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Volt egyszer egy Passio.
(elosz6)
Hetven esztendovel ezelott, 1933-ban mutattak be eloszor Budaorson
Krisztus szenvedestortenetet,a Budaorsi Passi6t. Most, hetven esztendo
titan (2003-ban) ugyanazt a Budaorsi Passi6t latja majd a kohegyi
eloadasokralatogato kozonseg! Nagy cram az niindnyajunknak, hogy az
eredeti mil nemet es magyar szovege is elokeriilt, megvan az eredeti
Budaorsi Passio!
A szorgos, ttirelmes es eredmenyeskutatas Joosz
Jozsef erdeme, aki vegtil is Bato Andrasnal, Bato Geza fianal megtalalta
eloszor a Passi6 1934-es nemet szovegkonyvet. Ez a szovegvaltozatmeg
gazdagabb, bovebb is az 1933-as elso eloadas szovegenel. A Mi Urunk
szenvedestortenetet-Bato Geza munkajat- ugyanis a teologiailag kivaIoan
felkesztilt dr. Aubermann Miklos plebanos kibovitette, ujabb bibliai
szovegreszekkel gazdagftotta. Aubermann az 1930-as evekben tobb
hittankonyv, egyhazi szakmunkaszerzojevolt, a kozosmunka a Passi6tigy
meg gazdagabba,hitelesebbeformalta. Ezt a vegso valtozatot Mayer Emo
kaplan fordftotta Demetre.
Ettol kezdve -1934 augusztus26-tol -mar ket nyelven adta elo a
SzenvedestortenetetBudaors ketszazfonyi laikus szinjatsz6 kozossege.A
nemetiil elokeriilt szovegkonyv azonban mindenkit rendkiviili feladat ele
allitott. Aniikor a nemet szovegvaltozatelokeriilt, az a kiilonos helyzet allt
elo, hogy Bat6 Gezatanit6 es AubermannMikl6s plebanoskozos munkajat
vissza kellett fordftani magyarra! Ezt a rendkfvtil erdekes feladatot
boldogan vallaltam. Tudtam: nero egyszerii fordit6i munkara kell
vallalkoznom.
Az Ujszovetsegi Szentfrasnakugyanis 1953 ota Bekes Gellert bences
szerzeteses Dalos Patrik oratorianus atya kezebol uj forditasa van, ezt
hasznalja ma a Katolikus Egyhaz. Tehat: minden bibliai idezetet ebbol a
kiadasb61 kellett a miiforditasba visszaillesztenem. A feladat szinte
megoldhatatlan lett volna, ha nero kaptam volna munkamhoz a Szent
Jeromos Bibliatarsulattol kolcson egy Uiszovetse2i szovegmutatoszotart.
Egy-egy kifejezes: pl. "Engedjetek hozzam a Kisdedeket" Jezus- szoveg
visszakeresesecsak e szotar segftsegevel volt lehetseges. fgy lehetett
esetenkentmegkeresni, hogy a Passi6 szerzoi Mate, Mark, Lukacs vagy
Janos apostolok ujszovetsegi evangeliumat hasznaltak-e. Sokszor tobb
evangelium (roja is hasznalja ugyanazt a szokepet! Ezeknek a helyeknek
hiteles ellenorzesebena magyarul es nemetiil egyarant kitiinoen tud6 dr.
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Ritter Marton atya, Gerlachsheim plebanosa tamogatott. Bato es
Aubermann osszekoto szovegenek forditasat Sarkady Sandor koltomufordit6 ellenorizte.
A felfedezesek sorozata tovabb folytatodott: Bato Andras ugyanis
megtala1taaz 1933-asmagyar szovegkonyvetis. Ez a szovegkonyvazonban
hianyos peldany, egyes jeleneteket az 1934. evi nemet szoveg magyarra
forditott szovegebolkellett p6tolnom.
Most mindket rendezo, Der Andras, es Frigyesi Andras (a nemet
eloadasrendezoje), az 1933-asmagyar szovegkonyv,annak 1934-esnemet
atdolgozasa es az abbot keszillt magyar fordftas alapjan rendezhet. az
eredeti, pontos szovegkonyvekbol.( Mostani szovegkiadasunkaz 1933-as
magyares az egy evvel kesobbi nemet szovegetkozli.)
A feladat most is az, ami hetven evvel ezelott Bato Geza es
Aubennann Miklos plebanos celja volt: lehetoleg minel tobb szovegreszt
laikus szinjatszo jelenitsen meg, a fo szerepeketkapjak szinmuveszek! (A
rendezoknek az eredetiben mintegy harom Drag eloadast igy is mintegy
masfel 6ranyira kell osszevonniok!)

Az pedig killon el6ny, ha a laikus szerepl6, es a muvet el6ad6
szinmuveszmindket nyelvet beszeli, hiszen2003. junius 9-t6l junius 15-ig
a passi6t valtakozva nemetiil es magyarul adjak el6. Igy a rendez6k
mindenkire szamitanak: a budaorsi Lyra enekeseire,ontevekeny,ketnyelvu
szinjatsz6kraBudaorsr6l es a komyek falvainak nemetiil beszel6lak6ira is.
A budaorsieket egy evtizeden at 1933-tol Magyar Oberarnmergau
nevvel emlegettek. Ez ketsegteleniil igaz is, mert a budaorsi eloadasok
szinjatsz6i kezdettol fogva a falu nemetiil es magyarul egyarant beszelo
lakosai voltak. Bat6 Gezafotanit6 passi6jatekaban1933-tol a falu laikus
szinjatszo lakosai vettek reszt. Egyetlen Isten-aldotta tehetseguszinesz
jatszotta a foszerepet, a Krisztust megszemelyesito, akkor 21 eves
tiatalember. 6 Bat6 Lasz16 volt, az Orszagos Szinmuveszeti Akademia
akkor palyakezdonovendeke.
Bato Laszlo 1933-ban meg csak elso eves novendek, tehat a
szinmuveszeti palyaja elejen allt. Budapestre,a foiskolara Budaorsrol is a
Helyi Erdeku Vasuttal jart be. Elofordult, bogy a bejar6 diak elkesett a
foiskolai pr6bakr6l. Ilyenkor Kis Ferenc,a szini akademiaakkori igazgat6ja
maga ele hivatta az apr6bb mulasztasokat, keseseketelkoveto diakokat.
Galamb Gyorgy palyatars emlekezikvissza egy ilyen meghallgatasra.
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"Bata, Maga mar megint itt van. Mit csinalt?" "Hat Igazgata Ur,
kestem. (...) tetszik tudni, hogy Budaorsrol jarok be HEV -vel." "Hat most
mit csinaljak Magaval, megbtintessem?Hat Maga a budaorsi Krisztus, ha
en most Magat megbtintetem,az Uristen nekem oem bocsatjameg. Menjen,
aztanmaskorne kessen."
1933-banezt frja a BudapestHfrlap a Budaorsi Passiorol
"A kozonseg meghatottsuttogassalnezi a musort. Ki alakitja Jezust?
Bat6 LaszI6., A tanft6 huszevesria? Nem akarjuk hinDi, mert hangja szelfd,
ferfias, bariton, mozdulata,jateka, meghat6anDefies. Szinte: bolcs. Nincs
benne semmi komediassag.Es ki jatssza Kaifast? Egyszeru iparosember.
Herczog Pal. Mennyi melt6sag jarasaban. Mennyi lobog6 szenvedely,
gyiilolet. A rendezes! Roppant nagy munka! Ketszaz szereplot kell
mozgatni. Kitiino munka! Bato Gezanak,a tanitonak erdeme, aki a Passiot
irta. Szep volt, meghato volt. A szereplokjateka, muveszi teljesitmenye?
Nem. Ennel sokkal tobb. Egyszerii embereklelkenek nagyszeruajandeka!"
A kifejezest ugyan meg oem hasznaltak: de a Budaorsi Passi6 mar
ekkor is Eur6pa -Passi6 volt!
Az ango1 Spheere 1934. szeptember 8-an ezt irja az akkor mar
ketnye1viie16adasokr61:
"Koriilbeliil egy evvel ezelott a budaorsi tekintelyesebbfalusi lak6i
osszegyiiltek es elhataroztak,bogy Passi6trendeznek. Legtobbjiik tej -es
gyiimolcsterrnelo gazdak, keves iskolazottsaggal, de nagy lelkesedessel
rogton munkahoz lattak, s mindegyik annyit aldozott, amennyire csak telt,
megvettek az anyagot es felepitettek szinpadjukat a hegyoldalon. Mig ez
megtortent, masok elokeszitetteka szoveget,es a rendezesitervet. Nehany
h6napmulva megvolt az elso eloadas,es most egeszMagyarorszagr61,mint

a h6pihek gyiilnek osszeaz emberek,bogy megnezhessek
ezekneka
tehetseges parasztoknak az eloadasat. Nazareti Jezus: Ezt a szerepet
tehetsegesen
jatssza egy fiatal paraszt."
Maga a hiradas meseszerii,es egyszeriisito. A lenyeg azonbanigaz:
Ahogy Oberammergauban: itt Budaorson is egy egesz falu jatszotta
Krisztus szenvedestortenetet.

9

Az a nehiiny percnyi filmtoredek, melyet Norbert Riedl a Nernzeti
Filmarchivumban
megtaliilt,
hitelesen igazolja, bogy Bat6 Laszl6
szfninovendek meleg bariton hangon kerte: "Engedjetek hozzam a
kisdedeket" Lukacs evangeliuma szerint (19. 38.). A keresztaldozat elott az
Apostolok igy szoltak az Olajfak hegyen: "Bekesseg a mennyben, dicsoseg
a magassagban" Az Ur pedig lenezett JeruzsaIernre, es sirva fakadt. "Aztan
igy sz6lt: "Bar csak folismerned te is legaliibb ezen a napon, ami
bekessegedre szolgal! De sajnos, el van rejtve szemed elol!"
Barcsak ma is meghallgatnank mindnyajan a Budaorsi Passi6 mindig
korszerii uzenetet! A krisztusi tanitasok eredeti alakjukban ujra hallhatok
lesznek 1933 utan hetven evvel a Budaorsi Kohegyrol. Bato Geze es
Aubermann Miklos passioja ujra korszeruve valt, az egesz vilaghoz szolo
uzenet hallhato majd Der Andras es Frigyesi Andras ketnyelvu
rendezeseben.

