
Hanó Renáta

Az EXO nevű koreai fiúcsapat  
debütkoncepciójának vallási szegmensei 

és társadalmi fogadtatása

Bevezető
Napjainkban Dél-Korea egyik legfontosabb kulturális vonzereje a hallyu  
한류, amelyet más néven koreai hullámnak nevezünk. A hallyu magába fog-
lalja a koreai tradicionális hagyományok, a koreai sorozatok és a koreai zene 
széleskörű elterjesztését és elterjedését. Dolgozatomban elsősorban a koreai 
popkultúrával fogok foglalkozni. Az amerikai popkultúrához hasonlóan a tá-
vol-kelet is megállás nélkül ontja magából az újabb és újabb csapatokat, akik 
harcba szállnak egymás ellen a koreai és a külföldi piac megnyerése érdeké-
ben. Viszont Amerikával ellentétben itt nem csupán jó marketingfogásról van 
szó: a hivatalossá váló, vagyis debütáló csapatok több éves gyakornokság után 
olyan munkára adják a fejüket, amely egyszerre hoz hatalmas sikert és egy-
ben mérhetetlen túlhajszolást. A koreai zenei popkultúra, más néven k-pop 
az 1990-es években kezdett kibontakozni az első k-pop csapat, a Seo Taiji & 
Boys megalakulásával. 1995-ben jött létre a ma már legsikeresebbnek mond-
ható cég, az SM. Entertainment, amely kiképezi, és versenyképes koncepcióval 
eladja az előadóit. 

Az elmúlt húsz év alatt a debütáló csapatok száma oly mértékben megnöveke-
dett, hogy minden egyes menedzsmentnek erősen kell küzdeni a talpon mara-
dásért, ami alól természetesen kivételt képez a három nagy tigrisnek is nevezett 
cég: az SM. Entertainment, a JYP Entertainment és a YJ Entertainment. 

Egy csapat eladhatósága nagyban függ a tagok kinézetétől, személyiségétől és 
tehetségétől, továbbá a legnagyobb löketet a cég adta csapatkoncepció jelenti. 
Ha egy csapatnak megvan a megfelelő stílusa és témája, azt könnyű eladni és 
megtartani az imázsát a jövőben is. A megfelelő koncepció kialakításához előbb 
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meg kell határozni a célcsoportot, fel kell mérni annak befogadóképességét, 
komoly társadalomkutatásokat kell végezni. Ha a debütkoncepció mégsem 
lenne olyan sikeres, mint ahogy a statisztikák írták, kockázatos ugyan, de 
van lehetőség a változtatásra, viszont a sok módosítás is magában hordozza 
a bukás veszélyét. Ez az „iparág” nagyban függ a befogadó piactól: a csapatok 
rajongótábora maga a felvásárló réteg. A csapatok puszta megjelenésükkel, jó 
modorukkal példát mutatnak a rajongóik számára és ezzel együtt saját magukat 
is eladják. Míg a nyugati popkultúrában a feltűnés, a hatásvadászat képezi a jó 
üzleti fogást, addig a k-popban nagy hangsúlyt fektetnek a példaképadásra. 
Ezért is nevezhetjük az előadókat idoloknak.1 

E dolgozat a 2012-ben debütált, EXO nevű fiúbanda koncepcióját fogja 
taglalni, ami azért is érdekes, mert teljesen eltér az eddig általánosan hasz-
nált témáktól. A koncepció, amelyet eredetmítosznak is mondhatunk, magá-
ban hordoz vallási szegmenseket, motívumokat a koreai eredetmítoszokból. 
Ezek elemzésével szeretném kifejteni a koncepció mögöttes tartalmát. Ahogy 
azt az előzőekben említettem egy csapat sikere nagyban függ a befogadó ré-
tegtől is. Ez a koncepció nagy rizikókat hordozott magában a túlzott vallási 
tartalmak miatt. Ehhez kapcsolódóan a fiúbanda debütálását követően adott 
interjúinak áttanulmányozásával szeretném bemutatni a társadalomban ki-
fejtett hatását, amely rávetíthető a jelenlegi generációnak a koreai valláshoz 
(főként a sámánizmushoz) és tradíciókhoz való hozzáállására.

Az EXO debütkoncepciója és annak vallási szegmensei
Az EXO nevű fiúbanda tizenkét taggal indította el karrierjét 2012. április 8-án, 
ami mindenki számára meglepő volt.2 A k-pop kifejezetten szereti a nagy létszá-
mú csapatokat mivel látványosak és a széles repertoárnak köszönhetően min-
denki megtalálhatja a kedvencét közöttük. Viszont a csapat egy nem hétköznapi 
történettel, „eredetmítosszal” mutatkozott be a nagyközönségnek. A debütáló 
számot megelőzően huszonhárom kisebb videóban mutatták be sorra a tizenkét 
tagot, amelyekben kiderül, hogy mindegyikük rendelkezik egy természetfeletti 
erővel; ezen kívül nagy szerepet játszik a bemutatókban egy bizonyos napfogyat-
kozás is, amely állandó motívumként végigkíséri a csapat tagjait. 

