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AZ UTOLSÓ VACSORA, AVAGY „TELJESEN MINDEGY EZ”

Performance forgatókönyv

A performance színhelyéül leginkább megfelel valamilyen tágasabb belterű épület, terem, amelynek 
belmagassága igen nagy, esetleg egy rom-templom vagy egy jól elkülönített zárt szabadtéri helyszín. De 
a legmegfelelőbb a Kiscelli Múzeum, a forgatókönyv ez utóbbi helyszínt feltételezi.

A bejárati ajtó teljes nyílására átlátszatlan műanyag fóliát feszítünk, amelynek egész felületére, egy 
színesre kifestett arcot (maszkot) pingálunk fel. Az akció kezdetekor – a bejárat előtt várakozók között 
átfurakodva –, egy ember lép ehhez a fóliához, kezeivel hosszasan méricskéli, majd egy kb. 1 m hosszú 
függőleges rést vág rajta. Ezt követően ezen a résen keresztül, egyenként áttolja az akció megtekintésére 
érkezett látogatókat, miközben szóban biztatja őket: „Tessék, tessék” – „tessék nyugodtan” – „már lehet…” 
– „lehet menni, nyugodtan” – „menni kell”.

A terembe/térbe ekképpen érkező látogatókat csaknem teljes sötétség fogadja. A falak, a padló és  
a plafon is feketére vannak festve. Csak UV-fényt sugárzó fényforrások világítanak. Hangszalagról – előbb 

halkan, majd lassan, fokozatosan emelkedve – rituális dobok hangjai szólnak folyamatosan, s ritkán, rövid 
időre, távoli, mély hangú kórus énekét hallani, amely visszhangozva szól (miként egy ortodox vallási 
kórus, de nem az! a szöveget nem érteni, csak a mormolást).

A mennyezetről átlátszó zsinegen, különböző magasságokba belógatott emberi protézisek, művég-
tagok lógnak, amelyek UV-fényre érzékeny festékkel vannak megfestve, emiatt fluoreszkálva izzanak. 
A terem egyik végében, középen (miként egy oltár) magas, szabályosan, szimmetrikusan megépített 
piramis tornyosul, használt és új gumiabroncsokból, amelynek legtetején egy nagyméretű gázpalack áll. 
A palack ugyancsak UV-fényre érzékeny festékkel van megfestve, emiatt szintén fluoreszkálva izzik  
a sötétben. A piramis előtt – ugyancsak gumiabroncsokból – kisebb emelvény látható.

A piramis mögött, a fal mellett, jól látható módon lombikokból és kémcsövekből méretes, szobor-
szerű képződmény emelkedik, az egyik lombik alatt láng ég, folyadékot forral, amelynek gőze kiáramlik 
a levegőbe.

A piramis egyik oldalán, a fal mellett, három ketrecbe egy-egy pitbull van zárva, amelyek vicsorog-
va, habzó szájjal ugatnak. A ketrecek ajtaja függőlegesen felhúzva nyitható egy-egy zsineggel, amelyek 
a plafonról lógnak, másik végük a piramis mögött tűnik el. A zsinegek fluoreszkálnak.
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A piramis másik oldalán – szemben a pitbullok ketrecével – a fal mellett négy embermagasságú láda 
áll. Az elsőben egy zöldre festett bábu, a másodikban egy kékre festett ember áll mozdulatlanul, míg  
a harmadikban és negyedikben egy-egy bábu más-más színre festve. A bábuk és az ember fluoreszkáló 
festékkel vannak lekenve. A ládák plexi ajtaja (miképpen a pitbullok ketrecei esetében), a plafonról 
lelógó zsineggel függőlegesen felhúzva nyitható, másik végük a piramis mögött tűnik el. A zsinegek 
fluoreszkálnak.

A terem hosszanti tengelyében – teljesen középen – végével a piramis felé hosszú asztal áll, amely-
nek függőleges oldalai a padlóig fekete drapériával vannak takarva. Az asztal lapja plexiből van, alatta 
(képernyőjükkel a mennyezet felé) televízió készülékek üzemelnek. Az asztal plexi tetején tányérok, 
evőeszközök állnak, a tányérokban ízlésesen feltálalt főtt és rántott velő szeletek vannak – valódi ehető 
állapotban –, aki akar, fogyaszthat.

Amikor a látogató átfurakszik a bejáratot elfedő fólia résén, ebbe a helyiségbe érkezik, ahol feketébe 
öltözött emberek várják, akiknek arca sem látható.

