
Eddig a vers. Elsô hallásra talán azt hihetnénk, hogy itt maga Oberon jön csak 
Shakespeare-tôl, a SZENTIVÁNÉJI ÁLOM tündérkirálya. Pedig az utolsó sor, „évôdne is, ha 
volna apja még”, ugyanarra a lélektani összefüggésre utal, mint a beszédem elején fel-
idézett szóváltás IV. Henrik király és az ifjú trónörökös között. Vagyis hogy a fiú napjai 
addig könnyûek, ô maga addig évôdhet, addig tud a felelôtlenségig szabadon visel- 
kedni, amíg van kinek szót fogadnia, s fôleg van ki ellen lázadnia. Ha már nincs, ha 
már át kell vennie a hatalmat, akkor rászakad a felelôsség teljes súlya, s már vigyáz-
nia kell. A magyar színházi világ azért is játszhat szabadon, mert van egy meghono-
sított Shakes peare-je, aki olyan sokat tudott mesterségébôl, hogy darabjainak egy-egy 
sike rült elôadása végén akár át is engedheti meghajló utódainak a maga elvitathatat-
lan koronáját. Mi meg komolykodhatunk, titokzatoskodhatunk, sôt évôdhetünk.

Gergely Ágnes

ORFEU NEGRO*

1
1

A lépcsô fordul, a beton enged,
önkívületet hord az álom. 
Évtizedek múltán földerengett
az a halál a karneválon.
Kit értesítsünk, kérdik a mentôk.
Az eszmélet kidob egy nevet.
A lányt a táncoló tömegbôl
nézi egy álarcos szörnyeteg.
Véres a kéz, az orr és a homlok.
Jönnek, de nem tudom, ki jön el.
Eurydike, rohanj! kapaszkodj!
Egyetlen villanydrót van közel – 
és úgy maradt, mély álomba esvén,
helyettem halt meg azon az estén.

2

Helyettem halt meg azon az estén,
körülöttem felzúg a tömeg.
Az ég legördül kreol testén, 

* A Marcel Camus rendezte brazil–francia–olasz film 1959-ben készült. 1962-ben mutatták be Ma gyar or-
szágon.
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a villanydrót fölébe sistereg.
Ki tudta róla: vakon szerelmes?
A zsigeri szerelem üdvözít.
A gonosz erô sosem kegyelmez:
hajnaltól éjfélig üldözik.
Kergetik együtt az álmaival,
az a vétke, hogy vágya testet ölt,
fenn, ahol havasok kürtje rivall,
lenn, ahol hullámot becéz a föld,
a hegyek fölött, a Dél keresztjén – 
és úgy maradt, mély álomba esvén.

3

És úgy maradt, mély álomba esvén,
a kikötô vele álmodik.
Az átfestett hajón ég a festék,
a pálma kinyújtja ágait,
a parton a föveny megcsikordul, 
még messzire jár a förgeteg,
itt dob szól, lant zeng, harang kolompol,
és táncol az álmodó tömeg,
s a habok ott lenn, a mély öbölben
dajkálják a villámló éveket,
és az öngyilkosok elgyötörten
lesik a merev fedélzetet,
egy álombeli kéz lesz majd a jel – 
egyetlen villanydrót van közel.

4

Egyetlen villanydrót van közel,
egyetlen sokkoló pillanat.
De ha el kell mennem tôled, el,
inkább ott lennék a híd alatt,
ahol a percnyi fulladás hite
nem jelent kiszámított ütést,
megütnek, édes Eurydike,
s én nem döfhetek magamba kést,
s te nem foghatod meg a kezemet,
hogy Orpheust elérje a sokk,
hogy végre magamba égesselek,
ahogy a fényt a katedrálisok,
s a földön sikolt egy béna asszony:
Eurydike, rohanj! kapaszkodj!
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5

Eurydike, rohanj! kapaszkodj!
A villanydrót az égre mered, 
a gonosz ledobja azt a maszkot,
hogy végigpásztázza végzetedet,
de nincs idô, nyílik a börtön,
odakinn tündöklô szivárvány
hosszú hajadra leng, s az ördög
tombol a perifériáján, 
s az óceán pohár vizében
lelked megfürdik, ott a kendô, 
a tükör elôtt tompa fények,
iszkol a bûn, az eredendô,
ó, angyal, hívlak, angyal, jövel – 
jönnek, de nem tudom, ki jön el.

