
TED HUGHES

Ted Hughes (1933-1998)
a 20. század második fe
lének egyik legjelentő

sebb angol költője. Szá
mos európai irodalmi elis
merésben részesült, 1984
ben pedig "koszorús köl
tővé" nevezték ki hazájá
ban. Hosszú pályafutása
során igen sok verseskö
tetet és műfordítást publi
kál!. Verseinek világát
döntően meghatározza a
mitikus keret és látás
mód. Költeményeiben elö
szeretettel használ drámai
monológo!. Számtalan
szor jelennek meg állatok
lírai világában, mint több
rétegű metaforák, ezek
közül a legismertebb Var
jú, aki lsten, madár és
ember keveréke. Bár leg
inkább költőként tartjuk
számon, sci-fi novellát,
operalibrettót, ismeretter
jesztá-irodalmat és gye·
rekkönyveket is írt, utóbbi
ak közül talán a legismer
tebb AVasember (1968),
amely magyarul is olvas
ható. Az alábbi, 1964-ben
született művét eredetileg
rádiójátéknak szánta. Há
rom hasonló műfajú da
rabbal együtt jelent meg:
The Goming of the Kings
and Other Plays. Faber&
Faber, London, 1970.
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Az út hátulról-jobbról vezet előre, a nézók felé, elválasztva a baloldalt
álló Fogadót az omladozó istállótól a jobboldalon. A Fogadó vörös, fe
hér ajtóval és ablakkeretekkel. Az ajtó felett méretes cégér: A CSÁSZÁR

FEJE, ami egy római pénzérme hatalmas, lógó másolata, rajta egy elna
gyolt arccal. A házikó ablakai mögött laza fekete függöny lóg, így ha
elhúznánk, láthatóvá válna a belső.

Kakas kukorékol.
Megjelenik a JÖVENDŐMONDó, a közönség felé vánszorogva az úton.
Megáll, ásít, megigazítja zsákját. Ebben a pillanatban fülsüketítő zaj az
istállóból a jobboldalon: rúgások hangjai, vad csapkodás és egy szamár
hosszú bőgése. A JÖVENDŐMONDÓ ijedtében ledobja a zsákot, csodál
kozva néz az istálló felé. A fogadó hálójának ablaka kivágódik, megjele
nik a fogadós FELESÉGének feje, sikítva mondja.

FELESÉG: Egész éjjel nem hagytad abba!
Most már fogd be, és nincs több lárma!
Tényleg kuss legyen te rusnya dög!
Vagy lemegy a férjem és ledöf!

A szamár elhallgat. Eltűnik a FELESÉG feje, és az ablak becsapódik. A JÖ

VENDŐMONDó ide-oda néz a fogadó és az istálló között. Lábujjhegyen
közelít az istállóhoz, hallgatózik. Egy marha bőg. A JÖVENDőMONDó

elkezdi, majd ismét figyel.
JÖVENDŐMONDó: Mit mondasz? Mi va'?

[marha bőg]

Mi? Hogy itt? Ma?
[marha bőg]

Már épp asszittem.
[marha bőg]

Jaj, szegény fejem!
Ez hihetetlen!
[kakas kukorékol]
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Mi? Igaz mégis?
[kutya ugat]
Már te is? Te is kezded?
Jaj, most mit tegyek?

A szamár megint elkezd bőgni és hatalmas lármát csap. Kinyl1ik a foga
dó ajtaja, kilép a FOGADós hálósipkában és hálóingben egy vastag botot
lóbálva. Kinyl1ik a hálószoba ablaka is, és a FELESÉG kidugja a fejét.
FELESÉG: Jól verd ám el a rusnya dögöt,

Csak akkor hagyd, ha botod törött,
Ahol vékony ott vastagodjék,
Többet hangja se hallatszódjék.
Nem aludtam semmit ma éjjel...
Hogyan legyek így holnap éber.

JÖVENDÓMONDÓ: Ácsi! Hol van itt az értelem?
FOGADÓS: A szamarat kék-zöldre verem,

A marhát meg hupililára.
Ez biz' álmatlanságunk ára.
Órahosszan csak múznak meg bőgnek. ..

JÖVENOÓMONDó: Ember, nem hallod mit beszélnek?
FOGADÓS: Beszélnek? Minden rendben funkcionál?
JÖVENDÓMONDÓ: Nem hallottad, mit mondott a szamár?
FOGADós: Biztos nem ettél te zabot?
FELESÉG: A jövendőmondó van ott?
JÖVENDÓMONDó: Szolgálattyára, Asszonyom. Ha netán van egy
ránc a tenyerén, megfejtem: egészség és vagyon van a ráncok
ban, ha a megfelelő ember olvassa ki belőlük. Minél több a ránc,
annál többet lehet olvasni vagyonról vagyonért. Szerenesés ábrá
zata van, Asszonyom.
FELESÉG: Hallottam rólad. Várj. Rögvest jövök.
Feje eltűnik.