Dr. KovacsJozsefLaszlo
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I. resz
I. J elenet
(Jeruzsalem ebredese egy reggelen. Asszonyok kokors6kkal vizert
mennek Siloe forrasahoz, santa, beteg, hajlott emberek mennek Betsaida
vizehez, hordagyon visznek egy idosebb embert ugyanoda, vakot
vezetnek az utca sarkara, arusok mennek a templom csarnokahoz, r6mai
katonak orjarata visszateroben. Zsid6papok, farizeusok a templomba
mennek.)
(Jezus tanitvanyaival feltiinik a hegyen, mikor Jeruzsalemet megpillantva
(gy sz6l: )
JEZUS:
Ime elmegyiink Jeruzsalembe es beteljesedik mindaz,
amit a pr6fetak az emberfiar6l megirtak. Mert elaruljak ot
a papi fejedelmek, es frastud6knak es poganyoknak
kezeibe adjak at, kik megcsufoljak, megostorozzak,
megkapdasik es megfeszftik, de harmadnaprafaltamad.
PETER:
Tavollegyen ez toled, Uram! Ez nem tortenik meg veled.
JEZUS:
Te nem erted azt, ami Istene, hanem ami az embereke. Ha
valaki utanam akar janni, tagadja meg anmagat, vegye fal
keresztjet es kavessen. Mert aki elveszti ertem, megtalalja
azt. Mert mit hasznal az embemek, ha az egesz vilagot
megnyeri is, eletenek pedig karat vallja?
EGYESTANITVANYOK(JAKAB,MATE): Kit tartasz nagyobbnak mennyek
JEZUS:

SALOME:
JEZUS:

orszagaban?

Ha valaki elso akar lenni, legyen valamennyi k6zt az
utols6, es valamennyinek a szolgaja. (Egy arra meno
gyermeket h{v, tan{tvanyai kale all{tja es (gy sz6l:)
Bizony, bizony, mondom nektek, ha meg nem tertek es
nem lesztek olyanok, mint a kisdedek, nem mentek be a
mennyeknek orszagaba. Aki tehat megtalalta magat mint
a kisded, az nagyobb a mennyek orszagaban. (Ekkor jan
Salome, Janos es Jakab apostolok anyja Jezushoz,
meghajol elotte.)
Mondd, hogy fiaim kaziil az egyik jobbod, a masik
balkezed felol iiljon majd a te orszagodban.
Nem tudjatok, mit kertek. Megihatjatok-e a poharat,
melyet en inni fogok.
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JANOSESJAKAB:
Megihatjuk.
JEZUS:
Az en poharamat inni fogjatok ugyan, de jobb vagy
balkezem felol felol val6 illest nektek megadni, ez nem
engem iller, azoke az, kiknek At yam azt keszftette.
(A tobbi apostol zugoI6dasa a kef testver kovetelesemiatt.
Kivalt Judas hangja: )
J(JDAs:
Hat akkor mi miert szolgalunk?
JEZUS:
Tudjatok, hogy a fejedelmek uralkodnak a nepeken. Nem
ugy lesz ti koztetek, hanem aki koztetek nagyobb akar
lenni, az legyen a ti cseledetek, aki elso akar lenni, legyen
a ti szolgatok. Az ember ria is nem azert jOlt, hogy neki
szolgaljanak, hanem hogy 0 szolgaljon, sot eletet adja
sokakert valtsagul. (Kozben Iat Jezus kuIonfele terheket
vivo embereket es asszonyokat a hegyrol vezeto ulan.
Ezekhez fordul:) -Jojjetek hozzam mindnyajan, kik
faradoztok es terhelve vagytok, es en megnyugtatlak
titeket. Vegyetek ratok az en igamat es tanuljatok totem,
mert szelid vagyok es alazatos szivu, es nyugodalmat
talaltok. Mert az en igam gyonyorUsegeses az en terhem
konnyu.
(Lemennek a hegyrol es maid a templomhoz ernek.)

II. J elenet
(A beteget vivo emberek megallnak, mire a beteg
konyorogve sz61:)
JOACHIM:
Barataim, kerlek, siessetekvelem. Ugy erzem, ma arra a
napra ebredtem, arnikor meghallgatja a konyorgesemet az
Or, csak elsonek erhessek Betsaida vizebe, amikor az
angyal felkavarja azt.
SIMON:
Bar lenne, Joachim, val6ban ugy! 38 eve varod mar azt.
Vagyonodat elkoltotted betegsegedre, ha atyank nem
szolgalt volna naIad egy eleten kereszttil, mi gem hoznank
ki teged ocsemmel naponta a forrashoz mar evek 6ta, csak
T

JOACHIM:

irgalomb61.
Isten aldjon meg benneteket, j6 emberek, olyan helyre
tegyetek ma, hogy elsonek csuszhassam a vizbe, es
meglatjatok, estere mar nem kell ertemjonnotok.
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SIMON

No, akkor a legjobb helyet valasztjuk ki szamodra.
(Felveszik a beteget, elmennek Betsaida vizehez, att
leteszik es eltavaznak.)

III. J elenet
ESZTER:

LEA:

ESZTER:
LEA:

ESZTER:
LEA:

ESZTER

LEA:

ESZTER:

LEA:

(Kiikorsoval kilep, menetkozben talalkozik Leaval, aki
szinten vlzert megy.) Beke veled, Lea! Megjott az este
fivered, Ftilop? Mi hfrt hozott? (Megallnak.)
Megjott, Eszter, es csodalatos dolgokat mondott a
Nazareti Jezusrol. Tudod, hogy harom evvel ezel6tt
KanabanJakab menyegz6jen egyutt voltak, es ott Fulop is
ivott abbol a borbol, amelyet a Nazareti vizb61
valtoztatott at. Az6ta Ftilop sokat jart Uzleti utakon
Judeaban es Gallileaban egyarant, ahol mindenUtt
csodalattal hallgatjak a Nazareti tanftasait es bamuljak
csodateteleit.
FUlop talan ujabb csodar61is meselt neked?
Igen, eppen hazater6ben volt a pusztan at, amikor egy
hegyoldalban sok ezer embert latott, akik mind a Nazareti
tanitasait hallgattak.
6, barcsak en is ott lehettem volna.
Fulop megallt oszvereivel, s mig kiser6i megpihentek egy
fa amyekaban, 6 kozelebb ferk6zott a Nazaretihez es
hallgatta 6t, aki sok szep tanitasokat mondott a seregnek,
akik mintegy negyezren valanak es mar 3 napja kovettek
6t. A Nazareti szanta a sereget, mert nem volt mit enniuk
es kerte tanitvanyait neznenekeleseg titan.
Annyi embert honnet elegfthettek volna ki a pusztaban?
Het kenyeret es nehany halacskat talaltak csupan a
seregben, est odavittek a Nazaretihez, aki a sereget
letelepftven megalda a kenyeret, megszege es atada
tanitvanyainak, hogy osszakki a sereg kozott.
4000 embemek a 7 kenyeret?
Igen, igen. Mindenkinek jutott eleg kenyer es hal, ugy
hogy mindnyajan j61laktak es meg 7 kosar hulladekot is

szedtekossze.
ESZTER:

FUlop is evett es latta e csodat?
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ESZTER

ELEAZAR:

ESZTER:

Igen. Es a sereg nem akarvan szetoszlani, pr6fetanak
monda a Nazaretit es dicsoite Istent.
(Kozben farizeusok es (rastudokjottek, kik Eszter beszedet
hallottak.)
Val6ban pr6feta is o. Ugy szeretnem ot latni, hallani,
bftrcsak eljonne Jeruzsalembe mielobb. Vajon ha a
Folkent eljon, tobb csodat fog-e tenni mint ez?
Micsoda fecseges ez? T6bb csodat, mint az elj6vendo
Messias? Majd meglatjuk! Menjiink a fopaphoz. (El)
(Oldalt pillant.) Menjiink Ie a vizert, atyam jo es a
templomba megyen.
MenjUnk, Eszter! (Elmennek aforrashoz.)
(Nikodemus a templomba megy. Santak, puposok es kef
vak Betsaidahoz mennek.)

IV. J elenet
T6BIAs

SAMUEL:
T6BIAs:
SAMUEL:

T6BIAs:

ELEAZAR:

(vak, apjaval, Samuellel vezetteti magat) A foutra vezess,
apam, a fopap haza sarkara, ha meg nem foglalta el a
helyet mas. Ott legtobb az alamizsna.
Igen, fiam, mar ott is vagyunk.
Menj, apam, haza most. Estere jojj ertem es vezesshaza.
Beke vel ed, fiam. Aldjon az ego
(Ha valaki elotte elhalad, alamizsnat ker.) Konyortiljetek,
felebarataim a szegenyvilagtalanon!
(Eleazar, farizeusok kijonnek poroszI6kkal.)

Malachus! A

fopap parancsara vegy magadhoz

poroszl6kat es fogjatok el a Nazaretit! Hozzatok a
fopapok ele a templomba!
MALACHUS: Ugy lesz, uram. (EI)

V. J elenet
GALAMBARUS:(Ficivala templom fete megy.) Jobb szombatunk lesz ma
talan, fiam, mint a multkor.
I. GYEREK: Aldozati baranyaink es galambjaink a legszebbek lesznek
a vasaron. (A templom csarnokcibamennek helyukre.)
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VI. J elenet
I. PENzvALTO:(II. penzva1t6va1megy a temp1omba.)Eleg szent sekeled
van-e mara?
II. PENzvALTO:
Csak annyi aranyatvaltsanak,bogy mind elfogyjon.
I. PENZV
ALTO: Mar ezzel is uzsoraskodnak a papok s aztan minket
neveznekuzsorasoknak.(E1)

VII. J elenet
(R6mai katonak orjarata vegigvonul az utcan, es Pilatus
palotaja elott elhelyezkedik.)
ORPARANCSNOK: Orseg, allj! Orszemek, felallani! Indulj! (Katonak
kettesevel elhelyezkednek a Pretorium kariil nyolcan,
negyen pedig
bemennek a
tarvenyhazba
a
parancsnokkal. )

VIII. J elenet
KAIFAs:
JAIRUS:

KAIFAs:
JAIRUS:
KAIFAs:
JAIRUS:

KAIFAs:

KAIFAS:
MALACHUS:

KAIFAs:

(Melt6sagteljes lepesekkela templomfele megy, lairussal
talalkozik, amikor az kilep haza kiiszoben.)
Legy iidvoz, fopap!
Beke veled, Jairus! Kislanyodjobban van-e mar?
Meg volt az mar halva, de a Nazareti Jezus halottaibol
foltamasztotta. Azert jovok halat adni az Istennek.
Azert fogtad partjat legutobb is a Magas Tanacsban?
Csak azt mondtam, bogy csodakat muvel, s ezt csak
valasztott ember teheti.
(felingeriilve) Igen, valasztott! Az ordog valasztottja!
Szemfenyveszto es nem csodatevo! Es meg, ha val6ban
muvelne is, nektek papoknak ellene kell beszelnetek. Ki
kell talalnotok a csoda magyarazatat. Vedenetek ken papi
tekintelytinket!
(Kozben jonnek a kikiildott poroszl6k lezus nelkiil.)
Miert nem hoztatok el?
Saba ember fgy nem szolott, mint ez az ember.
Talan ti is el vagyt9k arnftva? Atkozott ez a nepsereg,
mely nem tudja a torvenyt.
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ELEAZAR:

NIKODEMUS:
KAIFAs:

Vajon ami torvenytink elfteli-e az embert, mielott ki nem
hallgattak?
Vizsgald az frasokat, es latni fogod, bogy Gallileab61
pr6feta nem tamad. (fiistolovel)

IX. J elenet

KAIFAs:

KAIFAs:

(Annas, Levi, Jubal es tobb farizeus a templomba mennek,
helyeiket felkorben elfoglaljak. A falak koriil tobben
allnak es terdelnek is.)
(Ket pappal egyiitt fiistiilokkel a szentely ele jiinnek es
tomjeneznek. A lathatatlan enekkar Beethoven: Isten
dicsosegenekelso verser enekli.)
(Az enek ulan eloimadkozva:) "Egek harmatozzatok
annan feliilr61 es a fellegek cs6p6gjek az igazat;
nyilatkozzek meg a fold es teremje az Udv6zit6t, s legyen
igazsag a foldon." (A tobbiek utana mondjak az
imadsagot. Kaifas fiistiilovel bemegy a szentelybe. A
zenekar Beethoven: Isten dicsosegetjatssza.)

x. Jelenet
JEZUS:

JEZUS

(Belep a varas kapujan tan{tvanyaival, kef farizeus koveti
oket.)
Ime, tanftvanyaid kalaszokat szedtek es ettek. Olyat
tesznek, amit nem szabadcselekedni szombaton!
Nem olvastatok-e, mit tett David, mikor megehezett, () es
akik vele voltak; hogyan ment be az Isten hazaba es ette
meg a stitott kenyereket; melyeket nem volt szabad neki
megenni, sem azoknak, akik vele voltak, hanem csak a
papoknak? Vagy nem olvastatok-e a torvenyben, bogy
szombaton a papok megszegik a szombatot a
templomban, es vetek nelktil vannak? Mondom pedig
nektek, bogy nagyobb van itt a templomnal. Hiszen ha
tudnatok, rni az: Irgalmassagot akarok es nem aldozatot,
soha sem fteltetek volna el az artatlanokat. Mert az Ember
Fia lira a szombatnak.

16

HELl:

(ravaszul) Mondjad, Rabbi! Vetkezik-e azon az ember, aki
oft Betsaida vizenel fekszik azzal, bogy szombaton is a
forrashoz viteti magar, avagy azok-e a vetkesek, akik ot

irgalomb61idehozzak?
JEZUS:

Kicsoda azonbetegember?(lndul a v{zfele.)

XI. J elenet
FULop:

JEZUS:
JOACHIM:

JEZUS:
JOACHIM:

ELEAZAR:

HELl:

JOACHIM:
ELEAZAR:
JOACHIM:

ELEAZAR:

(Jezus ele Jove) Udvozlegy, Mester! A derek Joachim e
beteg, es mar 38 eve varja gyogyulasat itt a Betsaida
vizenel, serre koltotte mar teljes vagyonat, de eddig
eredmenyteleniil.
(Joachimhoz)Akarsz-e meggyogyulni?
Uram! Nincs emberem,ki midon felkavarodik a viz, engem
a toba bocsasson.Mire pedig en odaerek, mas szall be
elottem.
Kelj rei! Vedd agyadatesjarj!
(FalkeI, anmagaban hitetleniil tapogatja magar, nagyot
lelegzik, karjait az egnek emelve felkialt) 6, hala neked,
UramJ Olyan erosnekes egeszsegesnek
erzemmagam, mint
38 evvel ezelott voltam. Mi tortent velem? (Orameben a
t6hoz szalad, s az oft levo betegekhezmenve mondja:)
Meggyogyultam, meggyogyultam! (Jezus eltavozik
tanftvanyaival.)
Nos, Heli, ki volt a vetkes?Kaptal ra valaszt?
(sateten) A negyedik, akit szombaton gyogyftott. Be is
vadolom ot a MagasTanacselott. Jojj, keriiljiink elebe!
(Joachimhoz,aki agyat veszifel) Szombatvan, nem szabad
agyadatvinned!
Aki engem meggyogyftott, azt monda nekem: "V edd
agyadates jarj !"
Tudod, bogy kicsoda az az ember, aki neked mondotta,vedd
agyadatesjarj?
Nem tudom. Oromomben nem is lattam ot elmenni, de
megkeresemat, barhol van. (Vesziagyat es hazamegy.)
(Helivel elmenoben)Latod, nemcsak 0 vetkezett, de meg
mast is a torveny megszegeserebiztatott. Jojj, menjiink a
fopaphoz. (El)

7

XII. J elenet
KET vAK:
'"""~
FULOP:
KET VAK:

JEZUS:
KET VAK:

JEZUS:

KETVAK:
T6BIAs:
KETVAK:

(Jezus az utcan halad tan{tvanyaivala templomfele.)
(Az utcab6l jove, amerre Joachim elment.) Hol van 0,
Davidnak fia? Emberek, hol van 0, aki Joachimot is
meggy6gyitotta?
Jojjetek veIem, ott megy a templomfele. Siesstinkutana!
(kiabalva) Konyortilj rajtunk, Davidnak fia!
Hiszitek-e, hogy ezt meg tudom cselekedninektek?
(kitoro orommel) Latok! Uram, Iatlak! Hozsanna neked,
David fia! (Leterdelnek,Jezusruhajat cs6koljak.)
KeIjetek fel es vigyazzatok, hogy mas meg ne tudja! (Jezus
indul es bemegya templomba,a vakok orommel futnak az
utcara.)
(kiabalva)Latok! Latok! David ria meggy6gyitott.
David fia, konyortilj rajtamis!
(T6biashoz) T6bias, mi latunk! Jezus meggy6gyitott. Ha
erre jon a templombol, kerjed ot, s meggyogyit teged is.

(Orommel elfutnak.)
T6BIAs:
David fia! Konyortilj rajtam.
JAKABAPOSTOL:
(visszamenveT6biashoz) Elment mar a Mester, de
visszatermeg erre._Legyttirelemmel,j6 ember!
JEZUS:
(a templom kapujanal) Janos 'es Peter, menjetek j6
anyamhoz, udvozoljetek es mondjatok meg neki, hogy
eljovok meg ma meglatogatniQt. Ti tobbiek, varjatok ram a
templom csarnokaban.

XIII.. J elenet

KAIFAs:

(Az enekkar Beethoven: lsten dicsosege masodik
versszakat enekli.)
(fiistolovel kilepve a szentelybol, azt atadja, es kitart
karokkal imadkozik) Izaias pr6fetaval mondjatok a
kislelkiieknek: Vigasztal6djatok es ne feljetek! ime a ti
Istenetek bosszut es btintetest hoz. Isten maga jan es
megvalt titeket. A vakok szemei felnyflnak, a stiketek
ftilei hal16kka lesznek, es a nema nyelve hirdeti az Ur
dics6seget, es mint a szarvas sz6kellnek a santak. Mert
fme, a te Megvalt6d el!
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XIV. J elenet
JEZUS:

(be/ep es /assan az e/oterbe jiin) En vagyok a vilag
vilagossaga, aki engem kovet, oem jar sotetsegben. Es
bizonysagot tesz fel6lem az Atya, aki engemkiildott.
A ZSIDOK(HELl):
Hol van aTe atyad?
JEZUS:
Ha engem ismemetek, Atyamat is ismemetek. Ha Isten
volna a ti Atyatok, szeretnetek engem, mert en Istent61
jottem. Ti azonban az ordog atyat61 vagytok, aki a
hazugsag atyja. Engem azonban ki fed meg koztiletek
biinr61? Ha tehat igazsagot mondok nektek, miert nem
hisztek nekem? Aki Istent61 van, Isten igeit hallgatja. Ti
azert nem hallgatjatok, mert az Istent61 nem vagytok.
A ZSIDOK(JuBAL): Nemde j61 mondjuk mi, bogy szamaritanus vagy
es ordogod van?
JEZUS:
Nekem ordogom nincs, hanem tisztelem Atyamat es ti
tiszteletlenseggel illettek engem. Bizony, bizony,
mondom nektek, ha valaki az en beszedemetmegtartja,
halalt oem lat mindorokke.
A ZSIDOK(ELEAZAR):Most ismerttik meg, bogy ordogod van. Abraham
es a pr6fetak meghaltak, es te azt mondod, ha valaki az en
beszedemet megtartja, a halalt oem izleli mindorokke?
Vajon te nagyobb vagy-e Abrahamnal es a pr6fetaknal?
Mive teszed magad?
JEZUS:
Abraham orommel kivanta latni az en napomat, latta es
orvendezett.
A ZSIDOK(HELl):
Meg 50 esztend6s sem vagy es Abrahamot sem
lattad?
JEZUS:
Bizony, bizony, mondom nektek, miel6tt Abraham lenne,
en vagyok.
A ZSIDOK: (Egyesek koveket ragadnak) Mondd meg hat nyfltan, bogy
te vagy a Folkent!
JEZUS:
Mondom nektek, de oem hiszitek. En es az Atya egy

vagyunk.
A ZSIDOK(JuBAL): (Erre tobben is koveket ragadnak, hogy
megkovezzek)
-':
Sok j6 tettet mutattam nektek Atyamt61 azok koztil,
JEZUS
melyekert akartok engemetmegkovezni?
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A ZSID6K(ELEAZAR):J6 tettert nem koveztink meg, hanem alert a
karomlasert, hogy te ember letedre Istenne teszedmagad.
JEZUS:
Ha At yam tetteit nem cselekszem,ne higgyetek, ha pedig
cselekszem, akkor a tetteknek higgyetek, hogy az Atya en
bennem van es en az Atyaban. (Folemelik a koveket, de
Jezus tiszteletet parancsol6an melt6sagteljesen kimegy.)

XV. J elenet
JAIRUS:
JEZUS:

(Mas farizeusok jonnek.)
Tavozzal innet, mert Her6des meg akar olni.
Mondjatok meg annak a r6kanak: ime, en 6rd6g6ket uz6k
ki es gy6gyitok ma es holnap, es harmadnap bevegzem.
Addig jarnom kell, mert nem veszhet el a pr6feta
Jeruzsalemen kfvUl. Jeruzsalem, Jeruzsalem, mely
megolod a pr6fetakat es megkovezed azokat, akik hozzad
kuldetnek: hanyszor akartam egybegyujteni fiaidat, mint a
madar az () fiait szarnyai ala, es nem akartad. ime,
pusztan hagyatik a ti hazatok.