6

Jönnek, de nem tudom, ki jön el,
aki nem visel semmi álcát,
míg álombeli kéz lesz a jel – 
hogy mérjem fel valódiságát?
Lakott-e kristálypalotában,
ahol az angyali szárny alatt,
a szelíd nappali ragyogásban
vad éjszakák gunnyasztanak?
S a testesült ideiglenesség,
az álomba táncolt kikötô
milyen keretbe áll, hogy testét
megôrizze a felkent Idô?
És hol a jel, a biztosnak mondott?
Véres a kéz, az orr és a homlok.

7

Véres a kéz, az orr és a homlok.
Véres a kézelô, a kabát.
A jobb s bal orcán lila foltok,
dudorok a bal homlokon át,
véres a jobb kar, fel, könyékig,
a szemrés keskeny, akár a tôr,
véres a föld a lépcsô tövéig,
véres a ház is a fal felôl –
mire volt jó ez? kinek jó ez?
kit juttat elôbbre ennyi vér?
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kitôl kell tanulni még a mórest?
minek? és meddig? és mennyiért?
S azt az ütni képtelen kezet
nézi egy álarcos szörnyeteg.

8

Nézi egy álarcos szörnyeteg
mindazt, mit nemcsak a szörnyek látnak.
Az újra ordítozó tömeget,
felvonulását az alvilágnak,
a kocsmából tóduló nagyapák
T-shirtbe rongyolt unokáit,
vad zászlók kirajzó rohamát,
csak szétverni mindent, ami számít,
ami arány és ami mérték,
aki alkot és aki hallgat,
ami hagyomány, ami érték,
ahogy szétverték a forradalmat.
És kiszemelik, míg sorsa eldôl,
a lányt a táncoló tömegbôl.

9

A lányt a táncoló tömegbôl
már századok óta figyelik.
Büszke szarvas a tölgyfaerdôn –
elôlép a szellemi elit
a félhomályból, és rezzenetlen
az útra néz, az égre néz fel,
és áll növekvô fénykörökben,
aztán a csendbe visszalépdel,
így él ma is, magánya rávall,
táncolni tud, fecsegni átall,
Virgil, Shakespeare, Csehov szavával,
egy férfiember sóhajával – 
ki ô, firtatják a házmesterek.
Az eszmélet kidob egy nevet.

10

Az eszmélet kidob egy nevet,
kapaszkodnál belé örökre.
Hús-vér alakját nem ismered,
lépj mondakörbôl mondakörbe,
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Fáraó kocsiján ott az ôs had,
a tenger ismét összecsapna,
Dániel falán az égi jóslat,
s a verem mélye nem lesz csapda,
a Kereszt fölött az ígéret:
velem leszel a Paradicsomban,
Philemon nem fél Baucis végett,
az egyik érzi, a másik hol van,
s Aeneas tudja, élete eltört – 
Kit értesítsünk, kérdik a mentôk.

11

Kit értesítsünk, kérdik a mentôk,
anyját? apját? vagy testvéreit?
Anyám meghalt, apámat megölték,
minden szerelmem odaát lakik.
Otthonom elvitte a bomba,
hazámat a hamis jelszavak,
a tetôt, mielôtt beomolna,
guanó borítja és salak.
Mit szólna ehhez József Attila?
Megviselné-e az ital Adyt?
Ôket is bemocskolják a ritka
percben, mely nekik még megadatik.
S Tersánszky átkát pengeti Kháron – 
az a halál a karneválon.

12

Az a halál a karneválon,
a tûzhalál, az elektrosokk.
Michelangelo gondolt-e rá, hogy
a Mediciek is gyilkosok?
A serpenyôben véres bánat,
a másikban a márvány tökély,
egyenlít-e a bûnbocsánat,
ha mind a kettô az égig ér?
S ha a gyilkosság merô halál csak,
s körülötte dúl a karnevál,
azért jöttél, hogy megbocsáthasd
a vétket, ahogy az írva áll?
Azt hitted, túléled, elfelejted.
Évtizedek múltán földerengett.
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13

Évtizedek múltán földerengett
minden lapályba süppedt emlék.
Terméskövet álmodsz és cementet,
iszapot terem a folyómellék,
jár a malom, öntik a búzát,
izzadt falú a borszagú pince,
a fiúk a latin tételt nyúzzák,
reng a várudvar vaskilincse,
a post molestam senectutem
nem tehet kárt, az ég hatalmas,
a pályát nem adod fel úgysem,
védd magad, mint az anyafarkas – 
lesz-e ott valaki, aki várjon?
Önkívületet hord az álom.