FOGADÓS; Most érkeztél hozzánk, kölök?
JÖVENDÓMONDÓ: Tudom, a pénzt hol lelem.
FOGADÓS: Itt bizony sok légy terem,

De hogy pénz? Az nem biztos.
Csak akkor jön, ha piszkos.
Öcsém szolgának adtam,
Hogy föld legyen alattam.

Jön a FELESÉG a fogadóból.
FELESÉG: Jövendőmondó!

JÖVENDÓMONDÓ: Asszonyom!
FELESÉG: Nézd a markom. Mit látsz, gyorsan? Jaj, de izgalmas.
JÖVENDÓMONDó: Előbb a pénz volna alkalmas.
FELESÉG: Mennyit?
JÖVENDÓMONDÓ: Ezüstöt.
FOGADÓS: Elég!
A FELESÉG dühösen fordul férje felé, miközben a JÖVENDŐMONDÓ a
tenyerét vizsgálja.
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FELESÉG: Megjavítottad a partvist?
Le van szögelve a kárpit?
A kiálló szöget lekalapáltad?
Olaj kell a kútszivattyúba - csak láttad?
Mire vársz, te szerencsétlen?

FOGADÓS: Hetek óta egyetlen vendég se,
S te annak adsz, ki nem is dolgozott érte?

FELESÉG: Fogadót akkor minek akartál?
Lett volna több eszed akkortájt,
Mikor elkezdtük. Már nevem lenne,
Ha jobban forgatod azt a fene ...

JÖVENDÓMONDÓ: Pénzt!
FELESÉG: Mit?
FOGADÓS: Mit mondasz?
JÖVENDÓMONDÓ: Azt olvasom a tenyerén

Évmilliós főnyeremény
Tart erre felé.

FOGADÓS: Mi? Hol? Mikor?
JÖVENOOMONDÓ [még mindig a tenyerét vizsgálva]: Ma.
FELESÉG: Ma?
JÖVENOOMONDÓ: Az Emberek Királya

Látogat ide - még ma.
FOGADÓS: Mi? Mit mond? Mi va'?
JÖVENOOMONDÓ: Készüljenek!
FOGADÓS: Egy király?
JövENOOMONDÓ: Három királyok.
FOGADÓS: Azt hiszem, rosszul hallok!

Hogy megszálljanak itt?
JÖVENOOMONDÓ: Hogy ide ellátogassanak.

És ezzel a régi koroknak 
Mitől itt történni fog ma - vége.
Híres leszel mától örökre.

FELESÉG: Örökre!
FOGADÓS: Nos, ki a bolond? Kinek van esze?

Ezért a napért vettem 10 éve
Ezt a helyet. Mit tudsz még? Ki vele!

JÖVENDÓMONDÓ: Készüljenek!
FELESÉG: Három Királyok!
FOGADÓS: Azt követően, hogy nálunk háltak,

Minden este megtöltjük a házat.
Tudni fogják, kik vagyunk. Divatos
Kis betlehemi Fogadó. Biztos,
Hogy meggazdagszunk!

FELESÉG [izgatottan]: Gyorsan, ki kell takarítani.
Szanaszét van a sok holmi.
Söprűt ide, gyerünk sikálni.
Hozd a szúirtót is.
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FOGADÓS; Ki a csirkékkel
A kádból.

FELESÉG: Szedd össze a rühes kutyákat
És kölykeiket az ágyakból, a disznókat
És malacaikat pedig a tálalóból, és hints utánuk
Fertőtlenítőt! Mit ámulsz?

FOGADÓS [színte megigézve áll]: Ez életem legnagyszerűbb napja!
FELESÉG: Mint mindig, a feleséget illeti érte hála.

Gyerünk!
Berohannak a fogadóba. A következókben a FELESÉG ruhadarabokat, tö
rött székeket, képkereteket stb. hajigál ki az ablakon. Hamarosan a FO

GADÓS elóoukkan felöltözve, és elkezdi a szemetet az istállóba hordani.
De elóob:
JÖVENDÓMONDÓ: Nem mondtam mást, csak az igazat,

De biz' volt, miről hallgattam.
Mert írva van, hogy e világzat
Bukni fog ám hamarosan -
Nincs több gondoskodás, törődés -,
Mindenki, köztük ezek is:
A csórónak lelkét gyötrődés

Várja egy kasszagép kis csengettyűjében

Hol minden
Vásárláskor megcsörren
Irigylő fájdalommal -
Ez lesz büntetése
Míg véget nem ér piti élete.
A számító feleség,
Aki megverette volna a marhát,
Hiába tarja majd markát,
Egy tükörbe zárva várhatja, míg eljön a vég.

JÖVENDÓMONDÓ el, FOGADÓS be, kezében rengeteg kacat.
FOGADÓS: A lusta kutya hoppon marad,

A törekvő mindent megragad.
Így teszek én is. Míg befutnak,
Várnom kell - nehogy lemaradjak.
Mások majd csak akkor ébrednek,
Mikor késő. Én készen leszek.
Ezt most nem szalasztom el. Nem én!
Csak enyém lesz a főnyeremény.