Az EXO debüt száma, a MAMA elején található keletkezéstörténet ad magya-
rázatot arra, hogy a csapat egy egészként, de két külön csapatként (egy koreai 

1 Daniel Tudor, Korea, the Impossible Country, Tuttle, 2012, 247.
2  „Az SM új fiúbandája, az EXO megjelenteti első kisalbumát” http://www.newsen.com/ 

news_view.php?uid=201204090834051002
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és egy kínai) is fog tevékenykedni. Ez az eredetmítosz, vagy teremtésmítosz 
képezi elemzésem alapját, a benne megjelenő motívumokat fogom a koreai 
vallások (sámánizmus, buddhizmus, taoizmus, konfucianizmus és keresztény-
ség) szemszögéből tüzetesebben megvizsgálni. 

Amikor a Föld és Ég még egyek voltak, a Legendák tizenkét erővel táp-
lálták az Élet Fáját. Azonban egy bíborvörös erőnek szeme megalkotta 
magát a Gonoszt, amely bekebelezte az Élet Fájának szívét, így az lassacs-
kán kiszáradt. Hogy a Fa szívét a Legendák ölelve megvédhessék, a Fát 
kővel kettészelték és mindkét felet elrejtették, ezért az Idő visszafordult és 
az univerzum kizökkent az egyensúlyából. A tizenkét erő kettévált, s a két 
félből létrehoztak két Napot, mely egymásnak hasonlata volt, két világot, 
melyek csak hasonlítottak egymásra. Majd a Legendák elváltak egymástól. 
A Legendák ugyanazt az eget látják, de lábuk más földet ér; ugyanazon föl-
dön járnak, de más égre emelik tekintetüket. Majd egy napon, mikor az Égi 
Világban a bolygók egy vonalba állnak, a Legendák üdvözölni fogják egymást 
a világokból, melyek csak egymás hasonlatai. A napon, mikor a bíborvörös 
erő teljességgel megtisztul és a tizenkét erő egyesülve megalkotja a tökéletes 
egészet, egy új világ fog megnyílni.3

Az első kiemelendő motívum az Élet Fájának képe. Az Életfa vagy Világfa 
számos vallásban megjelenik és általában a jelentése megegyező: a világ axis 
mundijaként létezik (világ közepe). Az Életfa adja minden élő energiáját, át-
menetet képez az ég, az ég alatti és az alsóvilág között, ezzel a világkozmoszt is 
megteremtve.4 A koreai sámánizmusban az Élet Fája mint axis mundi a shingan 
싱안 (vagy hondae 혼대 / chonsanggye 촌상계 / chonangdae 촌앙대 / kunmungi 
군뭉이 / myongdu 묭두 / surittae 술읻대), amely átkelőként szolgál a szelle-
meknek, isteneknek.5 Ezek nemcsak átkelést biztosíthatnak, de lehetnek egy 
konkrét szellem lakhelyei is. Általában az ilyen fák közelében tartják a sámánok 
a fontosabb ceremóniáikat (kutokat 굿), mivel a fa összeköti az alvilágot (chiha 
지하), az ég alattit (chisang 지상) és az ég feletti világot (chonsang 존상).6 A ko-
reai mitológiában szerepel egy másik világfa is, mégpedig a Shindansu 신단수, 
amely rendeltetése szerint a világfára emlékeztető szent fa. Ez a fa a Thebek-
hegy tete jén áll és a helyet Szent Városnak vagy a „szellemek lak helyének” 
3 Saját fordítás az eredeti koreai és angol verziók összevetéséből, amelyek megtalálhatóak 

a Mellékletben.
4 Encyclopedia Britannica – Világfa http://www.britannica.com/EBchecked/topic/648638/

world-tree
5 Chang Soo-kyung – Kim Tae-gon, Korean Shamanism – Muism, Jimoondang, 1998, 188.
6 Chang – Kim, i.m., 130.
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nevezték.7 A Tangun mítosz szerint Tangun, a régi Choson koreai állam meg-
alapítója ennél a fánál szállt alá az égből háromezres seregével.8 Az elemzett 
mítoszunkban ez figyelhető meg: a Fa a világ legfőbb istene, akinek a szíve 
haldoklik és az ő megmentésére sietnek a Legendák. 

