
EGY FRANCIA PÁSZTORJÁTÉK
ANDRÉ OBEY; f:JFf:LI HARANGSZÓ (Les trois coups de minuit)

A magyar közőriség nyilván nem tud sokkal többet Andre Obey-ról, mint,
hogy Reginald Rose drámáját, a "Tizenkét dühös ember"-t, amely az elmúlt
színházi évad egyik eseménye volt, ő dolgozta át színpadra.

Ki is ez az író, a nagysikeru "Három óraütés" (szószerint fordítva) szer
zője ? Ha csak annyit tudunk, hogy hatvannyolc éves, költő és regényíró s a
francia színpadi szerzők között különleges helyet foglal el, keveset tudunk
róla. André Obey a színpad megszállottja; már gyermekkorában színházat ala
pít, első zsengéi többnyire rögtönzések, ezeket nővére és néhány tehetséges paj
tása adja elő s őmaga készíti a díszleteket is. A liceumban Racine untatja,
Molíére elbűvöli ... A német-görög tagozatban Goethe és' Euripides, Aischylos
és Sophokles darabjait fordítják s ekkor már érzi, hogy többé nem szabadul
hat a színpadtól. Az érettségi után a nagy élmény: felfedezi Shakespearet s ez
lényegében kihat írói munkásságára. Lilleben beíratkozik a jogi és bölcsészeti
karra, de közben kitör a világháború s Obey súlyos fejsebével a Limege-t kór
házba kerül, itt kezdi írni háborús naplóját; felfigyelnek rá, nemsokára a fő

városba kerül, újságíró lesz. I928-ban önéletrajz-regényével elnyeri a Renaudot
díjat. A színházzal a húszas években veszi fel a kapcsolatot, de ekkor még
útkereső, darabjait jobbára avantgardista együttesek (pl. "A tizenötök") hoz
zák színre és nem is kevés sikerrel. Az első igazi sikert a "Noé" hozza meg
I93I-ben s ebben az évben még két másik darabja is, köztük a sokat emlege
tett .Bataílle de la Marne", ("A Marne-i csata"). Nem szédíti meg, hogy most
már bejutott a divatos szerzők sorába; igényes író, tehetsége megmenti a fel
színességtől. Darabjait egyforma sikerrel játszák a klasszikus Comédie Fran
caiseben. a Vieux Colombierben vagy a Porte-Saint-Martinben. Betlehemes já
tékát Páris egyik munkásszínházának: a Théaetre de l'Oeuvrenek írta. Obey
művészetének különben is sajátos egyéni, bizonyos értelemben paradox vonása,
hogy bár a nagy tragédiairók hatása alatt formálódott, még klasszikus témáit
is (Don Juan. - Le Viol de Lucréce, - Venus et Adonis, - Introduction au
Cid -) modern megfogalmazásban, korunk nagy kérdéseire mutatva, mai for
manyelven írja meg a ma színházának.

I944-ben a francia rádió színházi és irodalmi szakosztályának. egy évvel
később pedig az Arts et Lettres irodalmi osztályának vezetője. A Comédie
F'rancaise és az üdeon fuziója idejében I946-I947-ig a Comédie-Franc;aise igaz
gatója, de saját kívánságára csak ideiglenes minőségben,

Es most valamit a darabról.
A karácsony nemcsak a gyermekek fantáziáját izgatja, az ír6két is, a kö

zépkor ismeretlen szerzőitől kezdve egészen Shakespearéig. Nem csoda, ha
Andre Obeyt is megihlette. Az "Éjféli harangszó" színhelyét übey egy angol
kisvárosba teszi, idejét a középkor végére. Mégis hátborzongatóan mai ez a
darab, mert örök emberi tulajdonságokat villant fel egy középkori pásztorjá
ték keretében: hűséget és szeretetet, egyszerűséget és tiszta szivet, Istentaga
dást és szilárd hitet, gyülölködést és irigységet, rágalmat és szolgalelkűséget,