A FELESÉG lehajít egy fonott bölcsőt, amivel eltalálja.
FELESÉG: Tedd az istállóba ezt a vackot.

Készen vannak a fenti matracok?
[Folytatja, amíg be nem dobálja a szemetet az istállóba és a fogadó felé
nem fut.]

Kifényezted a rézkilincseket?
Mennyi feladat! Vagy ezer lehet.
Legalább tiszták már az asztalok?
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Fent vannak a hordók? Belehalok!
Új zsanér kell a pinceajtóra.
Siess már! Gyerünk! Az áldóját, hány óra?!

FOGADÓS: Igen, igen, igen...
[Épp be akar lépni a fogadó ajtaján, amikor megtorpan. Egy feltűnő öl
tözetű PAP lép be.]
FOGADÓS: Ööö ... Felsé ... ööö... Uraságod ... ööö ... Tisztele ...
PAP: Kegyelmed.
FOGADÓS: Kegyelmed?
PAP: Mint látod, a templom papja vagyok, előkelő

Rangban. Modorom és lelkiségem mind megfelelő.

Ez annyit tesz Hatalom vagyok földön és mennyben.
Ez annyit tesz Értesz egyáltalán? Azt mondod, igen?

FOGADÓS: Kegyelmed.
Meghajol, letérdel, beveri a fejét a földbe.
PAP: [öntelten] Nem kell fejedet a földnek verni.

Elég térdelned. Mindkettőre. Ennyi.
Mikor rám nézel, belül nem remegsz meg?
Az ördög az. Miattam nem pihenhet.
Tudod, mik világunk legsúlyosabb
Csapásai? Az új vallások! Olyat
Tudnék mondani, Egek! Leesne
Átkaimtól egy elefánt füle,
Ha az emberek gonoszsága jut eszembe.
[egyre dühösebben]
Nem hagyom! Nem gondolhatnak akármire!
Kell a lelkük. Birtokolni akarom mindet.
Csak rajtam keresztül imádhatják az Istent.
Vigyázó tekintetem követi majd őket

Ezeket a nyomorult, gonosz tévelygőket. Ó!
FOGADÓS: Igen, kegyelmed.
PAP: És tudod, a minap mi jutott tudomásomra?

Egy titkos vallási est lesz itt. Hallottál róla? Nos?
FOGADós: Kegyelmed, én ...
PAP: Ó, a gonoszság, meg az álnokság!

Azt hiszik, van engedélyem nélkül mennyei boldogság.
Csak imádkozni akarnak. De hol
Marad a stóla pénz? Sehol.
S amim van, azt Heródes veszi el, hogy kifizesse seregét.

FOGADÓS: Kegyelmed ...
PAP: Hol vannak a galádok? Úgyis tudod, tagadni ne merd!
FOGADÓS: Kegyelmed - tényleg nem tudom, miről van szó,
PAP: Hát így. Rendben, akkor maradok. Nem vagyok tuskó,

Hogy kifogjanak rajtam. Várok. Hogy aztán
Isten Kezeként űzzem innét a sátánt,
Majd Heródesnek adom őket, hisz tudja,
A Pokolból való minden szekta.

950



'Közisrnert angol mon
dóka és gyereknóta.

Eredete és keletkezése
ismeretlen, bár egy máig
élő néphiedelem szerint
I. Mária uralkodásához

köthető; a címszereplők

állítólag három protes
táns nemest jelképez
nek, akiket a királynő

kivégeztetett. Számos
sportág (például labda

rúgás, jéghoki stb.)
szurkolói skandálják.

ha elégedetlenek
a bírók ténykedésével.
A dallamot számos ze

neszerző (köztük Joseph
Haydn is) feldolgozta.

Szoba kéne nekem.
FOGADÓS: [felkászálódva] Kegyelmed.
PAP: És hozz bort ide.

És sült fürjet. Itt a vacsora ideje.
A PAP követi a FOGADÓSt a fogadóba. Belép, kerek kalapban, a "Három
Vak Egér"-e dúdolva egy ÜZLETEMBER. A fogadót vizsgálja. Feltűnik a
FOGADÓS és a FELESÉG, nagyon izgatottak.
FELESÉG: Miről beszél?
FOGADÓS: Nem tudom.
FELESÉG: Titkos vallási est?
FOGADÓS: Azt mondja.
FELESÉG: De mit jelentsen ez?
FOGADÓS: Hát ez az. Mit jelent ez?
FELESÉG: De a borért ugye fizet?
FOGADÓS: Majd kiküldjük a számlát.
FELESÉG: De nagy ember. A reklámmal többszörösen megfizeti az

árát.
Úgy értem, csupán a jelenlétével. Hozd a fürjét gyorsan.

FOGADÓS: Már úton van. Nagy lakoma kell, mert ha a mai nap
rosszan...

