teljes egésszé,
a személyes történet megjelenítésén túl nem jön létre
személyes kapcsolódás a látottakkal sem a színpadon,
sem bennem, a nézôben. A történet a tragikus részletek
ellenére is furcsán meseszerû marad, ahogyan az éne-
kesnônek öltözött Caracala is inkább drag queenként
hat. A transznemû eljátszása tulajdonképpen csak fel-
erôsíti ennek a közösségnek a marginalitását: nincsen
transznemû (színész), aki elmondhatná ezt a történetet,
helyette elmondjuk mi, akiknek hangunk van, de ezzel
a szólamátvétellel csak állandósítjuk az elnyomást. 

Az Ea e băiat bun elôadáshoz hasonlóan hiányzik a
hozzáértô szem Ioana Păun Produse domestice4 (Hazai
áru) címû produkciójából is. Ebben egy, a munkáltatói
által bántalmazott, Romániában dolgozó filippínó bébi-
szitter történetét mutatják be: a bébiszittert eredetileg
valóban egy Romániában élô és dolgozó filippínó nô
játszta, akit viszont idôközben visszatoloncoltak a hazá-
jába, úgyhogy helyette egy román színésznô (Ioana
Flora) ugrik be. Egy másik színész (Smaranda Nicolau)
játssza el – rendkívül harsányan és kissé karikírozva –
a feleség szerepét, de alkalomadtán megjeleníti az erô-
szakos férjet vagy a takarítónôt is, sôt, amolyan konfe-
ransziéként végig narrálja a történéseket. Az elôadás
alatt szinte állandóan zene szól, miközben a térben jel-
zésszerûen, de mégis expliciten mutatják be a valós té-
nyeket. Központi elem a rizs, ami vederszám hull egye-
nesen a bébiszitter fejére a mennyezetrôl, hogy aztán
hosszasan takaríthassa a padlóról. A kihasználás és ér-
zelmi zsarolás színpadi megismétlôdése különleges
egyenlôtlenséget teremt az elôadás szerkezetében is –
örülök, hogy nem a filippínó színésszel látom mindezt,
aki által ezek a cselekedetek még agresszívebbnek hat-

nának. Az, akirôl a darabnak szólnia kellene, némán áll
a fejére potyogó rizstengerben, miközben valaki más
elmondja a történetét. A Produse domestice a
Romániában embertelen körülmények között dolgozó
és védtelen filippínó nôk sorsáról szeretne szólni, hol-
ott talán az olcsó munkaerôn élôsködô belhoniak kép-
mutatásáról kellene beszélnie. Errôl viszont aligha tu-
dunk bármit is mondani – a történet ugyanis arról a bi-
zonyos egy százalékról szól, a gazdagokról, akikrôl
ugyanúgy vajmi keveset tudunk. A felelôsséget tehát
részint átruházzuk rájuk, egy másik hiányzó, néma
félre, részint expliciten megosztjuk a nézôkkel: az elô-
adás végén egy demonstráció erejéig a feleséget játszó
színésznô színpadra szólítja a férfiakat, hogy rajtuk bi-
zonyítsa a családot fenntartó, ingyen bébiszitterkedô
román nôk ugyancsak kétségbeejtô helyzetét. A de-
monstráció végén a férfiak egy részét összekötözik,
majd a fejükre engedik a rizst – erôszakra erôszak a vá-
lasz. Viccnek is rossz, a feminizmussal szembeni léte-
zô elôítéleteknek pedig különösképpen árt ez a zárlat.