A buddhizmusban egy hasonló fa a Bodhi Fa néven szerepel. Buddha a Bodhi 
Fa alatt érte el a tökéletes megvilágosodást és szabadult meg minden földi 
rossztól. Ebben az értelmezésben az Élet Fája a kiindulópont és a befejeződés 
is, mindennek a közepe.9 

A konfucianizmusban az Élet Fájának képe nem létezik, az axis mundit egy 
személyhez köti, mégpedig T’len-tzu-hoz (a Mennyek Fia). Ő az, aki összeköti 
az eget az emberiséggel, vagyis Életfaként teremt kapcsolatot.10 Ebből kiindulva 
tekinthetünk a mítoszunkban szereplő fára is emberi lényként, hiszen a szíve 
száradt ki, ami emberi létre utalhat.

A keresztény hitvilágban az Élet Fája, más néven a Tudás Fája az, ami 
az Éden kertjében áll és erős tabu övezi Ádám és Éva előtt. Ez a fa a Minden 
kiindulópontja és minden földi tudás hordozója, ezért egy kerub védelmezi 
szigorúan.11 

Az Élet Fája maradandó, időkön át megtartja szakralitását megannyi vallás-
ban. Ha bármi történne az Élet Fájával az felborítaná az egyensúlyt, mint a fenti 
mítoszban is olvashatjuk: „az Idő visszafordult és az univerzum kizökkent 
az egyensúlyából”, mikor kettészelték.12 

A következő elemzendő motívum a Legendák tizenkét ereje. A mítoszban 
ez nincs megemlítve pontosan, viszont ez adja az EXO koncepciójának gerin-
cét. A csapat tizenkét fiúból áll,13 akik mind egy-egy erő tulajdonosai, és ők 
reprezentálják a Legendák erőit, amellyel megvédik az Élet Fáját a gonosztól. 
Ez a tizenkét erő: a jég, telekinézis, repülés, víz, gyógyítás, fény, villám, tűz, föld, 
időirányítás, teleportálás és a szél. Ezek között megtalálható a klasszikus négy 
fő elem, a víz, a tűz, a szél és a föld. Asszociálhatunk a taoizmus Wu Xing ter-
minusára is: az öt elem körforgása válasz sok kozmikus kérdésre, és segítséget 

7 Sz.A. Tokarev – I.Sz. Braginszkij (szerk.), Mitológiai Enciklopédia, 2. köt., Gondolat Kiadó,  
Budapest, 1988, 473.

8 Tokarev – Braginszkij, i.m., 475.
9 Világfa http://www.treeoflifeteachings.com/tree-of-life/ 
10 Rodney Leon Taylor – Howard Yuen Choy, The Illustrated Encyclopedia of Confucianism: 

A–M, The Rosen Publishing Group, New York, 2005, 9.
11 1Móz. 2.8, 3.24.; Jel. 22.2.
12 E.O. James, „The Tree of Life”, Folklore, LXXIX/4. (1968), 248.
13 2016-tól a csapat kilenc taggal folytatja tovább tevékenységét, három kínai tag kilépése miatt.
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nyújt a gyógyászatban is. A kínai terminus a négy alapvető elemből dolgozik, 
viszont itt a tűz, a víz, a föld, a fa (vagy szél) és a vas játszik főbb szerepet. 
Ezeknek van meghatározott szimbólumuk is, mint ☰ (vas/menny), ☷ (föld), 
☴ (fa/szél), ☵ (víz) és ☲ (tűz).14 Ezek a jelek (ma már a fa/szél kivételével15) 
megtalálhatóak Dél-Korea zászlajában is16, ezért köthetőek egyértelműen 
az elemek használata a koncepció kidolgozásához. 

A buddhizmusban jelenik meg még két elem a hét fő chakra17 megadásánál, 
amelyek a következők: Sahasrara – idő, Ajña – sötétség, Vishuddhi – fény, villám, 
Anahata – szél, Manipura – tűz, Svadhisthana – víz, jég és Muladhara – föld.18 
Valószínűsíthető, hogy a többi erő (a repülés, telekinézis, teleportálás), mivel 
nem rendelkeznek vallási alappal, pusztán a képzelet szüleményei. Ezzel szem-
ben a további elemek használata megalapozott.