FELESÉG: Nem látod? Már elkezdődött. Megjött a szerencsénk.
FOGADÓS: Bárcsak életünk végéig elegendőt keresnénk.
FELESÉG: Akkor tegyél is érte, te idióta!
A FELESÉG elmegy, a FOGADÓS marad, ujjain számolja mennyi teen
dője van még, elkeseredett és szorítja az idő.

ÜZLETEMBER: Ez tehát a "Császár Feje". Akkor ez az.
FOGADÓS: [meglepetten] Kegyelmed?
ÜZLETEMBER: Micsoda?
FOGADÓS: Úgy értem, uram, miben se ...
ÜZLETEMBER: Mondja csak jóember,

Úgy értesültem, egy világhírű bűvész lép fel ebben
A fogadóban egy világrengető

Mutatvánnyal ma. Hallott róla?
FOGADÓS: Bűvész? Itt? Ma? Soha.
ÜZLETEMBER: Olyan Szent Ember, aki tűzön jár,

Meg kígyókat tud összecsomózni,
Szardíniából csinál kaviárt,
Esőt hullat, mint Isten - de ez semmi!
Képes búzatáblát varázsolni
Egyetlen morzsából. Érkezésem netán korai?

FOGADÓS: Semmi ilyesmiről nem hallottam, uram.
ÜZLETEMBER: Na, ne mondja,

Biztos egy riválisa fizette le, nehogy elárulja.
Eh?

FOGADÓS: Rivális?
ÜZLETEMBER: Hát jó. Értem én.

De nem leszek átverve. Kemény
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Pénzt fizetnék neki - leszerződtetem.

De hisz nem is ismer. Itt a névjegyem.
FOGADÓS: Attól tartok, uram, ÖÖÖ, én ...
ÜZLETEMBER: D. Orrlovas Szokratész.

Mindent adok. Persze a józan ész
Határain belül. Van, ki a Holdat kéri.
De ez persze nem megy, ugye megérti.
Tízesével van kezdő gladiátorom,
Vagy kötélszandál, golyvás manók bilincsbe verve.
Teszem azt, krokodil kéne?
Netán csinos szolgalány, kókuszsziget?
Mindez azé, aki fizet.

FOGADÓS: Ami azt illeti, a szandálom kicsit kopott...
ÜZLETEMBER: És ezzel a csodatevővel nagy vagyont

Kereshetek. Holtakat hív életre,
Ez vadiúj! Ajánlok neki 40 százalékot érte.
Leizzadok, hacsak belegondolok
A nyereség nagyságába. Nézze, adok
Öt százalékot, ha megmondja, hol hál.

FOGADÓS: De én nem egészen...
ÜZLETEMBER: Nézze: egy tízes, és feltámasztja a bácsikáját

Vagyanagynénit. A nagypapának emelem az árát.
Egy édesapa háromezer. Nincs felső határ.
Nem akar gazdag lenni? Ne mondja már?!
Hol van? Rendben. Szóval teszi a hülyét.
Hát, akkor megvárom itt jövetelét.
A tömeg hangját úgyis hallani fogom.

FOGADÓS: Örömmel fogadjuk. Csak tessék.
ÜZLETEMBER: Szerintem helytelen elszalasztani ekkora szerencsét.

Na, mindegy. Hozzon sört meg marhasültet.
FOGADÓS: Máris uram.
Amint a FOGADÓS és az ÜZLETEMBER belépnek a fogadóba, egy NYO

MOZÓ lép színre. Megáll, az istállót és a fogadót vizsgálja, közben be
le-belenéz jegyzettömbjébe. Bejön a FOGADÓS és FELESÉGe. lzgatottan
beszélgetnek.
FELESÉG: Ez felfoghatatlan.
FOGADÓS: Sose voltak ilyen vendégeink.
FELESÉG: A szerencse azoké, akik hisznek abban,

Amit a jövendőmondó mondott.
FOGADÓS: Berohanok még élelemért a városba.

Fogytán vagyunk. Még ilyen napot!
FELESÉG: Gyerünk! Siess akkor, te idióta!
A FELESÉG ismét bemegy a fogadóba, a FOGADÓS épp elrohanna, ami
kor észreveszi a NYOMOZÓt.
NYOMOZÓ: A Császár Feje. Hm!

[a jegyzeteit tanulmányozval
Vele szembe
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Pedig egy romos kinézetű, elhanyagolt istálló. Itt van!
Ez lesz az. Hm!
[becsukja füzetét]
Maga pedig a tulajdonos?

FOGADÓS: Így igaz, nyomozó úr. Valami gond van?
NYOMOZÓ: Nem találkoztunk mi már korábban?
FOGADÓS: Nem.
NYOMOZÓ: Biztos?
FOGADÓS: Igen.
NYOMOZÓ: Mi a meggyőződése?