a bűnt és a Pénz hatalmát. A városka lakói évtizedek óta minden karácsony
kor kibérelik az üres gabonaraktárt. ahol egy összetanult együttes - a "Hit
testvérek" - Jézus születésének mísztéríumát adja elő ilyenkor. A pásztorjá
ték egy rég porladó ismeretlen költő műve, s az együttes tagjai egyszerű, jám
bor polgárok, a mészáros, a szabó, a varga, egy ifjú deák (a Szamár) s a ro
busztus kovács: (az Ökör) a társulat vezetője. A jéghideg pajtában az utols6
próba folyik, két nappal karácsony előtt. De baj van: Mária megszemélyesi
.tőjét baleset éri és nem akad alkalmas leányzó, aki helyettesíthetné. A buzgó
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kis Greene talál megfelelő helyettest, egy bájos és előtte ismeretlen leány sze
mélyében, de kiderül, hogy az Alica, a hirhedt Hattyú kocsm~ kevély tulajdo
nosának, a pénzeszsák Goodlacknek a szolgálója. A könnyűvérű leányt megejti
a miszterturnjáték tiszta fénye, amely gyermekkorát idézi s a színjátszók 
főleg Bradshaw, a kovács - emberséges jóhiszeműsége, amellyel megbíznak
bene. Lelkesen, szívvel-lélekkel próbálja a szerepet. Blachwill, az istentelen,
kapzsi éjjeli őr, akinek a jéghideg csűrt kellene fűtenie, elszelel, hogy leadja
a maga kaján helyzetjelentését a leány gazdájának. (Egyébként megjósolja az
új esztendőre a világ végét. És ez is találat: akkor a világ végétől, ma pedig, a
hidegháború idejében az atomfegyverektől retteg az emberiség.) Goodlack, ez
a középkori kapitalista, minden szép és nemes tagadója. Alice testének-lelké
nek kízsákmányolója - nevetséges, légből kapott kifogásokkal megtiltja Alice
közreműködését.De a leányt már megbűvölte Jézus születésének misztériuma,
ő most már Mária, úgy érzi s nem hederít a tilalomra. Goodlack megfenyegeti
a társulatot, hogy minden eszközzel megfogja akadályozni az előadást. S a
Gonosz legyőzi a Jóságot, a megvesztegetett polgármester nem lép közbe, a
városka rágalmakkal és botránkozással megbolydított lakói távolmaradnak s a
hagyományos, szép misztériumjáték - az ember leborulása az Istengyermek
előtt a pásztorok képében - évtizedek óta most először elmarad. De mégsem!
Ha az emberek el is hagyták az istállót: a Szamár meg az Ökör a jászol mel
lett marad, hogya maga módján őrizze tovább a szeretet hagyományát.

Ezt meséli el Obey, hallatlanul tiszta hangütéssel, egyszerűen és keményen,
közvetlenül és természetesen, nem riadva meg helyenkint a középkori hang
nemnek megfelelő vaskosabb hangszereléstől sem; a mű így teljes, egész és
hiteles. S e nemes zengésű orkeszterben mint a hárfa édes dallama, csendül
fel Obey költészete.

Alább szemelvényt hozunk a második felvonás végső jeleneteiből.

Bradshaw: Dodger azt mondta, hogy mielőtt átöltözöl, beszélni akarsz velem.
Igaz?

Alice (rövid szünet után, halkan): Igen... úgy is volt, de aztán. .. nem is tu
dom, valahogy elvesztettem a bátorságomat. Ez alatt a két nap alatt annyi
mindent kellett elviselnem, hogy ez egészen felkavart. Azt hiszi, kelle
mes dolog ilyen hangulatban próbálni? Ahogy én belefekszem, hogy mi
nél jobban kielégítsem a közönséget ? Oszintén megmondom... el akar
tam menni.

Greene: Képes lett volna erre?
Alice: De akkor megláttam ezt a kosztümöt, Ott lógott a falon és ... Szóval

megláttam ... és gondolkodás nélkül belebújtam ... Nem tudtam ellenállni
neki, láthatja.