A tizenkettes számot a tizenkét déva (szanszkrit: deva) istenség (buddhiz-
mus), vagy a Yoltudaeshin 열두대신 (koreai sámánizmus) kultuszában talál-
hatjuk meg, ezeket fogom a következőkben elemezni. Kifejezetten a tizenkét 
déva istenség mint a buddhizmus védelmezői a japán ezoterikus buddhizmus 
istenségei, emiatt nem köthetők szorosan Koreához, bár szükségesnek érzem 
a megemlítésüket, mert a déva (koreaiul: cheon 천) terminus létezik a koreai 
buddhizmusban is. A dévák emberfeletti lények, melyek az emberi szemnek 
láthatatlanok, de erőik, hangjuk egy bizonyos divyacaksus állapot megnyitása 
után érzékelhetőek lesznek.19 A tizenkét déva istenség a következő: 

Bonten (japán: 1. 梵天, szanszkrit: Brahma) – Fenn / Menny [dévája]
Taishakuten (jap: 2. 帝釈天, szkr: Indra) – Kelet/  A Dévák Ura
Suiten (jap: 3. 水天, szkr: Varuna) – Nyugat / Víz
Bishamonten (jap.: 4. 毘沙門天, szkr.: Vaiśravana) – Észak / Egészség
Enmaten (jap.:5. 焔魔天, szkr.: Yama) – Dél / Alsóvilág
Katen (jap.: 6. 火天, szkr: Agni) – Dél-kelet / Tűz 
Rasetsuten (jap.: 7. 羅刹天, szkr.: Raksasa) – Dél-nyugat / Démonok 

14 Feng Youlan (Yu-lan Fung), A History of Chinese Philosophy, 2. köt., Princeton University 
Press, New York, 1983, 13.

15 Régebbi zászlókban még megtalálható mind az öt elem.
16 Dél-Korea zászlaja http://www.worldatlas.com/webimage/flags/countrys/asia/skorea.htm
17 Chakra: más néven kerék, olyan energiapontok a testben, amelyek befolyásolják egy ember 

egészségét; a testben lévő központi csatornák, amelyeken fokozatosan átfuttatva a szelet a me-
ditáció során, elérhető a megvilágosodás. Hinduizmus, buddhizmus.

18 Trish O’Sullivan, „Chakras”. David A. Leeming, Kathryn Madden, Stanton Marlan (szerk.): 
Encyclopedia of Psychology and Religion, Springer Science, Business Media, 2010, 135.

19 New World Encyclopedia – „Déva istenek”http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Deva
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Ishanaten (jap.: 8. 伊舎那天, szkr.: Isana) – Észak-kelet / Dharma 
Futen (jap.: 9. 風天, szkr.: Vayu) – Észak-nyugat / Szél 
Nitten (jap.: 10. 日天, szkr.: Aditya) – Nap
Gatten (jap.: 11. 月天, szkr.: Candra) – Hold 
Jiten (jap.: 12. 地天, szkr.: Prthivi) – Lenn / Föld20

A felsorolt dévák alapján mind a tizenkettes szám, mind pedig a dévák ereje 
is többnyire megegyezik az EXO koncepciójával. Lehetséges, hogy ez a vallási 
szegmens is a csapat megalkotásának alapját képezhette.

Hasonló egyezés miatt kell megemlíteni a koreai sámánizmus istenségei kö-
zött fellelhető Yoltudaeshineket 열두대신 is. Hajdanán tizenkét magas rangú 
hivatalnok voltak a királyi bíróságban, majd haláluk után bekerültek a sámá-
nista panteonba.21

A soron követő elemzendő mozzanat a „bíborvörös erőnek szeme alkotta 
Gonosz”. A koreai mitológiában van egy olyan lény, melynek neve Mama sonnim 
마마 손님. Ez a lény két szempontból is fontos: egyrészt az EXO debütáló dalának 
címe is a MAMA-t viseli, melynek szövegéből kitűnik,22 hogy az egy magasabb ren-
dű erő felé való könyörögés, látva az emberek romlását és pusztulását. A szöveget 
elemezve lehetségesnek tartom, hogy a könyörgés és szemrehányás a Mama sonnim 
istenségnek szól. A Mama sonnim (Mama 마마 / Hoson mama 호선 마마 / Hogu 
pyolson 호구 별선 / Tusin 두신), szó szerint „himlővendég” a fertőző betegségek 
egyik legrettegettebb szellemének eufemisztikus neve. Ha valahol himlőjárvány 
ütött ki, úgy hitték, hogy ott Mama sonnim jelent meg. Ezt a szellemet minden mó-
don kitüntették tiszteletükkel, bárhol azonnal szentélyt állítottak neki és próbálták 
kiengesztelni megannyi jóval.23 A himlő vörös kiütéseket okoz az emberi bőrön, 
amelyek megfeleltethetők a bíborvörös szellemnek, mely megalkotta a Gonoszt 
és bekebelezte az Élet Fájának szívét. Ha ebben az esetben az Élet Fáját embernek 
tekintjük (ahogy azt a konfuciánus szemlélet szerint megtehetjük), a Gonoszt 
pedig Mama sonnimnek, akkor a mítoszt értelmezhetjük úgy is, hogy egy ember 
beteg lett a himlőtől, ami akkoriban halálos betegségnek számított. Ez a feltevésem 
a MAMA dalszövegével együtt kap teljes értelmet annak erős társadalomkritiká-
jával. Majd „a bíborvörös erő teljességgel megtisztul és a tizenkét erő egyesülve 
megalkotja a tökéletes egészet, egy új világ fog megnyílni”, vagyis értelmezésem 
szerint a himlőből kigyógyulva újra egészség és béke lesz.