FOGADÓS: Nincs.
NYOMOZÓ: Vigyázzon.
FOGADÓS: Egyetértek az adókkal.
NYOMOZÓ: Helyes. Lám, lám, ki gondolta volna.
FOGADÓS: Mi a gond, nyomozó úr?
NYOMOZÓ: Ki száll meg itt magánál? Gyorsan,

Ne hezitáljon hazugságon gondolkozni.
FOGADós: Vendégek?
NYOMOZÓ: Kik?
FOGADÓS: Egy főpap, meg egy üzletember.

Senki más.
NYOMOZÓ: És mit tud erről a tüntetésről?

Ne is tettesse az ügyefogyottat.
Besúgóink szerint e helyről

Egy veszélyes agitátor folytat
Ma lázító beszédet, az állam
Megdöntéséről. Véres ideák
És drámai szenvedély. Bátran
Buzdít törvénysértésre s katonák
Lelövésére. Hogy tapossák le
A király rózsáit s lessenek be
Késes egyének a palota
ablakain. Biztos hallotta?

FOGADÓS: Én? Nem vagyok más, csak egy fogadós.
NYOMOZÓ: Politikailag felettébb gyanús.

A magukfajta elemek hagyják
A gyufát meggyulladni. Nem fújják el a lángját.

FOGADÓS: Nem tudom, miről beszél.
NYOMOZÓ: Há t akkor, hol a tömeg,

Ami összegyűlt hallgatni őt meg?
FOGADÓS: Kicsodát?
NYOMOZÓ: Ezt a forradalmárt zavaros üzenetével,

Ami összezavarja Heródest, s hasadást ékel
A nagy Caesar békés birodalmába. Ezért
Kell elkapnom. Miért tördeli a kezét?

FOGADÓS: Csak nem tudom, miről szól ez az egész.
NYOMOZÓ: Nem látott errefelé egy szakállas férfit,
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Egy nagy kenyérszeletelő-szerűtőrrel,

És vele egy tucat másik - azt hiszik, értik.
Az a terve, hogy megdöntse Heródest. Ő kell
Nekem. Csak azt nem tudom eldönteni,
Igazat beszél vagy blöfföl?

FOGADÓS: Nyomozó úr, kérem. Én nem.
Nem tudom, mi van ma velem.
Alig értem, mit mond nekem.

NYOMOZÓ: Rendben. Akkor megszállok mára.
És amikor mozgolódás támad,
Hogy hallják beszélni - figyelni fogok.
Az állam tőlem függ, nem hibázhatok.
Mutasson egy szobát.

FOGADÓS: Természetesen, nyomozó úr.
NYOMOZÓ: Ha ez az ember a betegség, én vagyok az orvos.

Hozz egy hordó bort meg egy malacfejet.
Ha már ettem, elintézem mindet.

FOGADÓS és NYOMOZÓ el. VÁNDüRÉNEKES be, koldusruhában. Áll az
istá1l6t nézve. Bekukkant az ajtaján. FOCADÓS és FELESÉGe be, ismét
izgatottak.
FOGADÓS: Ez nekem sok!
FELESÉG: Hárman is!
FOCADÓS: A Jeruzsálemi Főpap!

FELESÉG: De három!
FOGADÓS: Igen, és a legnagyobb!
FELESÉG: Három!
FOCADÓS: Ez a nyomozó, legutóbb,

Alaposan megizzasztott!
Most meg mindent felfalnak,
A pap már egy akót megivott.
Az üzletemberrel burkolnak.
De miről beszélnek?
Mire várnak? Egy emberre,
Vagy háromra, többre?
Illegális vallási estre?
Tűzön-járás, tűzevés,

Bűvész vagy egy tüntetés?
Biztos nem az én hibám.

FELESÉG: Megvan!
FOGADÓS: Mi?
FELESÉG: Három!
FOGADÓS: Mire gondolsz? Nem vágom.
FELESÉG: A Három Királyok ez a három.

A jövendőmondó mesélte,
Hogy Hárman lesznek és - Íme.

FOGADÓS: Ez a három Király?
FELESÉG: Nem azok?
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FOGADÓS: Úgy érted, magukra öltöttek álarcot?
FELESÉG [táncolva]: Királyok! Királyok!

Milyen csodás királyok!
FOGADÓS [még mindig bizonytalan]: És most teli van velük a fogadó?
FELESÉG Hát nem boldogító?
FOGADÓS [hirtelen megbolondul]: Gazdagok leszünk!

Úgy bizony!
Azt mondják majd: "Itt háltunk", ahol lakom!

MINDKETTEN: Királyok! Királyok! Ö, milyen csodás dolgok. ..
Együtt táncolnak, de abbahagyják, amint megpillantják a VÁNDOR

ÉNEKESt.

FOGADÓS: Ki az ott? Mit csinál az öreg istállómnál?
A VÁNDORÉNEKES előrejön, miniha nem látná a másik kettőt.

VÁNDORÉNEKES: A hegyek ellenem voltak.
A hegyes, álnok utcakövek ellenem voltak.
A tüskék ellenem voltak.
De ideértem.