XVI. Jelenet
JEzus:

(A zenekar Beethoven: Isten dicsosegetjatssza.)
(belep es lassan az eloterbe jon.) (A fopap a tomjenezo

papokkal el.)
(bejon, Annashoz megy.) Annas! Tiszteletre melto fopap!
A nazareti Rabbi ma, szombaton beteget gy6gyftott.
ELEAZAR:
Nemcsak 0 vetkezett, de meg Joachimot is vetkezesre
bfrta: agyat vitette vele haza.
ANNAs:
Ti ezt lattatok es hallottatok?
HELl, ELEAZAR:
Igen, igen! Fopap!
ANNAs:
Varjatok! Probara tessziik ot itt is. Kiildjetek csak hozza a
szaradtkezuJoelt, aki ott terdel az ajto mellett. Kerjen 0 is
gyogyulast tole. (A farizeusok es papok osszesugnakes
kfvancsian lesnek.)
JEzus:
(Megelozve a farizeusokat, Joelhez) Kelj fel es allj

HELl:

kozepre!
JOEL:

(A kozepre all.)
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JEZUS:

(A farizeusokhoz) Kerdelek titeket, szabad-e szombaton
j6t cselekedni, vagy rosszat tenni, eletet menteni, vagy
elveszfteni. (A papok hallgatnak. Jezus haragosan
kortilnez rajtuk.)
JEZUS:
(Joelhez) Baratom, mi bajod?
JOEL:
(Csodalkoz6 tekintettel) Uram, bal kezem elszaradt, husz
eve mar mozdftani sem tudom. Parancsodramegmutatom.
(Kibontja atvetojebol.)
JEzUS:
Nyujtsd ki a kezedet!
JOEL:
Uram! Kezem ujra ep! Mit tettel velem! Hala legyen
j6sagodert.
ANNAs:
Az ordoggel cimboral, es nyfltan a torveny ellen izgat.
Tenntink kell ellene.(A papok osszebujva suttognak.)
JAIRUS:
Miert? Mert csodatetelevel Joelnekj6t tett?
ANNAs:
Jairus! Mar megint partjara all~z? Nem feled az Ur
haragjat?
NIKODEMUS: (Jezushoz) Melyik a legelso mindeD parancsolatok
kozott?
JEZUS:
Minden parancsolatok kozott a legelso ez: Halljad, Izrael!
A te Urad Istened, egy Isten, es szeressed a te Uradat
Istenedet teljes szivedbol es teljes lelkedbol es teljes
elmedbol es teljes erodbol. Ez az elso parancsolat. A
masodik pedig hasonl6 ehhez: Szeressed felebaratodat,
mint tenmagadat!
NIKODEMUS: J61 van, Mester! Igazan mondottad, hogy egy az Isten es
hogy nincs mas rajta kivUl, es hogy ot szeretni teljes
szlvbol es teljes ertelembol es teljes 161ekboles teljes
erobol, es a felebaratot, mint onnonmagat szeretni tobbet
er mindeD ego es egyeb aldozatnal.
JEZUS:
Ugy van! Nem messzevagy az Isten orszagat61.

XVII. J elenet
SZOLGAIII
JAIRUS

(Izgatottan bejon) Uram, lairus! Leanyod rosszul van, jojj
hamar haza.
6, jaj nekem! Az en draga kislanyom! Az Ur haragja
rajtam! (Elrohan.)
.
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XVIII. J elenet
JEZUS:
JOACHIM

JEZUS
JOACHIM:

(kifele indul)
(szembe jo Jezussal) 6 Mester! Eltiintel el6lem, es
oromomben meg gem koszontem meg j6sagodat. Mivel
halaljam meggy6gyulasomat?
Ime, egeszsegeslettel, tobbe mar ne vetkezzel, nehogy
rosszabbuljarj.
Kovetni es hallgatni foglak, Uram, bogy a helyes titan

maradjak.

XIX. J elenet
TOMEO

ELEAZAR:

JEZUS:
JuBAL:
JEZUS:

JEZUS
MAGDOLNA:

JEZUS:
MAGDOLNA:

(Zajongva lokdosi a mellekutcab6l Magdolnat, a
hazassagtoro not. Kialtasok.) Meg kell kovezni! Agyon
kell k6vezni ot! (A pap ok is mind a templom udvarahoz
jonnek.)
(Jezushoz) Mester! Ezt az asszonyt hazassagtoresen
kaptak. Mazes a torvenyben azt parancsolta, bogy az ilyet
meg kell kovezni. Hat Te mil mondasz?
(lehajol es ujjaval a porba rajzol)

Nos, mil mondasz?
Aki k6ziiletek bun nelkiil vagyon, az vesse ra elosz6r a
kovet. (lehajol es (r a porba) (A zsid6k egyenkent
elszelednek, ugy hogy Jezus egyediil marad az
asszonnyal.)
(felegyenesedven) Asszony! Hol vannak, akik teged
vadoltak? Senki sem Itelt el teged?
Senki, Uram!
En sem ftellek el teged, menj el stobbe ne vetkezzel.
(Lassan el.)
(s{rva leborul) En ja Uram! Aldassek aTe neved! (Felkel
esfelenken elsiet.)

xx. J elenet
JAIRUS:
(sietvejon hdzdb61)Itt van a Nazareti csodatev6meg?
JAKABAPOSTOL:
Igen, j6n is mar. Mi is 6t varjuk.
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JAIRUS:

Leanyom, az en egyetlen szep kisleanyom meghal, ha a
csodatevo nero segit.
MATE APOSTOL:
Bfzzal a Mester segftsegeben, ha mas mindenki
lemondott is r6latok, 0 rod segfteni rajtatok.
JAIRUS:
Rabbi! Egyetlen 12 eves leanyom sulyosbetegen fekszik.
Az orvos azt mondta, bogy nincs segftseg, halalan van
mar. De en hiszem, Te segfthetsz rajta. Jojj hozzam,
enyhftsd gyermekem fajdalmat es az en gyotrelmeimet is.
JEzus:
Legyen neked a te hited szerint. Eljovok hazadba.

(lndulnak)

XXI. J elenet
(Menet kozben Jezus latja T6biast, a vakon sziiletettet.)
T6BIAs:
David ria! Konyortilj rajtam! Nem lattam meg eletemben
a napot, az embereket, a fakat.
JuDAsAPOSTOL:
Rabbi! Ki vetkezett? Ez-e vagy a sziilei, miert,
hogy vakon sziiletett?
HELl ESELEAZAR: (leskelodve vegyiilnek a nep kiize)
JEZUS:
Sem ez nero vetkezett, gem az 0 sziilei, hanem, hogy
megnyilvanuljanak benne az Isten miivei. Nekem annak
miiveit kell cselekednem, aki engem kiildott. Mfg e
vilagban vagyok, e vilag vilagossaga vagyok. (Port vesza
fiildrol, nyallal sara! csinal es a vak szemere keni.) Eredj,
mosakodjal meg a Siloe tavaban.
T6BIAs:
Vezessetekada, j6 emberek, vagy kUldjetek ide atyamat.
SAMUEL:
Itt vagyok, fiam, jojj, menjUnk!
JEZUS:
(A tomegben allva) Ki illetett engem?
TOBBEN:
En nerovoltam! Nem tudjuk. Ki 1atta?
FULOP,JAKABESPETERAP.: Mester, a sokasag szorongat es lokdos
teged, es Te azt kerdezed, ki illetett engem?
JEZUS:
Illetett engem valaki, mert en erzem, hogy era ment ki

belole.
I. ASSZONY: Bocsass meg, Uram! En illettem
esztendo 6ta volt verfolyasom, es
orvosokra koltottem mar, de
meggy6gyftani. Atfurakodtam a

23

ruhad szegelyet. 12
minden vagyonomat
senki gem tudott
tomegen, es ruhad

JEZUS:
III.SZOLGA
JAIRUS:

JEZUS:
JAIRUS:

JEZUS:

szegelyet erintettem csupan, es ugy erzem, azonnal
meggyogyultam.
Lanyom! A te hited meggyogyftott teged. Menj el
bekevel.
(lairushoz) Uram! Leanyod mar meghalt, ne faraszd ot.
6, en szerencsetlenapa!
(lairushoz) Ne felj, csak higgy, es meg lesz mentve.
6, Uram, legy irgalmas hozzam! Jojj be hazamba.
Peter, Jakab es Janos, jojjetek velem be a hazba, ti
tobbiek varakozzatok rank, amfg kijovtink. (A hazban
nagy s[ras es jajgatas fogadja lezust, ahoZ a Zany az
agyon haZvafekszik.)

XXII. J elenet
JEZUS:
JAIRUSNEJE:
JAIRUS:
JEZUS:

Ne sfrjatok! Nem halt meg a leanyz6, csak alszik.
Uram, field, hisz nincs benne mar elet.
Edes kicsi leanyom. Itt hagytal minket!
Mondom neked, bogy csak alszik. Kelj fel, Jairus es
alljatok felre.
JAIRUS:
(Haza nepevelfelreall.)
JEZUS:
(megfogja a leanyka kezet) Leanyz6! Kelj foIl (A leany
felkel.)
JAIRUSESNEJE:
(boldogan futnak a kisldnyhoz, aki mosolyogva
oleli 6ket magdhoz.)Gyermekem! Edes kicsi leanykam!
Te elsz? Es egeszsegesvagy!
JEZUS:
Adjatok neki enni, mert ehes is lesz mar!
JAIRUS:
Betegsege alatt mar egy het 6ta semmit semevett, es most
enni is fog? Hozzatok gyorsan, amit csak kfvan.
(Jezushoz)Uram, leborulok e16ttedes k6szonom vegtelen
j6sagodat.
MINDNY;\JAN:Hozsanna neked, David fia!
JEZUS:
Orvendjetek magatokban, hogy At yam meghallgatta
imaitokat, es masoknak ne sz61jatok arr61, ami itten
tortent.
JAIRUS:
Ugy lesz, Uram, amint parancsolod, mi mindnyajan aTe
kovet6id lesziink, es barmikor Jeruzsalembe jossz, ne
kerUld el hazunkat.
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JEZUS:

Beke veletek! MenjUnk, hfveim! (A harom tan[tvannyal

el.)

XXIII. J elenet
(A hat elott sok asszonygyiilt ossze,gyermekeiket hozvan, hogy megaldja
oket.)
II. ASSZONY: Engedjetek a hazba bemenni. Rokona vagyok Jairusnak.
TAMAs APOSTOL: Most nero mehetsz be, j6 asszony, de ha kijott a
Nazareti Jezus, aki a beteget nezi meg, szabad lesz
szamodra is az ut.
III. ASSZONY:Kicsiny gyermekernre kerek csak aldast Tole. Engedjetek
hozza.
MATE APOSTOL:
Hagyjatok ot nyugodtan. Ne zaklassatokmeg ilyen
keresekkel is. Egesz nap tanftott es gy6gyftott, faradt lesz
0 is bizonyara, hadd pihenjen.