(Szünet)

Greene: És képes lett volna erre!
Alice: Mire?
Greene: Hogy cserbenhagyjon. Valóban képes lett volna rá, hogy faképnél

hagyjon bennünket? Ránk nem gondolt? (Alice nem válaszol, félrenéz.
Könyőrögve.) Mondja, megtette volna?

Alice (rövid hallgatás után): A gyenge nemhez tartozom, Greene úr.
Greene (hevesen): Ugyan már?
Alice: Majd rájön ... (Szelíden.) Az a fő, hogy itt vagyok.
Greene (búsan): Igen, de nem egészen.
Alice (rnosolyog): Attól még jól mehet a darab!
Greene (halkan, forrón): Egészen itt kell lennie! Egészen! (Szünet, Nézik

egymást.)
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Alice (kissé zavarban): Maga gyerek. (Olyan mozdulatot tesz, mintha meg akar
ná símogatní a fiút, de balról valami zaj hallatszik s erre lehanyatlik a
keze. Jön Hodge, Józsefnek öltözve.)

Hodge (Bradshawhoz): Tehát? Milyen a terem? Telik? Telik?
Bradshaw: Hamar készen lettél, ni csak.
Hodge: Hja, öreg színész vagyok már, van benne gyakorlatom. (Az előtérbe

megy.) Nahát!... üres ház! (A terembe bámul.) Hát így' vagyunk öre
gem? Gratulálok. (Lowell jön, pásztor-jelmezben.) Már többször csalód
tam életemben, de ennyire még soha! (Megfordul.) Egy lélek sincs itt!

Lowell: Mi az?
Hodge: Egy árva lélek se! (Csend. Jön Scott és Dodger.)
Dodger (bátortalanul): Még nincs itt senki?
Scott: Nincs? 'ugyan!
Hodge: Hát gyere, nézd meg.
Scott: Elhiszem.
Bradshaw: Bevallom, ezt nem hittem volna. (Szünet.)
Dodger: Még nincs éjfél.
Hodge: Na és !
Dodger: A mult évben emlékszem - mind egyszerre állítottak be, csordá-

ban ...
Hodge: Éjfél után?
Dodger: Azt hiszem ...
Bradshaw: Ez nem biztos ...
Lowell (hirtelen): Hallgassatok! (Ujjával csendet int.)
Bradshaw (ugyanúgy): Mintha most Matthews suhant volna át a termen ...
Lowell (erélyesen): Mondom, hogy hallgassatok.
Brtuistun» (idegesen): Minek?
Lowell: Csend! (Ujjaival kiütemezi az óraütést.) Hét, nyolc, kilenc.
Scott (halkan): Hallom.
Hodge (ugyanúgy): Én is A szél megfordult, hang ellen ...
Lowell: Tíz ... tizenegy és tizenkettő ... Szóval ... éjfél. (Kis szünet.)
Bradshaw (fojtott hangon): J6 hallásod van? (Hosszabb csend.)
Hodge: Szóval ... uraim, láthatjátok. (Sóhajt.) Vége a komédiának.
Scott: Ahol mi voltunk a bohócok.
Alice: Miattam.
Scott (szárazon): Nem is miattunk. (Némi szünet.)
Lowell: Akkor ... most már (ásít) mehetünk aludni?
Dodger (szemrehányóan): Lowell! (Bradshaw felé int, ezután amagábaroskadt

férfihez rnegy.) Ne búsulj, George.
Bradshaw (még nem tért magához): Tessék?
Dodger: Azt mondom, hogy ne búsulj. Nem érdemes ... (A vállára teszi a

kezét.)
Bradshaw: Lesujtó ez, öregem ... (Újabb csend. Hodge megint a rivalda elé

megy, s a terembe bámul.)
Hodge: Nincs itt egy lélek se! Ha legalább vagy tízen lennének itt, no mond

juk, ketten vagy hárman ... de senki! (Keserűen nevetve.) Hihetetlen!
Scott: Mondd, George, te tudtad, hogy az asszonyod nem jön el?
Bradshaw: Mondta, de nem hittem. (Felemelkedik.) És még most sem hiszem.