A kutyák velem voltak, az egyik hozott egy son
kacsontot.
A madarak velem voltak és friss tojásokat mu
tattak,
És a patak, a patak
Jártam elől kitért.

Ezekből a jelekből tudja az utazó,
Hogyavándorlelkek barátságosak.
És íme a hely: a Császár Feje.
A Császár feje, ami álmomban szólt hozzám 

FOGADÓS: Hé, rongyos, mit akarsz?
VÁNDORÉNEKES: Ételt és ágyat.

Hosszú utat tettem küzdve magas lázat.
FOGADÓS: Tudod, hol vagy?
VÁNDORÉNEKES: A Nap alatt, ami Isten-adta nap-csillag.
FOGADÓS: Tudod, hol állsz?
VÁNDORÉNEKES: A földön, mit a Teremtő kölcsöneként használsz.
FOGADÓS: Tudod, kivel beszélsz?
FELESÉG: Ez az, ki malacai mellett élsz?

Körmeid égig érnek.
Hajad madárfészek.
Gatyád kész az enyészetre,
Kabátod molyette.
Két lábon járó patkányluk ez.
Kéregetsz vagy zsebmetszesz?

VÁNDORÉNEKES: Csak egy ágy és egy szelet kenyér,
Hogy megmaradjak, asszonyom.

FELESÉG: Távozz, te szeméthalom.
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Itt Nagy Királyokat kell szolgálnom.
Csak egy semmirekellő vándorénekes.

Kinuűik a felső ablak, és a PAP feje jelenik meg.
PAP: Bort kérek! Még! Hallja pincér?
Megjelenik az ÜZLETEMBER feje is.
ÜZLETEMBER: Valaki szaladjon sültért és sörért!
FELESÉG: Máris, uram.
Berohan a fogadóba.
FOGADÓS: Na, most hallhattad.

Gyerünk, hord el magad.
VÁNDORÉNEKES: Nézze azt a csillagot.
FOGADÓS: Csak egy csillag.
VÁNDORÉNEKES: De nappal ragyog!
Kinyl1ik a fenti ablak, és feltűnik a FELESÉG dühös arckifejezéssel.
FELESÉG: Még mindig ott vagy?!

Siess ember! Több italt és ételt.
Úgy állsz ott, mint kit csoda lelt.

A fej eltűnik, az ablak bevágódik.
FOGADÓS: Jobb, ha elmész. Én meg sietek.

Mint látod, teli vagyunk. Bocsáss meg, kérlek.
A FOGADÓS elfut. A VÁNDORÉNEKES marad, ahogy állt.
VÁNDORÉNEKES: Íme, Kapzsiság az emberek Királya!

Fillér a fillérhez szól, erősebben, mint az ember.
Padló a szőnyeghez szól, erősebben, mint az ember.
Asztal az abroszhoz szól, erősebben, mint az ember.
A fal a képekhez szól, erősebben, mint az ember.
Hisz az ember esze a pénz rabja.

A szegény szakadt kabát selyembélést kér,
Az öreg törött tányér ezüstfogót kér,
A piszkos száraz pohár a szőlődűlőt kérleli,
A kemény kenyér aszpikot kér -
Az ember pedig köreit futja,
Hisz az ember esze a pénz rabja.

Hajolj meg mélyen, és imádd
A bank dagadt pocakját,
Ami annyi rabot elnyelt már.
Térjetek mind egy omladozó
Szemétkupac mennyországába.
[Mindeközben a szinpad elsötétül: az istálló felé fordul.]
Most est száll a völgyekre és kertekre.
Most leszáll a hideg
Legyilkolva a pihés madarakat fészkükben.
A halak a tavakban eszméletüket vesztik.
Bemászok ide, és a marha meg szamár lehelete
Megteszi pokrócnak. Kemény idők ezek
Mindazoknak, akik képtelenek lopni.
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2Ezt az angol nyelv
területen igen ismert

és elte~edt karácsonyi
éneket egy amerikai

lelkész. bizonyos
John Henry Hopkíns

szerezte 1857-ben.

Bemegy az istállóba. A három vendég a "Három Vak Egér"-t énekli.
JÓZSEF és MÁRIA köze/edik az úton és megállnak a fogadó előtt.

JÓZSEF: Már nagy út áll mögöttünk. Ma este már nem mehetünk
tovább a hidegben. A hó már arcunkat böködi. Ha ez a fogadó
teli van, Isten tudja, mit csinálunk. Bekopogok.
JÓZSEF bekopog. A FOGADós futva jön ételvivő körútjáról. Nem veszi
észre, hogy JÓZSEF kopogott.
FOGADós: Brr! Micsoda éjszaka! Elnézést ~ beteg a felesége?

Úgy néz ki, mintha orvos kéne.
Vigyázzon rá ember!
[a közönségnek]
Ezek a bóklászó emberek szörnyűek.

Mintha ősellenségek lennének:
Semmi törődés. Brr!

