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Dolgozatom célja a kortárs kísérleti operaszerző, Eötvös Péter, Angels in America c. 

darabjának megkörnyékezése és tematikus interpretálása. A kétrészes előadás a kisebbségi 

perifériára szorult etnikai és szubkulturális csoportok kiközösítettségének, a csoportokon 

belüli megbélyegzettségnek, a stigmatizációnak és a hovatartozásnak a témaköreit feszegeti. 

A mű bemutatása és Eötvös Péter munkásságának rövid ismertetése után, a darabban felvetett 

problémákat derridiánus szemléletben kontextualizálva kísérelem meg diskurzusba hívni, 

valamint kísérletet teszek a stigmatizáció, mint jelenség dekonstruálására. 

A darab narratíváját beárnyékolja a láthatatlan külső ellenségtől való félelem, az öngyűlölet és 

a gyanú, mely megakadályozza a szereplők érintkezését, ellehetetlenítve a megismerés 

aktusát, így munkámban továbbá arra vállalkozok, hogy a lévinasi modell fényében 

világítsam meg a szereplők etikai viszonyrendszerét, hogy a Másik szemében tükröződve 

mutassam meg az Én ingatagságát. 
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The aim of my research is to approach and thematically interpret the play Angels in America 

by the experimental opera-composer Péter Eötvös. The two-part production is centered 

around the problems regarding the excommunication of ethnicity and subculture based 

minority groups, an individual’s banishment of an already extruded class, the problems of 

stigmatisation and of the questions evoked by the absence of affiliation.  

After the introduction of the play, and a brief exposition of the work of Péter Eötvös, I attempt 

to transcribe the questions assembled by the production in a derridean context, and 

deconstruct the phenomenon of stigmatisation. The play’s narrative is ridden with the fear of 

the insensible and external enemy, self-hatred and suspicion which interferes and hinders the 

relations between characters, denying and forbiding the act of cognition. Therefore, I am 

undertaking the task of sheding the light of Lévinas on the system of ethical relations between 

characters, exposing the reflection of the instable Self, in the eye of the Other. 
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