A Pulverizare címû produkcióhoz hasonlóan szenv-
telen, de sokkal közvetlenebb Bogdan Georgescu
Pentru că meriţi (Mert megérdemled) címû elôadása,5
amely a romániai nôk terhességmegszakításhoz való
jogát járja körül. Az elôadás kiindulópontja az a tör-
vényjavaslat, amely az érintett nôk számára kötelezô
tanácsadást ír elô – az elôadásból nem derül ki, de
Georgescu és a színészek (Mihaela Sîrbu, Sînziana
Nicola, Sever Andrei, Andrei Ioniă) valóban elmentek
egy ilyen konzultációra, majd az ott elhangzottakat
mindenféle változtatás nélkül beemelték az elôadás-
ba. A Pentru că meriţi ezenkívül idéz egy, az abortuszt
és a nôk jogait vitató cikket (és a kapcsolódó hozzá-
szólásokat), amely a román sajtó egyik vezetô fóru-
mán jelent meg, és elhangzik egy meglehetôsen sze-
xista részlet egy XX. századi román regénybôl is. Az
elôadás tulajdonképpen csak az abortuszt kategoriku-
san ellenzôk véleményének ad hangot, bár az egyórás
játékidô alatt néhányszor, pár pillanat erejéig meg-
szólal a dühös, jogaitól és szabadságától megfosztott,
megalázott és elnyomott nô is – ezek a jelenetek pon-
tosan rövidségük és visszafogottságuk miatt lesznek
erôteljesek. Georgescu másik ötlete a szerepek kiosz-
tásában rejlik: a tanácsadókat a két színésznô játssza,
míg a teherbe esett nôt és unokatestvérét a férfiak.
Egyébként mindegyik színész ápolónôi köntöshöz
vagy akár nôi ruhához hasonló színes öltözéket és ha-
risnyát visel – az összhatás megnyugtatóan kiegyen-
súlyozott és pimasz. A Pentru cămeriţi alatt a négy szí-
nész négy széken ül a Reactor kicsiny terében, a két
szélen a férfiak, középen a nôk, az utóbbiak hátbor-
zongató könnyedséggel és mindenféle ítélkezés nél-
kül jelenítik meg a megszólaltatott embereket, és tes-
tesítik meg azokat az elnyomó diskurzusokat, ame-
lyek a nôket kondicionálják. Az elôadás alaptörténetéül
szolgáló tanácsadás jelenete már-már hihetetlennek
hat, ahogyan az idézett véleménycikk is szürreális.
Mindegyre emlékeztetnem kell magamat, hogy
mindaz, amit hallok és látok, szóról szóra igaz.

4  A Produse domestice c. elôadás Ioana Păun és a WASP koprodukciója.
5 A Pentru că meriţi az O2G Egyesület elôadása, amely a 2015-ben

megszervezett Politikus Színházi Platform (Platforma de Teatru
Politic 2015) keretében jött létre.
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A Temps d’Images dokumentarista vagy dokumen-
tumszínházi elemeket tartalmazó elôadásainak témái,
illetve szereplôi szinte kivétel nélkül „problematikus-
nak” számítanak, bár kétségtelenül üdítô a feldolgozott
témák sokfélesége és mássága. Különleges kivétel
David Schwartz Voi n-aţi văzut nimic (Ti semmit nem
láttatok) címû produkciója, amely egy rendôrök által
halálra vert fiatal roma fiú történetét meséli el. Daniel-
Gabriel Dumitrache parkolókban tengette napjait, ahol
többedmagával sofôröktôl kunyerált pénzt a leparkolt
autók ôrzéséért. Mint sokan a bukaresti nyomornegye-
dek lakói közül, ô is drogfüggô volt, akit véletlen-
szerûen szúrtak ki a rendôrök, majd azonosítás és bír-
ság kiszabása ürügyén bevittek a rendôrôrsre, ahol az
egyik rendôr elôször alaposan megrugdosta, majd
hagyták belehalni sérüléseibe. Az elôadást egyetlen szí-
nész játssza, Alex Fifea, ô mondja el a sajtóból és a tör-
vényszéki tárgyalás dokumentumaiból kiolvasott törté-
netet, eljátssza a bíróságon tanúskodó és kihallgatott
rendôröket, az elhunyt hozzátartozóit, részleteket olvas
fel vonatkozó újságcikkekbôl, és idézi a netes hozzá-
szólásokat – mindezt a Reactor rövid folyosónyira
leszûkített terében, fekete melegítôben. Kelléke egy
sapka, egy üveg víz, egy pulpitus és egy szék. Társa a sa-
rokban gitározó-doboló Cătălin Rulea, aki néha a bíró
szerepében felolvas néhány replikát. Megelevenedik a
rasszista román rendôr, annak szabadkozó vagy ijedt
munkatársai, a gyászoló nagynéni és a felháborodott