Bemegy, becsukja az ajtót.
JÓZSEF: Még egyszer megpróbálom.

[Kopog. Kinéz a FELESÉG.]

Kellene egy szoba. És a feleségemnek egy ágy.
FELESÉG: Bocsánat. Teltház.
6 is bevágja az ajtót.
JÓZSEF: Most mit csináljunk?
Kinyt1ik az ajtó, kijön a FOGADós.

FOGADÓS: Végtelenül sajnálom. Gondoltam, elmagyarázom.
Látják a feliratot: a "Császár Feje".
Azaz Császárok és Királyok szállása.
Király Királyok, vagy Királyok inkognitóban.
Az a három nemes hang Királyok torkából való,
Akik álcázzák, hogy Királyok.
És három Király számára tartok fenn szobát,
Akik vagy igazi, vagy álcázott Királyok lesznek,
De Királyi bánásmódot követelnek majd.
És a magamfajták nemet mondhatnak Királyoknak?
Királyok csináltak, és Királyok tartanak el. A Királyoké
vagyok.
Értik? Alhatnak az istállóban.
Ugye megértik, nem tehetek másként.

Visszafut a fogadóba.
JÓZSEF: Ennyit a szerencsénkről. Menjünk.
Bemennek az istállóba. A "Három Vak Egér" először erősen, aztán halkab
ban szól. A "Mi Három Királyok"Z nagyon haloványan szól valahol
messze. Ismét felerősödik a "Három Vak Egér", majd fokozatosan elhalkul.
A FOGADÓS és FELESÉGe jönnek vitatkozva.
FOGADÓS: De ha ezek valóban Királyok, kiadhatnánk

A három üres szobát. Az előbb két alak
Kért szállást. És fizettek is volna.

FELESÉG: És ha nem is Királyok, csak aminek mondták magukat?
Akkor a három Király ma este érkezik.
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A jövendőmondónak igaza volt eddig
Mindenben. Miért pont ebben tévedne?
Nem maradhatunk le róla. Az szörnyű lenne.
Az a három szoba a Királyoké,
Akik akkor jönnek, ha ezek nem Királyok.
Megfagyok. Mindegy, tévedsz. Ezek biztos a Királyok.

FOGADÓS: Nem viselkednek éppen Királyként.
FELESÉG: Csak azért, mert akaratosak?

Az én mottóm: "Mindig a vendégnek adj igazat."
Hozz még bort, hátha jön még király.
Ne tétovázz. Ne csak álldogálj!

Bemegy, a FOGADóS utána.
FOGADÓS: Csak attól tartok, ez veszteséges lesz.
A "Mi Három Királyok" most elég hangos. Jön a VÁNDORÉNEKES a fe
jét rázogatva, épp álomból ébredt. Megáll, hogy kicsit összeszedje magát.
Valami különleges történt vele.
VÁNOORÉNEKES: A szalmán feküdve egy felfoghatatlan álmot láttam.

Azt álmodtam, hogy egy csillag hullott mellém a szalmára,
És ott ragyogott. Amikor felnéztem,
Egy bikát láttam repülni a tüzes égen át,
Hátán pedig egy hatalmas ezüst nő ült, és kezében
A Holdat tartotta. És később jött egy repülő

Szamár ugyanazon a lángoló égen át,
Az ő hátán egy óriási férfi,
Kezében a Nappal. Hirtelen felébredtem,
És láttam a bikát meg a szamarat a szalmán térdelni,
És a hatalmas férfi és nő árnyékát mozogni -
Azt mondom, férfi és nő voltak,
De nem merem elmondani, minek véltem őket. Nem mer
tem nézni.
Kirohantam a fagyos világba,
Mert nem mertem nézni. Abban az istállóban.

Amint megfordul, hogy megnézze az istállót, észrevesz valamit az úton
ott, ahol még nappal a csillagot látta. A FOGADÓS jön a fogadóból,
majd megtorpan az ajtóban.
FOGADÓS: Mit kértél?
FELESÉG: Tűzifát.

FOGADós: Hallom. Nincs több lábam,
Se szarvaspatám, se kutyatalpam.
[a VÁNDORÉNEKEShez)
Mi lelt téged?
Az arcod falfehér lett.
Mit bámulsz?

VÁNDoRÉNEKES: Nézze!
A FOGADóS követi a VÁNDORÉNEKES ujjának irányát, bámul, elejti a
fával teli kosarat, majd berohan a fogadóba.
FOGADÓS: Asszony! Gyorsan! Ezt lesd meg!

958



VÁNDORÉNEKES: Egy csillag jön erre az úton.
Ha nem egyenesen állnék, ez álom volna.
Egy kardalakú csillag, heggyel lefelé,
Lebeg végig az úton. És most felemelkedik.
Tüzet szór a háztetökre és kertekre.
[Megjelenik a csillag, függ, lassan emelkedve lentró1, míg az is
tálló fölé nem ér, ott megáll.]
És most az istálló fölé emelkedik.
Ott aludtam, míg az álom fel nem ébresztett. És most
A csillag az istálló fölött áll.