(Fel s alá [árkál.) De mi lelhette a várost? (Megáll Alice előtt.) Mi ? Mit
csinált az emberekkel, míndnyáiával, a te gonosz kocsmárosod? Megba
bonázta őket ?

Alice (halvány mosollyal): Ö volt az erősebb.

Bradshaw: Muszáj nevetni. Erő: ez más! ... Nem ő az erős, hanem azok a
gyengék, akik gyáván attól féltek, hogy kitőri a nyakukat.
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Dodger: Igen, igen, gyávák!
Bradshaw: És senki sem akadt köztük, senki, aki lekent volna neki egyet, egy

duplát. Mindenki begyulladt, mindenkí hasra esett! (Kis szünet.) Csak ezt
akartam mondani ... (Sóhajt.) Szóvallevertek ... Levertek barátaim, le a
sárga földig. Nem marad más hátra, mint fogni a cókmókot és ...

Greene (élénken): Bradshaw úr! (Bradshaw meglepődve fordul feléje. Győn-

géden.)
Bradshaw: Tessék fiacskám.
Greene (felindultan): Azt... azt akarom mondani, hogy... (Megakad.)
Bradshaw : Tudom. Hogy nehéz a szíved?
Greene: Igen ... de nem ezt ...
Bradshaw (mint fent): Hát mit?
Greene: Ne haragudjék ... (Halkan.) Játszanunk kell.
Bradshaui: Mit mondasz?
Greene (határozottan): El kell játszani a darabot.
Bradshaw: A '" darabot?
Greene: Igen, a misztériumot. El kell játszanunk.
Bradshaw: Miket beszél ez itten? Nem látod a termet?
Greene: Látom, de ez nem tesz semmit.
Bradshaw (felkel): Idefigyelj. Nyilatkozz: úgy gondolod, hogy a darabot az

üres terem előtt adjuk elő?

Greene: Igen. A társulatnak el kell ezt játszania karácsony éjszakáján. (Kis
szünet.)

Bradshaw: Hát ... ez ...
Lowell: Ez bolond.
Scott: Ugyan! Nevetséges lenne.
Hodge: Jól mondod! Kész röhej! (Nevetnek.)
Dodger (Greenehez, szelíden): Azt akarod mondani, hogy mi ... hogy izé ...

mégis csak ... kezdjük el ? Most, nyomban?
Greene: Igen, ezt.
Lowell: De te nem gondolkozol! Nem bánnád, ha egymagunkban ágálnánk itt,

egyedül és elhagyatva, ebben a kietlen teremben!
Greene: És ő k nem voltak egyedül? O k nem voltak elhagyatva?
Lowell (szavába vág): De ebben a hidegben!
Greene: És nekik talán melegük volt az istállóban?
Alice (elgondolkozva): Ez igaz..
Lowell: Nem mondom; viszont ők szentek voltak.
Hodge: Semmi akadálya, hogy te is az légy. (Nevetnek.)
Greene: Mondja kérem, ha most hazamegy, mit fog csinálni?
Lowell: Ne legyenek gondjaid: tudok egy kis zugot a kandalló mellett, a jobb

sarokban ...
Greene: És ki lesz a másik sarokban?
Lowell: Mit tudom én ... a feleségem.
Greene: És milyerrképet fog vágni a felesége?
Lowell: Hát ... amilyet akar. Egyszer, míkor hazamentem ...
Greene (szavábavág): Barátságtalan, morc képet, tele szemrehányással ...
Lowell: Nem akarta, hogy eljöjjek l
-Greene: Most mégis lenézi önt, amiért nem maradt itt.
Lowell: Bánom is én! Akkor majd lefekszem.
Greene: Csakhogy nem fog tudni aludni.
Lowell: Én ? Haha!
Greene: Majd meglátja. Mert nemcsak a felesége: ön is le fogja nézni saját

magát.
Bradshaw: Igaza van neki.
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Dodger: Úgy van, úgy van!
Lowell: Ugyan hallgassatok ...
Greene (félbeszakítja. Határozottan): El kell játszanunk a darabot.
Hodge: Hát gondoskodj közönségről, te taknyos!
Greene: Itt vagyunk mi. Valamennyien. És ez elegendő.