[A következő műveletsor rendkívül gyorsan, rutinszerűen, precízen zajlik le:]
Egy kicsit mindenkinek befújják dezodorral az ülepét, majd valamennyi érkezőt egyenként kerekes 

székbe ültetnek – akár erőszak árán is – nyakukba kerékpárbelsőt kötnek (miként egy nyakkendőt), 
homlokukra néhány vonalat festenek (ez a festék UV-fényben világít, de normál fénynél is látható), ezt 
követően a helyiség belsejébe tolják, a székből felállítják, arccal a piramis felé fordítják, majd otthagy-
ják őket. Minden látogatót ekképpen juttatnak a helyiség belsejébe. Néhányuknak bizalmasan a fülébe 
súgják: „Teljesen mindegy ez, csak próba, majd jó lesz!”

Egy feketébe öltözött személy távolról füstgéppel apró füstfelhőket fújogat a levegőbe és a látogatók 
irányába.

Míg a terem lassan megtelik látogatókkal, a hangszórók hangereje fokozatosan erősödik.
Miután a terem megtelt (vagy már valamennyi érkező a helyiségben tartózkodik) a hangszórók hir-

telen elhallgatnak. Rövid csend után halk csengettyűk szólalnak meg, s felemelkedik az ajtaja annak  
a ládának, amelyben a kékre festett ember áll. Az ember kilép és lassan a piramis előtti kisebb emelvény 
irányába indul. Ekkor három feketébe öltözött ember siet hozzá (arcuk sem látható), és kezeit megfogva, 
valamint hátát tolva, az emelvény felé segítik, terelik. Nem vezetik, nem tolják, csak terelik. Halkan ismét 
megszólalnak a dobok. Amikor a kékre festett ember a piramis előtti kisebb emelvényre lép, a három 
feketébe öltözött alak a látogatók felé fordítja, karjait megragadva rituális mozdulatokat tesz vele. A csen-
gők elhallgatnak, a dobok elhalkulnak, erőteljesen megszólal a mély hangú kórus, amely visszhangozva 
szól. A kórus éneke rövid szakaszokra épülő mormolásból áll, amelyeket apró szünetek szakítanak meg. 
A szünetekben megszólal a kékre festett ember, és a mormolás hangján és ritmusában énekli felváltva 
a következőket: „teljesen mindegy ez” – „majd jó lesz” – „játék ez csak” – „próba” – „teszt” – „ne foglalkozz 
vele, jó ez” stb. Eközben karjait, lábait és fejét a három feketébe öltözött ember folyamatosan mozgatja, 
azokkal rituális mozdulatokat tesz.

A látogatók között elvegyülve egy hétköznapi külsejű, utcai ruhás személy fáklyát vesz elő, meggyújtja 
őket, és a kékre festett ember irányába indul. Néhány feketébe öltözött ember jelenik meg, kezéből kitépik 
a fáklyát, eloltják, őt pedig rituálisan – miként egy korbáccsal – kerékpárbelsővel ütlegelni kezdik. Majd 

egy ládát hoznak elő, amely pontosan olyan, mint amilyenek a fal mellett állnak, amiben a kék ember 
is állt. Erőszakkal a vízszintesen fekvő ládába tuszkolják az utcai ruhás embert, letakarják a ládát vala-
milyen sűrű, hálószerű szövettel, majd gumiabroncsokat tesznek a tetejére.

(Eközben a kórus hangja továbbra is hangosan szól, a kékre festett ember pedig megszakítás nélkül, 
ugyanúgy tovább énekel, miközben a három fekete alak rituálisan mozgatja végtagjait.)

A letakart ládát a feketébe öltözött emberek egy ideig továbbra is ütlegelik kerékpárbelsővel, s külön-
féle üveg edényekből színes folyadékokat öntöznek rá, a füstgépes ember füsttel fújja be. Majd hirtelen 
abbahagyják, többen a letakart láda belsejébe nyúlnak és a takaró alól egy lenyúzott koponyát vesznek 
elő (valamilyen állati koponyát, azonban ezt nem lehet pontosan felismerni), rituálisan az asztal plexi 
tetejére teszik, majd gumikalapáccsal szétverik és kiszedik az agyvelőt belőle, felszeletelik és tányérokra 
helyezik. Ezután háttal a terem falai mellé állnak.

A kórus mormolása elhallgat, csak a dobok szólnak erőteljesen. A kékre festett embert a feketébe 
öltözöttek visszaterelik a saját ládájához, beterelik a ládába, majd a láda teteje leereszkedve becsukódik.

Az egyik, bábut tartalmazó láda teteje felemelkedik. A teremben minden fény kialszik, az UV lámpák 
fénye is, teljes vaksötét lesz. A látogatók számára kinyílik egy kijárati ajtó, amelynek nyílásából nagyon 
erős kék színű fény világít. A teremben elhallgatnak a hangszórók, azonban a kijáraton túlról behallat-
szik a terembe, ott továbbra is hangosan szól, akár az épületen kívül is szólnak a dobok és a kórus éneke.