A beszéd végére, miután a csillag a helyére kúszott, egy halovány fény
az istállóban mostanra minden résen át sugárzik. A "Mi Három Kirá
lyok" teljes hangerővel szól, szinte elnyeli a beszédet. FOGADóS és FE

LESÉG kilépnek a fogadóból. Eló'bbi nem a csillag felé mutat, hanem az
út felé, ahonnan az eló'bb jött.
FOGADós: Ha azok ott nem három Királyok, egyen meg a fene.
FELESÉG: Ó, áldott jövendőmondó.A Királyok!
Bejönnek, fenségesen, teljes pompában a HÁROM KIRÁLYOK. A FOGA

Dós és FELESÉGe térdre borulnak.
FOGADÓS: Erre tessék, királyi felségtek.

Minden kész, mi kell: ital, étek.
ínycsiklandó vacsora vár.

FELESÉG: Egy tucat szopós malac sül a roston.
FOGADós: Fügés brandyvel locsolom.
FELESÉG: Lesz vidám muzsika,

Hogy jobban essen az itóka.
FOGADós: Jelszavunk: /I Vendég, tömd a bendőt,

Míg el nem fogyott minden, mi megfőtt."

Ööö... Felségtek... ez ... ez ...
Ez a fogadó. Felségtek!
Az csak egy szörnyű vacak hely, ahol a szamaram
Meg a bikám meg a szemetet tartom... Felségtek!

A HÁROM KIRÁLYOK nem figyelnek se a fogadóra, se a FOGADÓSra,
az istálló érdekli öket.
ELSŐ KIRÁLY: Követtük a csillagot hegyeken át,

Hol a kövek sírtak, és a tövisek megroppantak.
Követtük a csillagot pusztákon át,
Hol megrepedtek a sziklák a hideg érintésétől.

Követtük annak a csillagnak hívását
Addig, ameddig jött, és ahol most áll. Megérkeztünk.

MÁSODIK KIRÁLY: Allatok köhögésére születik
Törött, elutasított tárgyak között
A sarokban, amik semmit nem érnek,
Az egér és pók sötétjében.

A HARMADIK KIRÁLY mostanra elemelte az istálló bejáratát fedő vásznat.
HARMADIK KIRÁLY: Itt van. Megszületett

a Három Világ Királya, és itt látható.
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31u. angol karácsonyi
énekrend egyik kedven
ce eredetileg egy angli

kán püspök felesége,
Cecil Frances Alexander

által írt vers, amit
1849-ben zenésített meg

Henry Gauntlett.

A HÁROM KIRÁLYOK félrehúzzák a függönyó"ket, és bemennek az istál
lóba, a benti fényesség mindeni beragyog. Elkezdett haoazni és vastag
pelyhekben esik. A "Dávid Városában Hajdan'" szólal meg lágyan, át
véve a "Mi Három Királyok"-tol, ami fokozatosan halkult el, miközben
beszéltek. A FOGADós és FELESÉGe még mindig térdel.
FOGADÓS: Micsoda? Miket beszélnek? Hova mennek?

Ki született meg? Mí történik?
Miért megy a három hatalmas király az ócska istállómba?
Miért áll az a csillag az ócska istállóm fölött?
Ki csinálta ezt a nagy fényességet az ócska istállómba'?
Mi történik? Miért nem válaszol senki?
Mi zajlik az ócska istállómba'?

A "Dávid Városában Hajdan" most hangosan sz61. A VÁNDORÉNE
KES a színpad közepén áll a sűrű h6esésben.
VÁNDORÉNEKES: Hallgasd. Esik a hó.

Hó esik az összes útra.
Esik a dombokra, a bárányok szempillaira.
Esik a kéményekbe és az ajtóküszöbre,
A befagyott kútba, a sötét erdőre.

A menny esik lassan.
Mindegyik hópehely egy angyal.
Az angyalok belepik a világot.
A világ fehér lesz az angyaloktól.
A világot vastagon beborítják az angyalok.

A "Dávid Városában Hajdan" most nagyon hangosan sz61. A VÁNDOR
ÉNEKES a nagy pelyhek között áll. A FOGADÓS és FELESÉGe, ahogy vol
tak, lenyűgözve és megigézve, a hóban térdelnek. A hatalmas fényes csil
lag alatti istá1l6b61 sugárzó arany ragyogásban csak a jászol-jelenet
körvonalai látszanak.

T6th Bálint fordítása

A Bodnár Györggyel készült interjú szeptemberi számunkban közölt második részében át
írási hiba folytán tévesen közöltük az Eötvös Collegium Keresztury Dezsőtó1 származ6 jel
mondatát. A mondai helyesen: "Szabadon szolgál a szellem". Bodnár Györgyés olvas6ink
szíves elnézését kérjük. (A szerk.)
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