20 Saroj Kumar Chaudhuri, Hindu Gods and Goddesses in Japan, Vedams, 2003, 184.
21 Chang – Kim, i.m., 192.
22 Az eredeti koreai dalszöveget és annak saját fordítását lásd a Mellékletben.
23 Tokarev – Braginszkij, i.m., 468.
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A kettévált fa két feléből alkotott, egymással hasonlatos világok egy kétosz-
tagú világszemléletre utalhatnak. Ez a fajta része a mitológiának sajnos nem 
támasztható alá koreai vallási vagy mitológiai elemekkel, ugyanis például véve 
a koreai sámánista világképet, az háromosztatú. Ezért véleményem szerint ez 
a szegmens csakis az EXO két részre tagolását hivatott megmagyarázni, okot 
adva arra, hogy egyszerre létezzen a koreai és kínai csapat, melyek ugyanazt 
az előadást, dalokat promotálják egy időben, de külön országban.

A fiúcsapat neve, maga az exo kifejezés egy csillagászati szakszóból eredez-
tethető: az extraszoláris, röviden exobolygók, a galaxison kívül eső bolygók 
nevéből. Ebből a szakszóból jött az az ötlet is, hogy a tizenkét fiú egy másik 
bolygóról érkezett hozzánk. A koreaiak már a Három Királyság korában 
(57–668) is hittek szent csillagokban, amelyektől az emberek élete függött. 
A középkorban különösen tisztelték a Noinsong 노인성 – Canopus24 csillagot 
és a Thaebaeksong 태백성 – Vénuszt, továbbá a Nagy Medve csillagképeit.25 
Ezért nem meglepő, hogy az asztrológia is megjelenik a mítoszban. A boly-
gók együttállása nemcsak a koreai, hanem más kultúrákban is égi jelnek 
számított, mindig szokatlan dolgok, fordulók, csodás események kapcso-
lódtak hozzá. 

Az EXO debütkoncepciójához hozzátartoznak a tényleges debütöt meg-
előző bemutatók is (huszonhárom darab), amelyek egyik központi motívu-
ma a napfogyatkozás. A bolygók együttállása és a napfogyatkozás is mind 
az asztrológiai szakralitást tükrözik. Koreában a nap- és a holdfogyatkozásról 
szóló mítoszban a sötétség országának (Kamak nara 가막 나라) királya „tüzes 
kutyákat” küldött, hogy lopják el a Napot és a Holdat. De ez nem sikerült 
nekik: a Nap túl forró volt, a Hold pedig túl hideg. Így megrágva a Napot szü-
letett meg a napfogyatkozás, a Hold megrágásával pedig a holdfogyatkozás.26 
E mítosznak az ind Ráhu mítosz szolgál alapjául, amely szintén a nap- és 
a holdfogyatkozás keletkezését meséli el. A történet szerint, mikor az iste-
nek megkóstolták az amritát,27 Ráhunak sikerült csellel néhány kortyot innia 
belőle. Alig jutott le azonban pár csepp a torkán, mikor a Nap és a Hold ész-
revették a démon Ráhut az istenek gyülekezetében és jelentették Visnunak. 
Visnu korongjával levágta Ráhu fejét, csakhogy a démon feje az amritától már 
24 A Canopus (Carinae, Alpha Carinae) egy első fényrendű csillag a Hajógerinc csillagképben. 

A második legfényesebb csillag az éjszakai égbolton (a Szíriusz után). Magyarországról nem 
látható.

25 Tokarev – Braginszkij, i.m., 460. o.
26 Tokarev – Braginszkij, i.m., 460. o.
27 Az ind mitológiában a hallhatatlanság isteni itala.
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halhatatlanná vált, így nem halt meg, hanem az égbe emelkedett. Azóta Ráhu 
feje bosszúvágytól fűtve időről időre elnyeli a Napot és a Holdat.28 

A különböző fogyatkozások sötétséget hoznak magukkal, amelyek jelent-
hetik a világvégét is. A mítoszból leszűrhetjük, hogy a Legendák (az EXO 
tagjai) ezt rendeltettek megakadályozni. Emellett a napfogyatkozás a bolygók 
együttállását is jelentheti, amire a két világban élő Legendák várnak, hogy 
egyesülhessenek és elhozzák egy új világ kezdetét. 