Bradshaw (derűsen): Hát nem rettenthetetlen?
Alice: O az!
Dodger: Csak nem hátrál meg!
Scott: Szeretné, ha játszanák, ez egyszer bizonyos.
Doáaer: De hát bármennyire szeretné is, az üres padoknak csak nem játszha

tunk !
Greene: Nem is apadoknak ... Az éjszakának ... a hóesésnek .. , az égnek fo

gunk játszani ...
Hodge: Mit akarsz ezzel mondani?
Greene (lelkesen): Azt, hogy még eddig mindig megünnepeltük a karácsonyt

ezzel a misztériummal. Most első ízben maradjon el, a mi hibánkból? Ez
lehetetlen !

Bradshaw (rnelegen): Győztél, fiam! Meggyőztél minket! (a többiekhez) Tehát
játszunk?

Alice (kiáltva): Játszunk! ... (Szégyenkezve.) 0, bocsánat.
Bradshaw (mosolyog): Nem történt semmi.
Dodger és Scott (vidáman): Játsszunk!
Hodge (beletörődik): Játsszunk.
Lowell (kelletlenül): Hát jó. De azért ez őrültség.

Bradshaw: Megsúgom. ilyen őrültség még több is akad a világon. Nosza, ugor
junk fejest a vízbe gyerekek, habozás nélkül. Hoppia ! ... József, Mária és
a Szamár menjen a helyére! Betlehembe!... Mozgás l

Hodge: Oda utazzunk ?
Bradshaur: Oda, Utána meg menekültök Egyptomba. (Nevetnek. Hodge, Alice

és Greene a kis színpadhoz megy.)
Greene (visszafordul): És az ökör?
Bradshaw: Jelenleg kérődzik.

Lowell: Joga van hozzá.
Bradshaw: Miért?
Lowell: Mert ez azt bizonyítja, hogy evett. Én meg majd meghalok éhen.
Bradshaw: Na tessék! Egyszer az éhség a baj, máskor meg a hideg; mondd,

mitől nem vagy te oda? Nem is pásztor vagy te, Lowell, hanern vértanú!
(Nevetnek, József, Mária és a Szamár elhelyezkedik a kis színpadon.)

Alice (ragyogó rnosollyal): Boldog vagyok!
Bradshaw: Annál jobb.
Alice: Minden olyan olyan egyszerűnek és tisztának tűnik!

Bradshaw: Szóval most már nem is akarsz elmenni?
Alice: Nem ... Ne hozza eszembe.
Bradshaw: Akkor jó. Tehát kezdjük. (Egy lépés után megáll.) A prológot per-

sze elhagyjuk.
Alice (lesuitva) : O ... és mért ?
Bradshaui: Jól adod! Mert nincs kórusunk !
Scott: Hitvány árulók ...
Dodger: Hűtlenül elhagytak.
Bradshaw: Ugyan! Talán jobb is így.
Lowell: Gondolod?
Bradshaw: Igen, Most mi is olyanok lettünk, mint a pásztorok; mindent elvesz

tettünk ezen az éjszakán, körülöttünk csak a hó s a galád világ... Olyan
szánnívalóak lettünk, mint ők.
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Dodger: Űgy is van !
Scott: Erre nem gondoltam.
Bradshaw: Keresünk egy csillagot ...
Dodger: és meg is találjuk.
Bradshaw: Tehát? ... Készen vagytok, pásztorok?
A három pásztor: Igen, igen.
Bradshaw: Ti következtek. (A bal színfal felé indul, de közben megáll és visz

szafordul.) Jól játsszátok meg ennek a hóban topogó három jóléleknek a
szorongását ... Életesen !

