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Körûl, körûl, az üst körûl,
Míg minden méreg egybe sûl.

Ide veled, buta békám,
Kô alatt mely, éj árnyékán,

Három hétig gyûjtél mérget:
Elôször doblak be téged!

Keverjétek, rajta, rajta!
Üst buzogjon! Forrjon tajtba!

Kurta kígyó nyelve, farka
Süljön, fôljön e habarcsba!
Tüzes gyík-szem, béka-háj,

Varjú-velô, kutya-száj,
Kutyatej fû sûrû mérge,
Kuviktoll, vipera kérge,

Hadd buzogjon, fôzve, sütve,
Pokoltûznél, öblös üstbe’!

Keverjétek, rajta, rajta!
Üst buzogjon, forrjon tajtba!

Farkas-zápfog, sárkány-fésû,
halcsont, óriás növésû,

Cet-torokból; aszott múmja,
Büdösbanka feje-búbja,

Nyirkos árnyban nôtt bürökszár,
Szoknyára tapadt ökörnyál

Rigó vese, bak epéje,
Tiszafa szúrós tüskéje
Szedve hold-ujultakor,

Farkas-szôlô, vad hunyor,
Árokparton szült porontyka
Kifacsart kis-ujja-csontja, –

– Ide, mind e bôsz loty-kottyba!
Még csak tigris-bélt belé!

S azzal kész a drága lé!

Keverjétek, rajta, rajta!
Üst buzogjon, forrjon tajtba!

Kész a bûv! Hogy forr az üstbe’!
Pávián-vért, hogy lehûtse!
Szürke, barna szellemek!
Ide mind, kik kellenek!

Keverjétek! rajta, rajta!
Hadd habozzék vérbe, tajtba!

William Shakespeare: Macbeth 
          Szász Károly fordítása nyomán
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A vallásos színház egy denevér szemszögébŐl
– A színházról? – tudakolta óvatosan az apró állatka.
– Vagy az öreganyám térgye kalácsáról… – bólintott Piros. – Választhatsz.
– A színházat választom – emelte fel a fejét öntudatosan a jószág, bár ez így, Piros ujjá-

ról lecsüngve elsôre inkább leeresztésnek tûnt. – És a nevem Bôrke, nem az a paramicsoda! 
Különben vicces, hogy a színházat éppen az egyház élesztette újra… – kuncogott.

– Ezt meg hogy érted? 
– Szóval a színészkedés meg a papok – magyarázta Bôrke – amolyan kutya-macska 

barátság. Az egyház nagyon sokáig nem nézte jó szemmel a színházasdit, sôt, ahol lehetett, 
keresztbe tett neki.

– Hogyhogy? – kottyantott közbe Szöszke.
– Rémlik még, hogy mit mondott Rebeka meg Rémusz arról, hogy a színdarabok mirôl 

szóltak kezdetben?
– Az istenek kalandjairól, az életükrôl meg a hôstetteikrôl. Most tényleg vizsgáztatsz?
– Ja, persze – bólintott a szárnyas jószág. – De a kereszténység azt tanítja, hogy csak egyet-

len isten van! A több isten meg igazából istentelen dolog. És ezt hirdetni is az. Úgyhogy 
az antik színházi mintának befellegzett, maradt a vásári bolondozás. Vándortársulatok ala-
kultak, utazgattak a nagyvilágban, és piactereken, pajtákban meg utcákon játszottak. Ott 
szórakoztatták a közönséget, ahol tudták. Persze nem drámákat mutattak be! Szó sem volt 
arról a Szophoklészrôl meg Senecáról. Zenéltek, táncoltak meg vicces történeteket adtak elô.