A látogatók – nyakukban a kerékpárbelsőből készült nyakkendővel, homlokukon a festett vonalak-
kal – elhagyják a helyszínt. Miután kiléptek a terem kijáratán, mindegyiküket megajándékozzuk egy 
meggyújtatlan fáklyával.

A távozók a környező utcákban – kissé távolabb a performance színhelyétől – egy-egy kapualjban, 
villamosmegállóban földön fekvő, félig betakart, színesre festett bábut láthatnak, s egy nagyobb méretű 
szemetes konténert, amely műanyaghálóval van letakarva. A háló alól itt-ott kikandikál egy-egy színes 
bábu végtagja.

2002–2019
[KOPÁCS] KOVÁCS M IKLÓS  
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Performance forgatókönyv

Az esemény helyszíne valamely világváros elit sétálóutcája vagy tere (például Budapest Vörösmarty tér).

A történés központi tárgyi eleme egy magas, jó állapotú, szép, antik, vitrines tálalószekrény, melynek 
míves megmunkálása szemet gyönyörködtető. Felül, kétoldali vitrinjeinek üvegein át belátni polcaira, 
ahol látszanak a finom porcelán étkező készletek és ezüst evőeszközök, s középen ovális tükör tündököl.

A felső vitrines rész alatt, az alsó, tágas, zárt, teliajtós részt lefedő, vízszintes középbe egy modern, nagy, 
króm, kéttálcás konyhai mosogató van szabályszerűen, házilag beépítve komplett csapteleppel. A moso-
gató tele van zavaros állagú meleg folyadékkal, vízzel, melyben egy élő malac hever, nyakán kovácsolt, 
széles fém bilincset viselve, mely rövid, de laza, vastag lánccal rögzül a csaptelephez.

A malac nagyon nyugodt, békésen pislog, szuszog, ritkán csámcsog egyet-egyet, olykor átmászik egyik 
mosogató tálcából a másikba, láthatóan otthonosan és jól érzi magát, és úgy tűnik, csupán gyönyörködik 
a látványban.

A tálalószekrény négy sarkán a díszes lábakba négy bicikli kerékabroncs van csavarozva, ezáltal az 
egész szerkezet gurítható.

Egy szenvedélyesen csillogó szemű őszes öregúr rövid rózsaszín drótkötéllel vonszolja a nehezen 
mozgó, nyikorgó szerkezetet körbe-körbe a téren, miközben meggyőződésesen a miséző papok emelkedett 
artikulálására emlékeztető hangon, messzehangzóan kiáltozza:

– Le az umetblion mentes kultúrával, éljen a házsog poktukmiazán. (Mond még más ilyeneket is.)
A tálalószekrény nyomában két hatvanas, telt úr sétál hátratett kézzel, anyaszült meztelenül, egyikük 

talpig aranyszínűre, másik talpig lilára mázolva. Alkalmanként maguk is taszítanak egyet-egyet a guruló 
szerkezeten.

Ahogy lassan lépegetnek ők ketten, a bámuló emberek felé fordulnak, és nagyon személyes hangon, 
tájékoztató jelleggel mondogatják:

– Hogy én mekkora marha voltam.
– Én jó nagy marha voltam ám.
– Én aztán mekkora egy marha voltam.

A menet végén egy ötvenes éveiben járó szakállas ember halad. Komikus filmekre jellemző csíkos 
rabruhában, lábán rablánc, melynek végén óriási, méternyi magas kerékpárbelsőből álló gubanc-gom-
bolyag van. (Ő [Kopács] Kovács Miklós, az Inconnu csoport tagja.) Erőlködve, szenvedve, kínlódva cibálja 
magával a ráláncolt gombolyagot, miközben néha zavartan, fájdalmasan felkiált:

– Teljesen mindegy ez!
– Majd jó lesz!
– Csak próba!
– Ezt nem lehet máshogy csinálni.
– Csupán csak erkölcsi kérdés.
– Olyasmiről beszél, amit nem tudhat.
– Majd jó lesz.
– Mindjárt vége van.
– Azt látni kell.
– Játék csak.
– Ilyen nincs is.
Így vonulnak körbe-körbe, míg a nap le nem megy.
Az utca népe örvendezik, éljenez, tapsol, és nagy címletű bankjegyekkel fejezi ki rajongását, áhítatát 

és háláját a malacnak.

Budapest, 2017. október 30.
[KOPÁCS] KOVÁCS M IKLÓS
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