XXIV. J elenet
JEZUS:
MATE:

(kilep az ajt6n)
Menjetek haza, j6 asszonyok, hozzatok el a gyermekeket

maskor.
JEZUS:

Hagyjatok a kisdedeket hozzam jonni,
es ne
akadaIyozzatok 6ket, mert ilyeneke az Isten orszaga.
(Leal a padra.) Bizony mondom nektek, aki nem fogadja
az Isten orszagat, mint e kisded, nem megyen be abba.
Hozzatok ide, j6 anyak, gyermekeiteket, es en megaldom
6ket. (Az anydk dlddsra tartjdk a kicsiket, Jezusmegdldja
oket.) (A tomeg lassan szetszeled,Jezus tanitvdnyaival
elindul.) Jojjetek, tanftvanyaim, keresslik fel j6 anyamat,
aki bizonyara var is mar bennlinket. (A tanitvdnyokkal el.)

XXV. J elenet
T6BIAs:
ELEAZAR:

(SzaladvaJon.) Hol a Nazareti J6zus, aki szemeim latasat
visszaadta?Hozsanna David fianak!
Mit kiabalsz bolondokat itt az utcan? Meg6riiltel?
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ELEAZAR:
JOACHIM:

T6BIAs

ELEAZAR

T6BIAs:

T6BIAs:
ELEAZAR:

T6BIAs:

SIMON:

Ki vagy te, uram? En nem ismerlek, mert ott tiltem
mindig csak a fopap haza sarkanal, es alamizsnaert
konyorogtem a szegeny vilagtalannak, mert sztiletesem
6ta yak voltam.
Es mi tortent vel ed, bogy most latsz?
Erre jott David fia, a Nazareti Jezus. Ismered ot te is,
uram?
Hogyne ismemem! Erre jott, es?
Es en kiabaltam hozza: David fia, konyortilj rajtam!
No es 0 hogyan konyoriilt meg?
Nem tudom, uram. En nem lattam, mit csinalt, csak
valamivel bekente a szememet,es elktildott a Siloe tavaba
mosakodni. At yam vezetett el ada, megmosakodtam, es
azota megnyiltak szemeim es latok. 0, be gyonyorii
minden, az eg, a fak es az egesz vilag. Olyan szep
minden. Olyan boldog vagyok.
(jon Joachimmal) Ma reggel, amikor erre vitttink teged,j6
uram, nem bittern volna, bogy te elem jossz a sajat
labadon. Bar mondtad azt, bogy ugy erzed, ma tortenik
veled valami.
Kedyes j6 Simonom! Az Ur utjai kiftirkeszhetetlenek.
Nezd a masik csodas gy6gyulasat. Itt van T6bias.

Raismersz?
SIMON

T6BIAs

ELEAZAR:

JOACHIM

A vat T6bias lenne ez? Ruhaja val6ban az, de az arca
nem T6biase.
Mert szemeim vannak es latlak benneteket. Latom
atyamat, latok mindent, es ezt mind David fianak
koszonhetem. Hozsanna Neki, a Nazareti Pr6fetanak!
Megoriiltel?! Hallgass mar a Nazareti dicsoitesevel.
Konnyen bajod is lehet belole. Talan nem is 0 gyogyitott
meg teged.
De bizonyara, bogy 0 gyogyitotta meg ot is, engem is.
Hiszen ott vol tal, Eleazar farizeus, amikor agyamb6138
ev titan magam felkeltem, sot a parancsarahaza is vittem
azt. Itt meg en is lattam, amikor a Nazareti Jezusporb61
sarat csinalt, bekente vele Tobias szemet, es elktildte ot
Siloe tavahoz mosakodni. T6biast is a Nazareti Jezus
gy6gyftotta meg a mai napon.
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ELEAZAR:

(ravaszul) Ugy?! Hat rnindketten bizonyitjatok, hogy
ezeket a csodakat a Nazareti Jezus ma cse1ekedteve1etek,
es ezert vagytok egeszsegesek?
JOACHIMEST6BIAs: Igen, igen! Megmondjuk akar a nagy tanacs, sot
meg a he1ytarto e1ottis.
ELEAZAR:
No, gyertek csak e1obba magas papi tanacs e1e,mert az
i1yen csodakat csak profeta cse1ekedheti,es igy erro1 a
nagy pr6fet£ir61 a Magas Tanacsnak is tudomast ke11
szereznie, hogy va1obanmegbecsii1hessiikQt.
T6BIAs ESJOACHIM: J61 van! Menjtink, mondjunk e1 mindent, hogy a
mi jotevonket megbecsii1hesse a Magas Tanacs is.
(Mennek a templomhoz.)
ELEAZAR:
Varjatok itt tint ram, majd ertetekjovok.

XXVI. J elenet
(A fopapok tanacskozasa
folyik mar ott Jezustavozasa
ota.)
KAIFAs:

(a fopap, kozepen) Papi fejedelmek! Atyai es bolcs tanftoi
e varosnak, mindnyajan tudjatok, hogy a Nazareti Jozsef
acs ria, akit Jezusnak hfvnak, ma tobb fzben
botrankoztatott
meg
mindnyajunkat.
Megszegte
torvenyeinket es meggyalazta papi tekintelyiinket.
MIND:
Ugy van! Ugy van!
Ez az ember oem Istentol va16,aki a szombatot meg nem
KAIFAs:
tartja. Biztos az ordog szallta meg.
NIKODEMUS: De hogyan gyogyfthatna meg egy 38 eve beteget is?
Hogyan tehetne latova vakokat, hogyan cselekedhetne
blinDs ember ilyenjeleket?
A Belzebubnak segitsegevel,aki megszallva tartja Qt.
KAIFAS:
Meg itt a templomban is megszegtea szombati torvenyt.
ANNAS:
Azzal, hogy a szaradtkezli Joelnek azt mondta: Nylijtsd ki
JAIRUS:
a kezedet, es 0 gy6gyultan kinyujtotta elszaradtkarjat?
ANNAs
Szomoru dolog az, amikor a torvenytudo papok is partjat
fogjak egy nepamitonak es kuruzslonak, azert, mert
nehany betegetordongossegevellatszolag meggyogyftott.
JuBAL:
Mozes torvenye szerint megszegte a szombatot, agyon
kell kDvezni Qt.
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ANNAs:

Ugy van! Ugy van! Meg kell kovezni!
Megerdemii e btintetest, de Iegytink 6vatosak, a nep
kozott sok hive van, akik eszeveszettenkovetik, es egy
elhamarkodott iteIettel onmagunknak is arthatnank.
Bizonyossagot kell szerezntink a torvenyszegesre.
Tanukat kell szerezni erre es lazit6 beszedeire is, hogy
bevadolhassuk ot Herodesnel. IteIje Ie 0, vagy a gyiiI6It
r6maiak es a nep dtihe nero benntinket fog emi, hanem
ellentink fordul.
ANNAs:
Ugy van, Kaifas! Eigondolasod nagyon j6. A Nazaretit ne
tildozztik nyilvanosan, hanem fortelyokkal szerezztink
tanubizonysagot biin6ssegere.
JuBAL:
Ha a ma gy6gyultak koztil hoinap reggel a regi bajban
ebrednenek nehanyan, nero mutathatnank-e fa, hogy nero
csodatevo, hanem csak szemfenyveszto.
NIKODEMUS: Nem ertem beszededet,Jubal!
JUBAL:
Ugy Iatom, Nikodemus, ertelmed eIhomalyosult, ami6ta a
Nazareti partfog6i koze Ieptel. Ertsd meg hat: Ha T6bias,
a sztiletett yak hoinap reggel megint vakon ebred,
bizonyara nero kiabaija tele a varost, hogy David ria, a
profeta meggyogyitotta Qt. Vakka tenne valakit, k6nnyebb
dolog, mint lat6va, es ehhez mi is ertenenk.
TOBBEN

KAIFAs:

XXVII. J elenet
NIKODEMUS

KAIFAs

ELEAZAR:
MIND:

Borzalom! Te el tudnad venni boldogsagat meg e
szerencsetlennekis? Kegyetlen vagy, Jubal!
De okos! A cel eleresere nem szabadmeg aldozatokt61 se
visszariadnunk. Meg kell vedentink atyaink vallasat!
Ha mas titan is megfoghatjuk at, ne legyiink kegyetlenek
sajat fiainkhoz. Eleazar nyomon kovette a Nazaretit, talan
hozott val ami tijabb hirt is felale. Beszelj, Eleazar!
Tiszteletremelt6 fapapok! Nemcsak biTt, de bizonysagot
hoztam.
Mondjad mar! Halljuk, halljuk!
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ELEAZAR

Az utcakon megzavarodottan az oromtol szaladgalo
Tobias profetanak dicsoiti a Nazaretit, aki ot
meggyogyftotta ma a templombol kimenet. U gyanugy
beszel Joachim is, akit pedig szinten ma, szombaton
gyogyftott meg 38 eves betegsegebol. Rabeszeltem oket,
hogy ezt a csodat kozoljek a papi tanaccsal is, hogy a
Nazareti profeta munkajarol a Magas Tanacs is tudomast
szerezzen, es a Nazaretinek melto helyet juttasson a
tanacsban. Mindketten itt vannak, es ezt elmondani

keszek.
KAIFAs

Vezesd oket elenk, (Eleazar kimegy) hatha valami
hasznosanhallhatunk meg toltik.