Összegezve elmondható, hogy az EXO „teremtéstörténetének” megalkotá-
sakor sok, már eddig is a koreai társadalomban jelen lévő vallási motívumot 
használtak fel és ettől vált olyan egyedivé ez a koncepció. Amint láthattuk, 
tartalmaz buddhista gyökereket, konfúciánus utalásokat, kisebb mértékben 
a keresztény hitvilág is megjelenik benne, de ami a legmeghatározóbb az a ko-
reai ősvallás, a sámánizmus és a koreai mítoszok jelenléte.

Az EXO debütkoncepciójának társadalmi fogadtatása
Mivel az EXO koncepciója ennyire vallási töltetű lett, jobbára inkább csak 
a misztikuma tűnhet fel legelőször a laikusoknak. Viszont a koreaiak a saját 
mítoszaikat, kultúrájukat ismerve észrevehettek egyes sámánista vagy vallási 
jellemzőket. A társadalmi fogadtatás több szegmensből áll össze, nem csak 
az adott történettől függ, hanem a csapat megjelenésén, az adott érdeklődési 
trendeken és a gazdasági helyzeten is. 

Nem áll módomban komplett gazdasági elemzést írni az EXO kezdeti sike-
reiről, mivel nem ez a célom, viszont a debütöt követő legfrissebb interjúkból 
szeretném kiemelni azokat a részeket, amelyek a koncepcióra, vagyis az ere-
detmítoszra vonatkozó vélemények, reakciók. Konkrét társadalmi elemzést 
még nem készítettek ezzel a témával kapcsolatban, ezért az alább leírtak saját 
elemzés alapján levont következtetések.

Maga az eredetmítosz teljesen kézenfekvő volt. Magyarázatot kellett adni 
arra, hogy miért áll az EXO két részből (egy koreai és egy kínai fél) úgy, hogy 
véletlenül se tűnjön ki a túlzott gazdasági indok. Erre tökéletesen megfelelt 
az eredetmítosz. Viszont a MAMA című szám maga már kockázatokat hor-
dozott magában kemény társadalomkritikája miatt. Az EXO így a komoly, 
misztikus koncepcióval és egy komoly, erős debüt dallal nem érte el azt a sikert, 
amelyet a cég várt volna. Mondhatnám úgy is, hogy a fiatalságnak ez érthetet-
len volt. Ezt abból is lehet látni, hogy a későbbi számaikkal, amelyek már nem 
voltak olyan komplexek, mint a MAMA, sokkal nagyobb sikert értek el.29

28 Tokarev – Braginszkij, i.m., 80. o.
29 „Az EXO az első olyan előadó tizenkét év óta, aki megütötte az egy millió eladást (2013-as új 



123Az EXO nevű koreai fiúcsapat debütkoncepciójának vallási szegmensei…

30

számukkal)” http://www.allkpop.com/article/2013/12/exo-becomes-the-first-million-seller-
in-twelve-years

30 Gaon Chart 2012, 2013, 2014, 2015-ös albumeladási listája http://gaonchart.co.kr/
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A debüt után adott interjúkból kitűnik, hogy a szupererők és a MAMA 
társadalomkritizáló szövege váltotta ki a legnagyobb nézeteltéréseket. Az egyik 
ilyen interjú során megemlítették a csoport koreai felének, hogy a MAMA 
dalszövegét elég sok kritika érte az internetes közösség körében, viszont ők csak 
azt reagálták erre, hogy a kritikát elfogadják egy bizonyos szintig.31 Egy másik 
interjúban megemlítették, hogy a szupererők, vagyis az elemek felhasználásának 
ötlete az SM. Entertainment cég CEO-jától, Lee Soomantól származik, akit 
emiatt meg is vádoltak azzal, hogy régebben a Szabadkőművesek csoportjához 
tartozott és innen jött az ötlet erre a koncepcióra.32 Ez a fajta megfeleltetés azért 
sem érthető, mert a Szabadkőművesek kultúrköre Európához és Amerikához 
tartozik, a koncepciót viszont hatalmas hiba amerikai mítoszokhoz kapcsolni. 
Ehhez a problémakörhöz kapcsolódva szeretném megemlíteni azt is, hogy 
sokan az EXO-t Illuminati33 közösségnek bélyegezték a koncepció miatt. Kész 
elméletek készültek ennek igazolására34, amelyeknek természetesen semmilyen 
tudományos alapjuk nincsen, így nem is lehet őket hitelesnek tekinteni. Szintén 
egy interjúban lehet olvasni arról is, hogy a koncepciót az amerikai Marvel 
képregényekben szereplő szuperhősökhöz hasonlították.35 Véleményem szerint 
ezek mind olyan kijelentések, amelyek azt tükrözik, hogy a társadalom nem 
vette komolyan a valójában komoly üzenettel bíró koncepciót vagy túlságosan is 
csak Amerikával kapcsolatos képzettársításokat tudtak előhozni, megfeledkezve 
a saját ősvallásukról. A vallásosság és a sámánizmus, a teremtésmítoszokhoz 
való hozzáállás a koreai társadalom fiatalabb rétegei között kihalni látszik, 
annak ellenére, hogy mindennapi életük része. Ezt mutatja a lakosság vallásos 
összetételére vonatkozó adatok is: 49%-a keresztény, 47%-a buddhista, 3%-a 
konfuciánus, 1%-a sámánista.36