Mind a hárman: Igen, értjük. (Bradshaw ujra elindul, de ujra megáll.)
Bradshaw: Ha megpillantjátok a csillagot a sötét éjszakában, ezt úgy csinál-

játok, hogy ...
Mind a hárman (kimerülten): Igen, tudjuk ... tudjuk ...
Bradshaw: Még valamit ...
Scott (közbevág): Könyörgök, hagyd abba. Hiszen magam is szeretném jól ját

szani a szerepemet, sőt többet mondok: szívvel-lélekkel, de hagyjál végre
játszani.

Bradshaw (mosolyog): Igazad van, Scotty, ostobaság, hogy ennyit fecsegele. El
tűnök, felszívódok, már itt se vagyok ... (Indul, de ismét megáll.) A füg
gönyt Greene !

Greene: A függöny?
Bradshaw: Persze. (Elhúzza a kis színpad függönyét.)
Greene (hangja): 0, bocsánat.

(Az előadás mégis félbeszakadt, mert az egyik páholy felől némi zaj hal
latszik. Kiderül, hogy az alattomos és jellemtelen Brackwill lapul benne, az
éjjeli őr. Kipenderítik és kérdőre vonják. De minthogy egy követ fúj Good
lack-el, a kevély kocsmárossal. még neki áll feljebb. Bradshaw nekitámad.)

Bradshaw (élesen): Te csak azért jöttél ide, hogy láthass bennünket letörve,
elcsüggedve, szánalmasan ! Ez volt a terved, úgye? És így festettél volna
le azok előtt, akik erre várnak a Hattyúban. Milyen öröm lett volna! Mi
lyen gúnyos hahota tört volna ki! De képzeld csak, a Hittestvérek, ezek
az egyszerű és hűséges emberek, akiket a rosszindulatú, alattomos és hi
tetlen világ kivet: ezek mégis 'játszanak ... Mert a lényeg az, hogy ezt a
régi szép szokást ebben a városban fenntartsuk és ha kell, kiharcoljuk.
Erről van szó. Szóval - vesztettél !

Blackwill: Boldog vagy.
Bradshaw (szenvedélyesen): Elvesztetted a játszmát! Nem csüggedtünk el,

nem vagyunk szívbajosak. Te és a hozzád hasonlók, akik utáljátok a tisz
talelkű embereket, azt hittétek, hogy majd sikerül belénk fojtani a szót.
De ezt az őseinktől ránk maradt szép misztériumot - láthatod - most
mégis csak előadjuk ! Itt, egyedül, közönség nélkül, az öröm és a dicsőség

kedvéért! (Diadalmasan.) Egyetlen néző nélkül! (Lelkesedés, nevetés. Ké
sőbb.)

Bodger: De mégis van egy.
Bradshaw : Mit mondasz?
Dodger: Azt, hogy mégis van egy néző.

Bradshaw '(fölkapja a fejét): Te jó Isten, micsoda ötlet! ... Hát persze! Brávó,
Dodger ! (A többiekhez.) Majd neki játszunk.

Hodge: Nagyszerű!
Lowell: Ragyogó ötlet!
Bradshaw: Blackwillnek fogunk játszani! (Rendelkezik.) A püspöki trónust!

Hamar!
Dodger (helyesbít): A dísz-zsöllyét.
Bradshciw: A püspökit mondtam ! (Nevetés. Dodger, Hodge és Lowell a jobb

színfal mögé siet a zsöllyéért.)