XXVIII. J elenet
ELEAZAR:

(bevezeti Joachimot es T6biast, aki csodalkozva nez

KAIFAs:

Joachim! Lepj kozelebb! Mikor es hol gyogyultal te meg?
Ma reggel, fopap, a Betsaida forrasanal.
Szoval a mi csodaviztinkben szerezted vissza

koriil)
JOACHIM:

KAIFAs:

egeszsegedet?
JOACHIM:

ANNAs:
JOACHIM

KAIFAs

JOACHIM:

KAIFAs:

Nem, uram! 38 eve fektidtem mar betegen, es vitettem
magam a vizhez, de sohasemjutottam bele elsonek. Ma
reggel arra jott a Nazareti Jezus, akit David fianak
mondanak. 6 monda nekem: Kelj tel, vedd agyadat es
menj haza! Es, tiszteletremelto papi fejedelmek, ugy
ereztem magam, mintha sohasem lettem volna beteg,
erom visszaszallt, es agyamatis magam vittem haza.
Szombat napon hogy merted ezt cselekedni?
6 monda nekem, a Nazareti, aki meggyogyitott engem, s
0 bizonyara profeta.
Hallgass, szerencsetlen! Megszegted a szombat torvenyet,
es ezert bunhodnod kelt, de megvalthatod engedelyiinkkel
btintetesedet aldozati penzben is, ha abbahagysz e dore
mesevel, hogy a Nazareti gyogyftott meg.
De 0 gyogyitott meg, fopap!
Hallgass! Betsaida csodatevo vize, ahol mar oly sok
szazan gyogyultak meg a Nazareti nelktil is, gyogyftott
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meg teged is, ha nem is voltal a vizben. A Nazareti
szemfenyveszt6 akkor crt ada, amikor te gy6gyultan
felkeltel volna nelkiile is. Nem j6tev6d 6 neked, de
megront6d, mert meg a torveny megszegesereis csabitott.
Te, aki betegseged el6tt a tanacsunk kozott iiltel itt a
templomban, nem vetted ezt eszre? EIgyongtiltel hosszu

betegsegedben?
JOACHIM:

(tetovazva)Erre nem gondoltam, f6pap. (gondolkodva all,
majd eszbekapva)De mondjatok, mikent gy6gyult meg a
sziileteset61yak Tobias itt a te hazad sarkan, f6pap.
EGYESEK
(HELl):
Eznem is T6bias! Csak hasonlit hozza!
,
..
T6BIAS:
En vagyok az!
EGYESEK(JuBAL):
Mikepp nyfltak meg szemeid?
T6BIAs:
Az az ember, akit Jezusnak hivnak, sarat csinalt,
megkente szemeimet, es azt mondta nekem, menj Siloe
tavara es mosdjal meg. Elmentem, es most latok.
KAIFAs:
Milyen napon tortent ez?
T6BIAs:
Szombati napon.
EGYESEK(ELEAZAR):Ez az ember nem Istent61 valo, mert a szombatot
nem tartja meg.
MAsOK (NIKODEMUS):
Hogyan cselekedheti blinDs ember e
csodat?
EGYESEK(HELl, ELEAZAR): Ez nem is volt yak. Hivjuk el6 sziileit!
KAIFAs:
(ket szolgaval) Vezessetek el6 sziileit. (Addig
osszesugnakafarizeusok. T6bias is eltavozik.)
KAIFAs:
Tiszteletremelt6 papi tanacs! Hallottatok, amit a ket
oromeben megzavarodott ember itt elmondott a
Nazaretir61, es ugye latjatok, hogy mindket csodat a mi
szent forrasunk vizenek koszonhetik?
MIND:
Ugy van! Ugy van!
KAIFAs:
Hallottatok T6bias vallomasat is, hogy a Nazareti
szombaton saratkent, tehat munkat vegzett.
MIND:
Ugy van! Ugy van!
KAIFAs:
Joachim! A szentely el6tt felszolitalak, hogy baThol kell
ezekr61 tanuskodnod, mindig igy fogod elmondani az
igazat, amint itt elmondtad, es megmagyarazva t6liink
hallottad.
JOACHIM:
Ugy lesz, f6pap.
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KAIFAs

T6BIAs

T6bias, te latsz most, latod ezt a szep templomot, amit
meg eletedben nero lattal, de latod azt is, bogy
gy6gyulasodat is csak neklink koszonheted. Vigyazz,
nehogy ostoba beszedeiddelaz Ur haragjat yond magadra,
~s elveszfted azt, aminek most olyan nagyon ortilsz!
Eddigi hibaidat azzal kell j6vatenned, bogy a Sitae
forrasat dicsoited, es nero a Nazaretit.
Ugy lesz, Uram, amint te kfvanod.

XXIX. J elenet
(Samuelt es Salome-t, T6bias sziileit behozzak)
JuBAL:
Igaz-e, bogy ez a ti flatok, es bogy vakon sztiletett?
Mikepp lat most?
JOACHIM:
(h(vja T6biast)
SAMUEL:
Tudjuk, bogy ez a mi flunk, es bogy vakon sztiletett. De
bogy mikepp lat most, azt nem tudjuk. Kerdezzetek cSt,
eleg idos, sz6ljon 0 maga felol.
KAIFAs:
Lepj elo, T6bias. Mi tudjuk, bogy a Nazareti builDs.
T6BIAs:
Hogy bunDs-e, vagy sem, azt nem tudom, egyet tudok,
bogy yak voltam, es most latok.
ZsID6K (HELl):
Mikepp latsz te most? Mit csinalt az az ember?
T6BIAs:
Mar megmondtam, miert akarjatok ismet hallani? Talan ti
is tamtvanyai akartok lenni?
ZsID6K (ELEAZAR): Atkozott legy, aki ilyeneket mondasz! Te legy az 0
tamtvanya, mi M6zes tamtvanyai vagyunk. Azt tudjuk,
bogy M6zesnek sz6lott az Isten, de bogy ez bonnet val6,
nem tudjuk.
T6BIAs:
Epp az a csodalatos, bogy nem tudjatok, bogy ez bonnet
val6, pedig megnyitotta a szemeimet. Tudjuk ugyanis,
bogy Isten a bunDsDketmeg nem hallgatja, hanem csak
azt, ki ot tiszteli s akaratat cselekszi. Vilag kezdetetol
fogva nem hallotta senki, bogy valaki megnyitotta volna
egy vakon sziiletettnek szemet. Ha ez Istentol nem val6,
nem tehetett volna semmit.
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KAIFAs:

Egeszen bun6kben szulettel, es te tanitasz minket? A
torveny ertelmeben kizarlak a gyiilekezetb61! Vezessetek
k1.
.'

KAIFAs:

Tiszteletremelt6 papi tanacs! Ime, a ket tanu mar
kezeinkben van, es a csodakat is megfejtetttik.
Mindnyajan fogjunk ossze, es megsemmisfthetjtik a
Nazaretit.
Tanftvanyai
koziil
is
kell
valakit
megszerezniink, aki hfreket adna nekiink rnindig a Rabbi
beszedjeirol es tetteirol.
En ismerek k6zuliik egyet, fopap! Ugy hivjak, Iskariothi
Judas. Ez talan kaphat6 lesz arra, bogy j6 penzert hfreket
adjon nektink.
Kfsereld meg, Annas! A te bolcsesseged bizonyara
megszerzi nekiink a segitotarsatis.

(ElvezetikTobiast.)

ANNAs:

KAIFAs

XXX. J elenet

T6BIAs:
JEZUS:
T6BIAs:
JEZUS:
T6BIAs:
JEZUS:

(Jezus tan{tvanyaival az oldalutcab61 jon es kimegy a
kapun. Kozben talalkozik T6biassal.)
Uram! Kizartak a zsinag6gab61, mert pr6fetanak
vallottalak.
Hiszel-e az Isten fiaban?
Ki az, Uram?
Lcittad is at, es aki veled sz61,a az.
Hiszek, Uram! (Jezus labai ele borul, atkarolja es
cs6kolja. )
Iteletre jottem a vilagra, bogy akik nem latnak (T6biasra
mutat), lassanak, es akik latnak (a farizeusokra mutat)
vakok legyenek. En vagyok a j6 pasztor. A j6 pasztor
eletet adja juhaiert. A heres (ismet a farizeusokra mural)
pedig lcitja a farkast j6nni, es elhagyja a juhokat. 6 azert
fut, mert beres, es nincs kotve a juhokhoz. En ismerem
enyeimet, es engem is ismemek enyeim. Egyeb juhaim is
vannak, melyek nem ez akolb61 val6k, azokat is el kell
hoznom, es hallgatni fogjak az en sz6mat, es egy akollesz
es egy pasztor.
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ANNAS
ANNAs:

XXXI. J elenet
JuBAI

KAIFAs

MIND:
KAIFAs:
JuBAL:
KAIFAs:

Her6des Antipas, Gallilea fejedelme tegnap 6ta itthon
van. Szolgai azt mondtak, hogy hamarosan visszaternek
megint a tengeri rurdore. Hasznaljuk fel az alkalmat, es
tegytink panaszt a fejedelemnel, hatha elfogatja Jezust is,
mint Keresztelo Janost annak idejen, s hatha ugyanoly
sorsrajut, mint az is jutott.
Az eszme nem rossz. Ne legyen azonban feltiino
odameneteliink sem a fejedelem, sem a nep elott, s ezert
menjenek oda a tanacsunkb6l csak harman, Jubal, Eleazar
es Levi. Hozzajarultok ehhez?
Ugy van! Helyes! J6l van! Menjenek ok!
A Sanhedrion legkozelebbi i.ilesenjelentest tesznekr6la.
U gy lesz, fopap!
Mindenki vegezze dolgat j6l, s menjUnk haza bekevel.

(Felkelnek,a szentely
fele hajlongva el.)
(Az utca elete larmasabb es mozgalmasabb lesz.)

XXXII. J elenet

JuDAs:

ANNAs:
JuDAs:

ANNAs:
JuDAs:

(Utolsonak megy haza az utcan, a szembejovo Judashoz
sz61)Merre jarsz, Judas?
Bevasaroltam egyet-mast, es a varosbanlak6 rokonaimnal
voltam latogat6ban. Sietnem kell tiszteletremelt6 fopap,
bogy tarsaimat utolerjem, akik a Mesterrel mar elmentek,
s ma ejszakara Betaniaban maradnak.
Mi vagy te a Nazareti tarsasagaban?
En vagyok a penztart6, s nekem kell gondoskodnom az
ellatasukr61 is.
No, es sok penz forog a kezeden? Kereshetszis rajta?
Bizony, sokszor volt mar szep vagyon a penztarban, amit
a jambor adakoz6kt61 kaptunk, s gyujtottem a penzt. De
sajnos hamarosan ki kellett osztogatnom az egeszet a
szegenyekkozott. Sokszor megelhetestinkre is alig van.
Es magadnak sem tarthattal vissza semmit?
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ANNAs

JuDAs:

ANNAs:

JuDAs:

JuDAs:
ANNAs:

A rabbi sohasem nez utana az alamizsnanak, es megis
tudja, hogy mennyi penztinknek keillenni. Nem lehet itt
keresni semmit sem.
De bizony kereshetsz mellette is, ha okosan viselkedel.
Hallgass ram! A ti Mesteretek iigyes szemfenyveszto,aki
elsosorban titeket vezet felre. Veszedelmes tanitasanakes
torvenyszego cselekedeteinek a kovetkezmenyeit nektek
kell majd viselni. Latod, ma is tobbszor meggyalazta a
szombatot, s ezert mar be is panaszoltak a fopapi
tanacsban. Tudod te, hogy M6zes torvenye a szombati
torveny megszegojet agyonkovezesselbiinteti? Nem jut-e
a kovekbol majd nemcsak a Mestemek, de nektek, a
tanftvanyoknak is, akik vele vannak? Erre varsz te is?
Dehogy erre varok, fopap! Tanitasaib61 azt hittem, hogy
hamarosan kirallya lesz, es mi tanftvanyok lesztink az
orszagaban a legnagyobb urak, s en ott is kincstarnok
lehetek. Erre vartam, de beszeded utan ugy latom, hogy
nem sok kilatasom lehet raja.
Ugy? Tehat 0 kiraly akar lenni? Errol a tanitasar61tobbet
is szeretnel hallani. Baratom, Judas! Adok neked egy j6
tanacsot! A N azareti mellett, amint latod, nem kereshetsz,
es csak veszedelmek varnak fad, es az eleteddel is jatszol.
Legy ezentul a mi embertink, es tisztessegben,
megbecsiilesben, sot vagyonban is lesz reszed. Ha a
Nazareti tanitasair61 es tetteirol nekiink mindig hiisegesen
beszamolsz, terveit vellink elore kozlod, ugy jutalomban
reszestilsza papi tanacst61.
Fopap! Azt akarod, hogy... aru16jalegyek?
Dehogy legy aru16ja! Te csak azt mondod el nektink, amit
0 masoknak is nyilvanosan elmond, s amiket cselekszik.
Ez nem arulas. Amit titokban mond, azt nem kell
elmondanod.