31 EXO-K Interjú - 2012. 04. 30. http://isplus.live.joins.com/news/article/article.asp?total_id= 
8037172

32 EXO-K Interjú – 2012. 05. 17. http://news.donga.com/3/all/20120517/46323686/1
33 Illuminati közösség https://www.illuminatiofficial.org/the-official-website-for-the-illuminati/
34 Az EXO, mint Illuminati közösség http://kpopselca.com/forum/general/100-positive-exo-is-

the-main-export-of-the-illuminati-in-k-pop-t17194/
35 EXO-K Interjú – 2012. 05. 18. http://news.donga.com/3/all/20120518/46313521/2
36  Choi Joonsik – Hahm Inhee – Kim Mihyun – Kim Younghoon – Lee Kisung, Understanding 

contemporary Korean culture (Ewha’s Korea studies series for globalization, 2.), Ewha Womans 
University, Korean Cultural Research Institute, Seoul, 2011, 93.
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Összegzés
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az EXO fiúcsapat debütkoncepciója 
mögött több van egyszerű misztikumnál vagy amerikai szuperhős imázsnál. 
A „teremtésmítoszban” fellelhetünk koreai sámánista, buddhista, konfuciá-
nus, keresztény és taoista utalásokat, és megjelenik benne a koreai mitológia 
is. Véleményem szerint, ahogy azt a társadalomban kifejtett hatása is tükrözi, 
az ilyesfajta komoly üzenettel bíró koncepcióhoz még nem volt eléggé érett 
a k-popot hallgató réteg. 

Az ötlet maga nagyon jó volt és érdemes vele tudományosan is foglalkozni. 
Az EXO-t ért kezdeti kritikák ellenére a csapat napjainkban hatalmas sikerre 
tett szert és most is folytatja töretlenül a zenei tevékenységét, igaz, a cég nem 
használja ki teljesen a kezdeti koncepciót, mint ahogy tehetné.

Melléklet
EXO – MAMA – eredetmítosz
Koreai:
하늘과 땅이 하나였을때 전설은 12개의 힘으로 생면의 나무를 돌보았다. 붉
은 기운의 눈이 악을 만들고,  생면의 나무 심장을 탐해 나무의 심장이 말라
갔다. 전설이 나무의 심장을 보듬어 살펴 나무를 돌로 나누어 숨기나니 시간
은 뒤집어지고 공간은 어긋난다. 12개의 힘은 반으로 나뉘고, 꼭 닮은 두개
의 태양을 만든다.  꼭 닮은 두개의 세상으로 전설은 나누어 움직인다. 전설
들은 같은 하늘을 보지만, 다른땅을 밟을 것이고, 같은땅을 밟지만, 다른 하
늘을 볼것이다. 하나의 하늘에서 땅들이 일렬의 행을 낳는 날, 꼭 닮은 두개
의 세상에서 전설들은 서로의 안부를 묻는다. 붉은 기운을 완전히 정화시켜 
12개의 힘이 하나의 뿌리로 완벽한 하나가 되는날, 새로운 세계가 열리리라.

Angol:
When The skies and the grounds were one legends through there twelve 
forces nurtured the tree of life. An eye of red forces created the evil which 
covered the heart of tree of life and the heart slowly grew dry. To intent an 
embrace for heart of tree of life, the legends hereby divide the tree in half and 
hide each side hence time is overturned and space turns askew. The twelve 
forces divide into two and create two suns that look alike, into two worlds 
that seem alike. The legends travel apart. The legends shall now see the same 
sky but shall stand on different grounds, shall stand on the same ground but 
shall see different skies. The day the grounds beget a single fault before one 
sky in two worlds that seem alike, the legends will greet each other. The day 
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the red forces purify and twelve forces reunite into one perfect root – a new 
world shall open up.

Videó:
https://www.youtube.com/watch?v=Fsame90DtpE [2015. május 17.]

EXO – MAMA – dalszöveg
Koreai 
Careless, careless. Shoot anonymous, anonymous. 

Heartless, mindless. No one. who care about me? 
versszak1. 