·478



Scott (nevet): Ki tűnő ötlet!
Blackwill: Ha azért figurazol ...
Bradshaw (félbeszakítja): Itt a trón! (Kijelöli a helyét az előtérben.) Adjuk

meg a tiszteletet a nézőnek !
BZackwill: Ha azért űzöd ezt az értetlen tréfát, mert hagyom magam ...
Bradshaw: Te csak gondolod, hogy tréfálok ! (Blackwillhez lép.) ülj bele!
Blackwill: Botrány, amit csinálsz, Bradshaw.
Bradshaw: Ülj a fenekeden a püspöki székben és ne merészelj felkelni enge-

dély nélkül. Egy-kettő, ülj le! (Lenyomja a székre.)
Mind: Leülní !
Blackwill (felkel): Kikérem magamnak, hogy ...
Mind: Leülni! (Bradshaw vállonragadja és belevágja a karosszékbe.)
Bradshaw: Ime! (Altalános nevetés. Blackwillre mutatva.) Ime, itt látható vá-

rosunk bölcseinek mintaképe, minden ostobaságával, aljasságával és gyű

lölködésével. Jól nézzétek meg! Keresve .se találtunk volna rútabb és hit
ványabb pofát, mint ez itt.

Blackwill: Dehát mondjátok .
Bradshaw: Fogd be a szád (A többiekhez.) Ilyenek, mint ez, milliószám

nyüzsögnek a nagyvilágon. Milliónyian ebből ahasraeső, csúszó-mászó,
talpnyaló fajtából, akik csak eddig alázkodnak meg, míg egy szép napon,
valamilyen gazságuknak köszönhetően megint felülkerekednek. Ök azok,
akik a hatalomra törve lábbal tiporják az igazságot, megkövezik a szen
teket és a keresztre szögezik Jézust.

Blackwill: Nem is igaz, én ...
Mind: ülj le !
Bradshaw: Nem érdekes. A társulat játszik. Neki fog játszani.
Blackwill: Nem fogok odanézni.
Bradshaw: Gyerünk, barátaírn í A pásztorok jelenetét, végig!
Scott: Helyes! (A színészek indulnak a színpadra. A függönyt visszahúzzák.

Bradshaw nem mozdul, megáll Blackwill mögött.)
Bradshaw (Blackwillhez): Nehogy megzavard az előadást, hallod? mert agyon

ütlek !
(Az előadás folyik. A pásztorok jelenete végetért s most József és Máriáé
következik. De alighogy belekezdenek, az ajtó kivágódik és beront a sötét
lélek Goodlack, a Hattyú tulajdonosa, Alice gazdája. Tombolva követeli
vissza a lányt. És hiába minden, szép szó, rábeszélés, és Alice könnyei:
magával is viszi. Ezek után már a színjátszók is sorra azétszélednek.
Következik a befejezés, a darab legszebb, legköltőíbb jelenete.
Balra az ajtónyílásban felbukkan Hodge, Lowell lámpással és Scott. Kö
penyeíkbe beburkolódzva, zaitalanul, lábújjhegyen, libasorban lépkednek
ti háttér kijárata felé.)

Bradshaw: Amott megy a mi karácsonyi pásztorjátékunk. (A három férfi csend
ben elrnegy.)

Bradshaw (mintha magához beszélne): Az ezernégyszázötödik esztendő óta
most történik meg először ebben a városban, hogy nem ünnepeljük meg a
karácsony misztériumát. Kilencvennégy esztendő óta először! Kilencven
négy esztendőn át játszották a misztériumot, apáról-fiúra, utódról-utódra,
kézről-kézre hagyományozva és most egyszerre csak elszakadt a szál. Nem
lesz több misztérium. Rég porladó halottaink, akik templomunk ölében
nyugosztok, most megfordulhattok a sírotokban . .. Kilencvennégy eszten
dő! ... A százéves évfordulót kivárni nincs kitartásunk, néha emlegetjük,
ez nem kerül semmibe... (Előírás szerint énekelve). Per omnia saecula
saeculorum ... Gyarlók az emberek, Greene.