JuDAs:

(elgondolkozva

ANNAs

No csak gondold meg, Judas,es ha penzt akarsz keresni,
tudod, hollakom, jojj el hozzam. Beke veled. (El.)
(menetkozben)Itt meg val6ban kereshetnekis valamit. De
sietnem kell, hogy utolerjem oket. (Sietve el.)

JuDAs:

all)
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XXXIII. J elenet
ESZTER:

LEA:
ESZTER

(Ledval a kuthoz mennek v{zert) Lattam a Mestert es
hallgattam Qt. Marianal voltunk, s 0 is odajott az
anyjahoz. DIy szepenbeszelt, elhallgatnam napokig. Kar,
bogy elment mar. Miert nem lehetek en is apostol?
(sugva) At yam is ott volt titokban a mesternel.
Fulop batyam meg elkiserte 6ket Betaniaba. Uzleti utja
volt ada, s mindjirt hozzacsatlakozotta Mesterhez.
Milyen j6 Ftilopnek, bogy vele lehet. (a kuthoz ernek)

XXXIV. J elenet
UDVARMESTER:
(szoZgakhoz) Nyissatok szet a fogadoterem
el6reszeben a ftiggonyt. (JubaZhoz)Itt fogad benneteket
kivetelesen a fejedelem.
JuBAL:
Minden tigytinkben legy szoszolonk, maskor sell lesztink
halatlanok. (Penzeszacsk6tcsusztatat.)
UDVARMESTER:
Jelentelek benneteketa fejedelernnek. (EZ.)
SzOLGAK:
(szettarjak afiiggonyt, Her6des beZep)
JuBAL:
(es tarsai meZyen meghajoZva) Legy tidvoz, Gallilea
hatalmas fejedelme! A f6papi tanacs kiildott benniinket
hozzad, hogy panaszt emeljtink egy Gallileai ellen, aki
tronodra vagyik, lazadast slit a nep kozott, megveti
Mozes torvenyeit es az emberek becsapasarakuruzsol,
amit a nep csodanak hisz es ezt elhiszi.
HER6DES:
Ki az a vakmer6? Elfogtatok 6t?
JUBAL:
Nazareti Jezusnakhfvjak. Nem fogtuk el, mert idegen es a
te fennhatosagodala tartozo.
HER6DES:
A Nazareti Jezuslazfto volna?
JuBAL:
Igen, hatalmas fejedelem, ellened tor, fogasd el6t.
HER6DES:
Sakai hallottam mar err61 a Nazaretir61, szeretnem
kozelr61 latni miiveit, ha Jeruzsalembejon, es a torveny
ellen tesz, fogjatok el ti 6t es hozzatok elem! EI kell
utaznom, most nem foglalkozhatom vele! (EZmegy.)
JuBAL:
A yen roka veltink akarja elfogatni a Nazaretit, hogy ne
erhessea vad, mint Keresztel6 Janoskivegzese titan.
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ELEAZAR:

De hisz parancsot adott Her6des, hogy fogjuk el a

Nazaretit.
Hol a parancsa?
Hat nem mondta?
Ha
mondta, sem mondta. Irott parancsot nem adott, nem
JuBAL:
hivatkozhatunk fa.
-.Barmi
titan is tirra keillenntink a Gallileain.
LEVI:
EI kell pusztitanunk ct.
ELEAZAR:
Ugy
van! Nem nyugszunk, amig kezeinkbe nem kertil, s
JuBAL:
akkor sorsa is meg van pecsetelve. Terjiink haza pihencre.
Beke veletek! (hdromfele mennek)
ELEAZAR,LEVI:
Beke veled.
LEVI:

ELEAZAR:

(R6mai katonak 6-7 emberbol cillo orjarata kef iranyban is vegigmegyaz

utcakon,majd az egeszszmterteljesenareslesz.Harangates.Este.
Besotet(tesfelhomalyra.)
---Vege az elso resznek
10 perc sztinet
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II. Resz
(6 h6nappal kesobb)

I. J elenet
(Az utca benepesedik.Jar6kelok, vizert menok, katonak,
templombamenDarusok, papok)
JOACHIM:ELEAZAR:
(bottal a kezebenbejon a varas kapujan porosan)
(Kaifas hazab61 kilepve) Legy tidvoz, Joachim! Latom,
paras vagy, ugyan honnanjossz?
JOACHIM
Beke veled, Eleazar! Betaniab61 jovok. Lazar rabbinal
voltam. Sokan vannak most ott masok is, Jeruzsalemb61,
akik a feltamadt halottat latni 6hajtjak.
Ha Lazar rabbi val6ban halott lett volna, bizony nem
latogatnatokmar:Ot.
JOACHIM:
Ugyan, Eleazar, hogyan beszelhetsz igy? Betaniaban
mindenki tanuja volt a rabbi halalanak. Nagy neptomeg
kiserte 6t sirjahoz. Negyednapra,bogy a sirhan fekudt, j6tt
hosszU utrol oda Jezus, a Nazareti, s 6 feltamasztotta a
halottat.
ELEAZAR
S te hiszel ebbena meseben?
JOACHIM:
Lazar n6verei, Maria es Marta, az egeszrokonsag, s innen
Jeruzsalemb61Fulop keresked6 is ott voltak a sirnal,
amelyben Lazar fekUdt, a amelyb61olyan irtozatos szagjott
ki, amikor a kovet elhengeritettek,bogy alig birtak ki. Jezus
imadkozott a sirnal es bekialtott: Lazar, jojj ki! Es Lazar
felkelt, kijott, s ma egeszseges.Ha nem hiszel meg most
gem, ne sajnald a 15 futarnnyi id6t, menj at magad is es
gy6z6dj meg rola Lazartol szemelyesen.
ELEAZAR
Nem farasztom magam az ily balgasaggal. A venek
tanacsab61Aritmathiai J6zsef es a papok koztil Jairus
atmentekmar, 6k majd hirt hoznak az igazsagr61.
JOACHIM:
Meglatod, 6k is igy mondjak el nektek. A neptomeg
ujjongva koveti a Mestert, Hozsannat kialt neki es azt
mondja, 6 az igert Messias!
ELEAZAR:
(bosszusan)No, majd kiabrandulnak bel6le. Megyek es
elmondom a f6papnak. Ie pedig jo lesz, ha nem hireszteled
ezt, mert megbanodmeg! (visszaa Kaifas hazaba)

ELEAZAR:
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II.

J elenet
JOACHIM

T6BIAs:
JOACHIM:

(az utana jovo T6biasnak, majd a korejiik csatlakoz6
tobbi nepnek lelkendezve meseli) Beszeltem en is
Lazarral, akit Jezusrabbi feltamasztott.
Va16ban,ez a Jezus rabbi a Messias!
Feljon ma Jeruzsalembe.Betanicib61 sokan elkiserik 6t.
Menjiink majd mi is elebe, hfvjatok el tobbi baratainkat
IS.

MIND:

Ugy van, fogadjuk
kiilonbozo iranyokba)

6t unnepelyesen. (elszelednek

III. J elenet
KAIFAs

(Eleazarral kilepve a kapun, a templomfele sietnek)Nem
mrhetjiik tovabb a Nazareti viselkedeset, osszehivjuk meg
ma a Sinhedrion tileset. Gondoskodjatok r6la, Eleazar,

ELEAZAR:

Parancsodra,f6pap, meglesz. (be a templomba)
(Az arusok zajongasa idonkent erosodik, s nehanyan
asztalaikkal a kiilso oszlopcsarnokb6l a templom
lepcsojere telepednekat. Alkudozasok.)

hogy mindenki ott legyen.

IV. J elenet
(A varoson k{vul zajongas hallhat6: Hozsanna David
fianak! Gyerekek szaladnak be a kapun kiabalva.)
I-III. GYEREK:Jon a Nazareti Jezus! Nagy sokasagkiseri.
ESZTER:
(Leaval) Siesstink mi is elebe!
LEA:
Ftilop batyam is vele jon! Siesstink elebtik! (mindig
tobben mennek a kapu fele, ferfiak, nok, gyerekek
palmaagakat visznek. Enekkar: Jertek, zengjunk
oromzsoltart. )
ESZTER:
(a kapuban) Ottjonnek mar a dombr61lefele. Tanitvanyai
is mind vele vannak.
LEA:
Nezd, Ftilop batyam Lazarral es Martaval jon mellette.
Siesstink! Hozsanna David fianak!
A NEP:
Hozsanna neki, ki az Or nevebenj6!
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V. J elenet
JEZUS:

(szamarhaton, a tan(tvanyok es ujjongo nept'dmeg
k(sereteben bevonul a kapun. Kialtasok: Hozsanna David
fianak! Az utra viragokat sz6rnak, szonyegeket, kopenyt
teritenek az utra. Kialtasok: Aldott, ki az Ur nevebenjo!)
JuDAs:
Hozsanna a David tronjan ili6 kiralynak! Dicserjetek es
magasztaljatok Qt, Izrael fiai!
MIND:
Hozsanna David fianak! Hozsanna a magassagban!
(R6mai katonak orsegvaltasa es megerositese Pilatus
palotaja korul. A palotahoz vezeto utat elzarjak.)
ANNAs:
(Kaifas palotajab6l Juballal a templomhozvezeto ut fele
k'dvetik az ujjongo t'dmeget, majd a templomnal elebe
vagnak.)Jubal! Allftsd meg a tameget es csinalj utat!
JuBAL:
Felre! Alljatok meg! Utat a f6papnak!
ANNAs:
Nem hallottad, rabbi, hogy mit kialtoznak ezek?
Parancsold meg a nepnek, hogy hallgasson! Ra akarod
zudftani Izraelre Romanak remuralmat?
JEZUS:
(Leszall a szamarrol, azt elvezetik oldalt.) Bizony
mondom nektek, hogyha ezek elhallgatnak, a kavek
fognak kialtani.
I-III. GYEREK:Hozsanna David fianak!
ANNAs:
Hallod, mit beszelnekezek?
JEZUS:
Hozsanna a David tronjan ili6 kiralynak!
MIND:
Hozsanna a Messiasnak!
JEzUS:
(a templom lepcsojen megallva szomoruan) Jeruzsalem,
Jeruzsalem! Vajha te is megismerted valDa legalabb ezen
a te napodon, akik bekessegedreszolgalnak, most pedig el
vannak rejtve szemeid el6l. Mert fad j6nnek a napok, es
kartilvesznek ellensegeid sancokkal, bekerftenek es
megszorongatnak teged mindenfel6l, es fdldre taposnak
teged es gyermekeidet, kik beDDed vannak, es oem
hagynak benned kavet kavan, mivelhogy nem ismerted
NATAN:
JOACHIM:
T6BIAs:

meg latogatasod idejen.
Kicsoda ez az ember?
Ez Jezus Galileabol, a Nazareti profeta.
A Messias 6, aki David tronjara iil. Hozsanna David

fianak!