– Akkor kezdôdött minden elölrôl? – sóhajtott csalódottan Piros.
– Nagyon úgy nézett ki! – bólogatott Bôrke fejjel lefelé. – De aztán valamelyik egyház-  

finak bevillant, hogy ezt a népszerûséget akár ki is használhatnák. Mármint az egyház!
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 – De voltak humoros részek is. Például amikor a részeges Noé meg az asszony hajba kaptak, 
no, az nagyon vicces volt. Vagy amikor azt játszották, hogy véletlenül kiürült a pokol, és 
Lucifernek ripsz-ropsz! meg kellett töltenie, úgyhogy felköthette a gatyáját, mire újra telipakolta 
a bugyrot uzsorással, kereskedôvel, rossz drámaírókkal. Egyszer még a papot is becibálta a 
nézôk közül! Mert jegyezzétek meg – emelte fel a hangját Bôrke –, hogy Lucifer csak két 
esetben tehetetlen: ha csalafinta diákkal vagy ha égetni való öregasszonnyal kerül szembe.

Amúgy nemcsak a templomok padlásáról lehetett jó mûsorokat kukkolni, 
hanem a földesúri kastélyok tetôterébôl is. Ott voltak a nagy ün-
nepi lakomák, a lovagi tornák, meg amikor a földesúr még 
veszélyesebb vizekre evezve megnôsült. Persze ilyenkor nem 
a szentek szenvedését adták – már a hangulat miatt sem –, 
hanem valami vicces mûsort. Úgy mondták, világi elôadást. 
Olyat, amin jókat lehet röhögni, na! – Bôrke elmerengett.

– Aztán mi történt? – kérdezte Szöszke.
– Hogy mi? A színház azt szereti, ha minél töb-

ben nézik, úgyhogy a földesúri kastélyokból
is kiszöktek az elôadások, hogy az utca népe 
is láthassa ôket. Ott aztán összefutottak a vilá-
gi meg a templomi mûsorok, összegaba-
lyodtak és együtt kezdtek új életet. 
De még milyet! – csillant 
fel Bôrke szeme. 

– Képzelem! – mordult fel Holle.  – Már boszorkányügy-
ben is volt néhány egészen durva mellélövésük.

– Igen. De ez most más volt. Szerintem jó ötlet. Voltak 
a nagy egyházi ünnepek: a karácsony, a húsvét meg a pünkösd. 
A születés, a megfeszítés és feltámadás, és a Szentlélek eljövetele. 
Egy csomó lehetôség arra, hogy az emberek eljátszhassák Krisztus 
történetét, a papok meg bólogassanak hozzá. Igazi színház benn 
a templomban! A szereplôk, ha beszéltek, latinul beszéltek, és az 
egész mûsor az istentisztelet része lett.

– És mindannyian tudtak latinul?
– Persze hogy nem! De a Krisztus-történeteket mindenki is-

merte, úgyhogy tudták, mirôl van szó. Hirtelen a feje tetejére állt 
az egész világ! Mindenki templomba akart járni! Annyian szeret-
ték volna a saját szemükkel látni a Megváltó szenvedését és feltáma-
dását, hogy be sem fértek.

– Telt ház! – bólintott Timon. – No, ilyenkor kell pótelôadásokat csinálni!
– Nem egészen – mosolyodott el Bôrke. – Mert telt ház ide vagy oda, egy évben 

egy húsvét van, meg egy karácsony, meg egy pünkösd, úgyhogy maradt az alkalmanként 
egy elôadás, csak kihozták a templomból, és elôtte a téren tartották meg. Így mindenki 
odafért, aki csak akart.

Aztán a nagy közönségsikerre tekintettel a latin helyett elkezdtek a nép nyelvén játszani. 
Ez persze tetszett az embereknek, ha tehették, folyton ott lebzseltek az elôadásokon, úgyhogy 
ideje volt bôvíteni a mûsortervet. Elôvették a szentek cselekedeteit: a csodákat meg az üldöz-
tetéseket. Csupa ámulat meg izgalom. Volt, hogy három napig egyfolytában Szent Borbála 
szenvedését adták. No, az egy kicsit tényleg sok volt – mélázott el egy pillanatra Bôrke.