Greene (szelíden): 0, nem.
Bradshaw: Nem? (Nevet.) Optimista vagy! (Feláll.) Azon gondolkozom, nem

játszhatnók-e el míndenek ellenére csak mi ketten a darabot?
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Greene: Mária nélkül ?
Bradshaw: Mária nélkül. Nem tudom, de talán menne ... Te olvashatnád a

szerepét.
Greene (feláll): Én a Szamár vagyok.
Bradshaw: Látod? Már te is meghátrálsz ... Bizony, hogy gyarlók vagyunk.

(A baloldali ajtó újból kinyílik. Dodger jön, bebugyolálva, lámpással. Gyor
san keresztülmegy a színen, a háttér felé. Bradshaw halkan, Dodgerre mu
tatva.)
Irány: a karácsonyesti ünnepi vacsora! Ez a legfontosabb, mindnyájunk
nak. (Dodger kinyitja, majd becsapja az ajtót. Csend.)
Ezúttal tahát elszakadt a' szál. Kilencvennégy esztendő: elszáll, eltűník.

(Néhány céltalan lépés után.) Tudod, mi döbbent meg a legjobban? Az,
hogy az emberek nem is érzik, mikor szakad meg a szál... űvölteniők

kellene pedig... de nem, élnek és virulnak, mint eddig, lepketáncot jár
nak könnyelműen és hűtlenül, mintha mi sem történt volna. Ej, mit! Tán

jobb is így ... (Néhány lépést tesz, megborzong.) Milyen hideg van itt!
Indulunk haza? Gyerünk. (Már indul is, nehéz léptekkel, meggörnyedve.)

Green (nem mozdul): Bradshaw úr ...
Bradshaw (megáll): Tessék. (Vísszafordul.)
Greene: Nem szakadt meg a szál.
Bradshaw: Nem?
Greene: Még nem: mi még itt vagyunk.
Bradshaw: Hát aztán!
Greene: Mi még tartjuk a szálat.
Bradshaw: Ugyan minek? Ketten maradtunk ... ketten hét helyett; ezzel nem

számolsz ?
Greene: A mi szerepünknél senkire sincs szükségünk.
Bradshaw: Mi a mi szerepünk ?
Greene: A hallgatás.
Bradshaw (rámosolyog): Csakhogy ez ... semmitmondó szerep.
Greene: 0, dehogy is, Bradshaw úr; semmi sem mond többet, semmi sem

olyan jelentős, mint a hallgatás. Az ember hallgat, mert szeret... csak
hallgat, mert nagyon szeret!

Bradshaw (elgondolkozva): Igen ... igen ...
Greene (lelkesen): Ha az ember nagyon-nagyon szeret, nem is tudja kimondani

-érti? - mert úgysem talál rá szavakat ... Igazában sohasem tudjuk ki
mondani a szeretetünket ... hát csak hallgatunk.

Bradshaw (mint az előbb): Igen, Greene ... Dehát mit szeretünk?
Greene (mind lelkesebben): Mindent, ami van, volt és lesz; a kicsit és a na

gyot, a jót és a rosszat, a szomorút és a vidámat, mindent ... az életet!
Bradshaw (mint az előbb): Hát persze ... De akkor ... De hiszen ez csodála-

tos, Greene! Akkor a szál nem fog megszakadni !
Greene (egyre hevesebben): Hallgatunk!
Bradshaw (szintén): Hallgatunk!
Greene: És lehelünk.
Bradshaw: Lehelünk ... (Rajongva.) Mi csak lehelünk, s akkor a fagyos istálló

ba beköszönt a tavasz. Rálehelünk a csodálatos Gyermekre, s ez az életet
jelenti neki. 'Husvét lesz tél derekán. És jövő a halálban ... Boldog kará
csonyt, Szamaracska !

Greene: Boldog karácsonyt, Ökör bátyó! (Felteszik a fej-maszkot, lassan fel
mennek a kis színpadra és letérdelnek kétoldalt a bölcső elé.)

Bradshaw: Leheljünk csak Greene, leheljünk.
Greene: Lehelek, egész lelkemből.

A függöny lassan lemegy.
Franciából fordította: F e r t s e k F e r e n c
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