unokatestvér, mindannyian a valódi törvényszéki jegy-
zôkönyv szerint és  Fifea szigorú, pontos színészi játé-
ka által. A vallomásokat rap-dalok és slam poetry-szerû
zenés betétek szakítják meg, amelyek a mûfaj követel-
ményei szerint durva szövegû, direkten megfogalma-
zott reflexiók az elhangzottakról. A tragikus tényekhez
illô módon kemény és kíméletlen az elôadás is – sem a
profi színészi játék, sem a ritmus és dallam nem enged
fellélegezni, és ha nevetek is (mondjuk azon, hogy az
egyik rendôr magyar, akit „viccbôl” a munkatársak boz-
gornak6 csúfolnak), összeszorul a gyomrom – minden,
ami elhangzik, túlságosan ismerôs és közeli. Fifea
maga is igen közel van, és nemcsak fizikailag (a nézôk
közül lép ki, és közvetlenül elôttünk járkál): személyes
jelenléte végigkíséri az elôadást. A végén elmesél egy
történetet arról, ahogyan az óvoda portása viccbôl azzal
cukkolja a két és fél éves kislányát, hogy ha nem visel-
kedik rendesen, elviszi a gonosz cigány. A kislány nem
tudja, hogy mi az a gonosz cigány, folytatja Fifea. Vajon
mondjam el neki, hogy annak idején az apját is csúfol-
ták az iskolában, hogy az ô ereiben is csordogál annak
a gonosz cigánynak a vére? Majd ránk néz, és kijelenti,
hogy ha romának szeretnénk látni, ô lehet számunkra
roma. De olyan roma, teszi hozzá, aki végtelenül jobb
körülmények között nôtt fel, mint a halálra vert Daniel-
Gabriel Dumitrache. Ahogyan mindenféle él nélkül
tolmácsolta Daniel történetének részleteit is, úgy Fifea

Adi Bulboaca, mert megérdemled

6 A bozgor jelentése hazátlan, a kifejezés gyakori csúfneve a romániai
magyaroknak.
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z a feldolgozás az első, de bizonyosan nem az
utolsó: Gyarmati Fanni Naplójából lesz majd film
és sok-sok színpadi adaptáció. pedig csöppet sem

drámai mû. hanem egy napló.

Amitôl mégis drámai lesz, azt egyrészt mi, olvasók,
leendô nézôk tesszük hozzá. Radnóti Miklós felesége,
a napló írója ugyanis egyszerûen lejegyezte, ami
aznap történt vele és velük, s a keletkezett kordoku-
mentum így hetven-nyolcvan év távolából nemcsak a
XX. század legsötétebb korszakáról, legrémesebb gaz-
tettérôl szóló tudósítás, hanem az akkori hétközna-
pok, örömök, sikerek, kudarcok, emberi viszonyok
története is. A kettô között ma drámai ellentmondás
feszül – akkor maga volt az élet, az ô sokrétûségében.

Egyrészt tehát mi, olvasók tesszük drámaivá a nap-
lót, történelmi és egyéb tudásunkkal, az utódok böl-
csességével – másrészt azonban az a tény, hogy ez a
napló: napló.

Mi következik ebbôl? A naplóíró részérôl kíméletlen
(önmagával is kíméletlen) ôszinteség, reflektálatlan-
ság, intimitás és aprólékosság – elhagyása sok min-
dennek, amit az utókornak szánt naplók a világért sem
hagynának el: terjengôs analízis, magyarázat és gon-
dos szerkesztés (elsôsorban ami az említettek és emlí-
tés nélkül hagyottak arányát és milyenségét illeti). 