잃어버린 채 외면하는 것 같아 참을 수밖에 없어 
눈을 감지만
마마! 이젠 내게 대답해줘 왜 사람들이 달라졌는지 
아름다운 시절이라는게 존재하긴 했는지
이제 더는 사랑하는 법도 잊었고 배려하는 맘도 잃었고 
등을 돌린 채로 살아가기 바쁜걸
익명의 가면에 감췄던 살의 가득한 질시
끝을 봐도 배고픈 듯한
이젠 만족해? 

Refrén
우린 더 이상 눈을 마주 하지 않을까? 
소통하지 않을까? 사랑하지 않을까? 
아픈 현실에 다시 눈물이 흘러 
바꿀 수 있다고 바꾸면 된다고 말해요 마마. 마마. 

2. versszak
언젠가부터 우린 스마트한 감옥에 자발적으로 갇혀 
0과 1로 만든 디지털에 내 인격을 맡겨
거긴 생명도 감정도 따듯함도 없고
언어 쓰레기만 나뒹구는 삭막한 벌판. 
날이 갈수록 외로움만 더해져

우리가 인간일 수 밖에 없는 건 상처 받는 것. Yeah-
만나고 손을 잡고 느끼며 함께 울고 웃고 
닮아가고 서로 연결돼. 
돌이키고 싶다면

*Refrén
Átvezetés
Turnback!
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죽고, 죽이고 싸우고 외치고. 이건 전쟁이 아니야. 
도와줘요 마마마마 마마마마 Turn back. 
깨닫게 마마마마 마마마마 Rolling back. 
박고 치고 편을 나누고 싸우고 이건 게임도 아니야. 
도와줘요 마마마마 마마마마 Turn back.  Yeah-

3. versszak
Careless, careless. (마마) Shoot anonymous, anonymous. (마마)
Heartless, mindless. (마마) No one. Who care about me? (마마)
삶에 허락된 축복받은 날들에 감사하고 
매일 새로운 인연들을 만들고 
깨져버린 마음에 보다, 기쁜 사랑을 모두 함께 웃을 수 있다면

*Refrén
Careless, careless. Shoot anonymous, anonymous. 
Heartless, mindless. No one. who care about me?

Magyar37

Nemtörődömség, Nemtörődömség. Lődd le az idegent, az idegent!
Szívtelenség, esztelenség. Senki sem foglalkozik velem!

versszak1. 
El akartam felejteni, míg félrenéztem, de csak szenvedni tudok miatta,
Becsuktam a szemem, de…
Mama! Felelj nekem, miért változtak meg az emberek?
Tényleg létezett egy szebb kor?
Most még azt is elfelejtették, hogyan szeressenek és elveszett belőlük az együtt-
érzés.
Hátat fordítva élik rohanó életüket.
Névtelen maszk mögé rejtett gyilkos szándékkal telített irigység. 
Ha látják a véget, még akkor is éhesek.
Elégedett vagy most már?

Refrén
Nem gondolod, hogy már egymás szemébe sem nézünk?
Nem beszélünk egymással? Szeretni se vagyunk képesek? 
A fájdalmas valóság előtt újra hullajtom könnyeimet.
Ha változtathatunk, és ha változtatunk, menni fog-e, válaszolj, Mama, 
Mama!

37 Saját fordítás az eredeti koreai és angol verziók összevetéséből.
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2. versszak
Majd egyszer önként zárjuk be magunkat az „okos” börtönbe,38 
0 és 1-ből készített digitális világban hagyjuk saját személyiségünket,
Ahol nincs élet, se érzelmek, se melegség.
A szavak, mint szemét szétszórva a sivár mezőkön.
Ahogy telnek-múlnak a napok csak magányosabb leszek,
Mivel pusztán emberi lények vagyunk, csak bántalmat kapunk.
Találkozni, kéz a kézben járni, érezni; együtt sírni, nevetni,
Hát legyünk hasonlók, beszéljünk egymással,
Ha vissza akarjuk fordítani ezt.

*Refrén
Átvezetés

Fordulj vissza!
Meghalni, ölni, harcolni, sikítani. Ez nem egy háború!
Segíts, Mama, fordulj vissza!
Észrevesszük Mama, gyere vissza!
Összezúzni, ütni, megoszlani, harcolni, ez nem is egy játék!
Segíts, Mama, fordulj vissza!

3. versszak
Nemtörődömség, Nemtörődömség. Lődd le az idegent, az idegent.
Szívtelenség, esztelenség. Senki sem foglalkozik velem.
Köszönetet mondok az élet által adott áldott napokért,
Minden nap új csodát alkotva,
Egy összetört szívhez képest, ha kedves emberek mind együtt nevetni tud-
nának.

*Refrén
Nemtörődömség, Nemtörődömség. Lődd le az idegent, az idegent!
Szívtelenség, esztelenség. Senki sem foglalkozik velem.

38 A [smart] szó itt az okos telefonokra értendő.
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