14

Önkívületet hord az álom,
közelebb lép a förgeteg.
Az öngyilkosok a lapályon
nem dönthetnek Isten helyett.
Az álombeli kéz nincs semerre,
más jelek buknak elô, de késôn.
Se betegség, se balszerencse:
a gonosz bolyong fenn a lépcsôn.
Eurydikét Orpheustól
ô tépi el végleg, ez a dolga.
A világ egyszer belepusztul,
s ô nem tér vissza a pokolba.
Messze, fenn angyalok lebegnek – 
a lépcsô fordul, a beton enged.

15

A lépcsô fordul, a beton enged,
önkívületet hord az álom.
Évtizedek múltán földerengett
az a halál a karneválon.
Kit értesítsünk, kérdik a mentôk.
Az eszmélet kidob egy nevet.
A lányt a táncoló tömegbôl
nézi egy álarcos szörnyeteg.
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Véres a kéz, az orr és a homlok.
Jönnek, de nem tudom, ki jön el.
Eurydike, rohanj! kapaszkodj!
Egyetlen villanydrót van közel!
És úgy maradt, mély álomba esvén – 
helyettem halt meg azon az estén. 

2013. október – 2014. április

Schreiner Dénes

MOZDULATLANSÁGMÛVÉSZET

„De arcokat nem lehet összeadni.”
(Albert Camus)

Az utóbbi hetekben mindenki ámulatára újra felbukkanó öregember a mutatványosok-
nak ahhoz a fajtájához tartozott, akik forgalmas helyeken, köztereken, hidakon és alul-
járókban jelennek meg kis ponyvájukkal, leterítik a földre, ráhelyezik a hordozható 
sámlikat, összecsukható kempingszékeket, majd felvesznek egy lehetetlen pózt, és abba 
belemerevedve ülnek vagy állnak órákig mozdulatlanul a járókelôk meghökkent te-
kintetétôl kísérve. Némelyik megszánja ôket, pénzt dob perselyükbe, melyet kitesznek 
maguk elé, legyen az sildes sapka, levágott tetejû mûanyag flakon vagy agyonhasznált 
kartondoboz. Ekkor hirtelen megmozdulnak, hogy a bámészkodó gyerekek ijedten vi-
sítsanak fel mellettük, majd másik pózba dermednek, s úgy maradnak a továbbiakban.

Ám van, méghozzá a magasabb szintû mûvészet képviselôi közül, aki még ekkor sem 
mozdul meg, ô a pénzt nem elismerésnek tekinti, amit a kiállt gyötrelmekért kap, hanem 
biztatásnak, legyen továbbra is mozdulatlan, ameddig csak bír. Láttunk már a városban 
olyanokat, akik egy teljes napig nem moccantak meg, mivel idôrôl idôre csörrent az 
apró, s ez folytatásra bírta ôket. Egy helyben, étlen-szomjan, cigarettáról és egyéb lu-
xusról nem beszélve, ráadásul a szükségüket sem végezhették el.

Ezek a mutatványosok, akiket bízvást hívhatunk a mozdulathiány mestereinek, egy-
fajta mozdulatlanságmûvészeknek, igen gyakran komoly jelmezekben lépnek fel, ki-
kölcsönzött vagy jobb híján maguk tervezte és varrta maskarádékban, s hozzá csalóka 
álarcokban, netán arcukat a felismerhetetlenségig elmaszkírozva. Úgy néznek ki, mint-
ha bábuk, próbababák lennének, vagy felhúzható szerkezetek, gépek, melyekben nincs 
élet. Mozdulatlanul merednek ránk fehérre meszelt képükre fagyott torz vigyorral, 
máskor komoly ábrázattal, bús képpel, melyet a feketével odafestett könnycseppek 
mutatnak, akárcsak a szomorú bohócoknál a cirkuszban.

De akad közöttük néhány, aki még tovább merészkedik. Szobornak álcázza magát, 
mely ott áll a mit sem sejtô emberek között, akár egy kiállítási tárgy, panoptikumi kel-