De Gyarmati Fanni úgy képzelte, hogy ezt a naplót
valamikor a század vége felé együtt lapozza majd föl a
század egyik legnagyobb költôjével; együtt idézik föl a
korszak irodalmi és magánéletét, elmúlt szerelmeket
és a versek keletkezését, szegényes vacsorákat és vi-
haros összeveszéseket, szóval mindazt, amit egy há-

zaspár, akiknek hosszú életet adott a sors, átélt.
Amikor Hámori Gabriella belép a FILC nevû lakás-

színház szalonjába, a végén kezdi. Azzal, hogy a fele-
ség azonosítani próbálja férje holttestét, és szeretne
nem ráismerni, bár tudja, hogy ô az. Egy érett, erôs
tartású asszony mondja mély, ejtett hangon a vissza-
vonhatatlan ítéletet önmaga felett, a magányt – majd
egy hirtelen váltással, egyetlen pördüléssel egy na-
gyon fiatal, az élettôl mindent akaró és remélô fiatal
lány lelkes monológját halljuk a szerelmérôl.

Szerencsére eltelt már jó darab idô a Napló olvasása
óta; kiment belôlem, pontosabban átalakult az a hök-
kenetbôl lett felháborodás, amelyet a naplóíró karakte-
rének kibontakozása keltett, és az a megrendülés is,
amely a napló utolsó éveinek olvastán ébredt. Egy
meglehetôsen egocentrikus (akkor önzônek mondtam
volna), kialakulatlan és kiegyensúlyozatlan (de hát hu-
szonhárom éves), sokszor kegyetlen és nyers szemé-
lyiség veti papírra az aznapi örömét és bosszúságát,
nem téve különbséget lényeges és lényegtelen közt (de
hát ez a napló). Aztán nem is annyira az idô teltével,
mint inkább a történelmi idô alakulásával összefüg-
gésben lassan változik a tónus: a napló egyrészt egy
túlélési történet száraz hangon rögzített lenyomata,
másrészt az elhurcolt költô visszatéréséért való fo-
hászkodásé, illetve az abban való reménykedésé (ami-
kor mi, olvasók már ismerjük a véget; ez aztán a pokoli
érzés: tudjuk, amit ô akkor még nem).

A hatalmas terjedelembôl nemcsak egy egyrészes
estényi méretet kellett kivágnia Hámori Gabriellának
és Seres Tamás rendezônek, hanem egy kompakt, hi-
teles figurát, és ehhez a „mindenbôl egy kicsit” aligha
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felhajtás nélkül osztja meg a saját történetét is, felvál-
lalva a személyes érintettségét – azt, hogy mindez szá-
mára nemcsak polgári kötelességtudatból és alkotói ér-
zékenysége miatt érdekes, hanem ügy, létszükséglet.

A Voi n-aţi văzut nimic pont azt mutatja meg, amit
nem lenne szabad látnunk: itt végre érzem, hogy az,
aki beszél, a saját hangján teszi, s hogy jelenlétével
nem eltakarja, hanem teret ad annak, aki már nem
lehet itt, annak, aki már nem beszélhet, mert végleg el-
hallgattatták. Az elôadás továbbá ugyanannyira Fifea
személyes története, mint amennyire a Danielé – két
szólamban és a különbségek mentén szembesülhetek
azzal, hogy az elnyomás hogyan hatja át minden szin-

ten a létezésünket. Nézôként egyrészt a szerencsés olda-
lon vagyok, az élôk között, és a jelenlétem felelôsséggel
ruház fel. De nem kell azonnal megoldanom a rend-
ôrök agresszióját vagy a mélyszegénységben élô és
igencsak marginalizált romák helyzetét, elegendô arra
figyelnem, ahogy nézôként ebben a fullasztó univer-
zumban mint privilégiumban részesülô vagyok jelen.
A társadalmi hierarchiák bonyolult, de kiszámítható
rendszerében betájolom magam, és ahol vagyok,
onnan láthatom, hogy még mindig van sokkal lejjebb.
Az elôadás érdeme, hogy ezt a pozicionálást egy kis
idôre expliciten megtapasztalhatóvá teszi. Torokszorító,
borzasztó élmény.