39

ANNAs:

ELEAZAR

No bizony ez a Messias kiraly, aki sirankozik a tron

lepcs6jen!
Szep Messias, aki szamarhaton j6 ahelyett, hogy
dics6seggel e16zneaz idegen nepeket! (diihosen Jubdllal
el)

ANEP:

JEZUS:

ANNAs:

KAIFAs

JEZUS:
KAIFAs:
JEZUS:

ANNAs:
KAIFAs:

Hozsanna David fianak, a Messiasnak!
(A templom csarnokdban nagy lesz a ldrma mar. Jezus
belep az oszlopcsarnokba, koriilnez, majd hamarosan
ostort fan kotelbol es kiiizi a kereskedoket, feldonti
asztalaikat.)
Irva vagyon: az en hazam imadsag haza, ti pedig azt a
latrok barlangjava tettetek! (A kereskedok ijedten szedik
ossze aruikat es elhuz6dnak hatra. A papok diihtol
sdpadtan dllnak a jelenet Glatt a templom bejdratdndl. Az
drusok helyere t6dul6 nepHozsanndt kidlt Jezusnak.)
Meddig mr6d a larmat? Menjenek a papok a t6meg k6ze
es tiltsak meg a kiabalast a templomban!
(elolepve, ingeriilten) Azonnal parancsold meg nekik,
hogy a templomban ne kiabaljanak. Mi jogon cselekszed
te ezeket?
At yam haza imadsag haza, ti pedig azt a latrok
barlangjava tettetek!
Ha te az Urat, Izrael Istenet atyanak mondod, micsoda jelt
mutatsz nektink, hogy ezeketcselekszed?
Bontsatok el e templomot, es en harmadnapra felallftom
azt.
Ha, ha, ha! 46 evig eptilt ez a templom, es te 3 nap alatt
fognad azt felallftani?
(a papokhoz) Esze16s rajong6! Hagyjatok 6t magara!

Menjtink!
JuBAL:
KAIFAs:
JuBAL:

F6pap! Szerezziink lazadasahoz meg egy bizonyitekot.
Engedj egy kerdest inteznem hozza!
Megteheted, Jubal!
(Jezushoz)Mester! Tudjuk, hogy igazmondo vagy, es az
Isten litjat igazsagban tanitod, es nem t6r6d61 senkivel,
mert nem tekinted az emberek szemelyet: Mondd meg hat
nektink, mit gondolsz? Szabad-e adot fizetni a csaszamak,
vagy nem?

40

JEZUS:
JuBAL:
JEzus:
LEVI:
JEZUS:

KAIFAs:
JEZUS:

ANNAs
JANOS:JEZUS:
ANDRAs

Mit kfsertetek engem, kepmutat6k? Mutassatok meg
nekem az ad6penzt.
fme egy denar!
Kie ez a kep es felfras?
A csaszare.
Adjatok tehat a csaszamak, ami a csaszare,es Istennek,
ami Istene. Jaj nektek, kepmutat6 frastud6k es farizeusok1
Ti bezarjatok a mennyeknek orszagat az emberek el6tt,
mert ti nero mentek be, es a befele men6ket sem
hagyjatok bejutni. Jaj nektek, kepmutat6 frastud6k es
farizeusok! Mert hasonl6k vagytok a feherre meszelt
sirokhoz, melyek kiviilr61 ekeseknek latszanak az
emberek el6tt, bellil pedig tele vannak hullak csontjaival
es minden undoksaggal! Kfgy6k es viperak fajzati, bogy
kertilitek el a gyehenna ttizet? Azert fme, en ktildok
hozzatok pr6fetakat, bolcseket es frastud6kat. Nemelyeket
ezek koztil megoltok, es keresztre feszfttek, masokat
koztiltik megostoroztok zsinag6gaitokban, es varosr61
varosra tildozitek, bogy ratok szalljon minden igaz ver,
melyet kiontottak az igaz Abel veret61 Zakariasnak,
Bar6kiasnak vereig, kit megoltetek a templom es altar
kozott. Jeruzsalem, Jeruzsalem! Megolod a pr6fetakat es
megolod azokat, akik hozzad ktildettek, hanyszor akartam
egybegyiijteni fiaidat, mint ahogy a tyuk egybegyiijti
.csirkeit szamyai ala, es te nero akartad! fme, pusztan
hagyatik nektek a ti hazatok.
Meddig tliritek meg e gyalazast? Nem latjatok meg
mindig, bogy mit kell tennetek?
Ugy van, tirftsetek ki a templomot es menjtink! (papok
hatrahuz6dnak, a nip elszeled.)
Gyertek, menjtink az olajfak hegyere. (indul a
tan{tvanyaival kifele)
(kint) Mester! Nezd, milyen kovek es milyen eptiletek.
Latod-e mind e hatalmas epftkezeseket?Bizony mondom
nektek, nero marad itt k6 kavan, mely Ie ne rontatna.
Mondd meg nektink, mikor lesznek ezek es mikor lesz a
jele eljovetelednek es a vilag vegenek.
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JEZUS

Vigyazzatok, hogy valaki el ne amftson titeket, mert
sokan fognak jonni az en nevemben, mondvan, en vagyok
a Krisztus, es sokakat megtevesztenek. Akkor majd
szorongatasala vetnek titeket es megolnek benneteket,es
gyiiloletesek lesztek minden nepnel az en nevemert.
Mid6n tehat latjatok a pusztulas utalatossagat, melyet
megjovendolt Daniel profeta, allani a szent helyen: Aki
olvassa, ertse meg! Mert nagy szorongatas leszen akkor,
amilyen meg nem volt a vilag kezdetet61 mindaddig, es
nem is leszen. Mindjart pedig ama napok szorongatasai
titan a nap elsotetedik, a hold nem ad vilagossagot, a
csillagok lehullanak az egr61,az egek er6i megrendiilnek.
Akkor majd feltlinik az ember fianak jele az egen, es
jajveszekelni fognak a fold minden nepei, es meglatjak az
ember fiat, amint eljon az eg felh6iben nagy hatalommal
es dics6seggel. (Kimennek a kapun, feZ az OZajfak
heZyere.Judas eZmarad.)

VI. J elenet
JuDAs:

(A papok es a nepvenei gyiilekeznek Kaifas palotajaban.)
A mai bevonulas titan azt hittem, hogy kirallya
koronazzak, s megva16sulalmom, hogy kiralyi kincstart6
is lehetek. Es amiket most itt mondott a Mester, nem
valami szep kilatasokra bfztatnak. Azt mondja, hogy
minket is meg fognak 61ni, nekem ugyan nincsen kedvem
hozza. Ha vacsorar61 kell gondoskodnom, megnezem
majd k6zben Annast is, hatha () tudna reszemre valami
biztos allast szerezni?! (EI)

VII. J elenet
Egytitt vagyunk mindnyajan, tiszteletremelt6 tanacs?
JuBAL:ELEAZAR:

JuBAL:
ELEAZAR:
LEVI:

(koriilnezve) Igen, csak Kaifas es ipa, Annas fapap
hianyoznak.
Jelentsd naluk, bogy a Magas Tanacs egytitt van.
(el) (A templomban alland6 zajongas.)

Artalmatlanna kell tenniink at!
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Nem tiirhetjiik tovabb a gyalazkodast!
(Kaifas es Annas belepnek. Kaifas az emelvenyre megy.
Felall, kezetfelemelve csendet int.)
Magas Tanacs! Tiszteletremelt6 papi fejedelmek! Bolcs
KAIFAs
atyai e varosnak! Lattatok ma ezt az eszeveszett
linneplest, amellyel a Nazareti Jezusta nep nagy sokasaga
fogadta. Hallottatok, bogy David fianak, Messiasnak
kialtottak, Latjatok, bogy ez az ember, aki eddig is mar
tobb fzben tamadta meg hitlinket es nyilvanosan
megszegte M6zes torvenyeit, most mara templomban is
megalazta papi tekintelyiinket. Hat tiirhetjiik ezt tovabb?
Nem! Nem tiirhetjiik!
MIND:
Addig nem nyugszunk, mfg ezt meg nem bosszultuk.
JuBAL:
EI kell pusztftani az ilyen lazad6t!
LEVI:
Ugy van! Ugy van! Helyes!
MIND:
NIKODEMUS: Tiszteletremelt6 fopap! Magas Tanacs! Megertem melt6
haragotokat a Nazareti ellen, mert 0 az irasban val6
jartassagaval, s annak bolcs magyarazataval nemcsak az
irastud6kat, de a papokat is nem egy izben legyozte.
Az
Iras szavait mi tanftjuk csak helyesen, a Nazareti nem
ANNAs:
gyozhet Ie minket!
Ha
meg igy van, fopap, miert illdozziik ot tanitasai miatt?
NIKODEMUS:
Mert tevutra vezeti a nepet!
ANNAs:
NIKODEMUS: Azzal, bogy betegeket gy6gyft, mi rosszat cselekszik
ellenlink?
Meg kerded, Nikodemus, bogy mi rosszat? Hat nem
KAIFAs
latod, bogy ezt az embert csak azert, mert sok csodajelt
muvel, kovetik sokan?
NIKODEMUS: Azt latom, fopap, de ez ertheto is, bogy a tomeg hisz
annak, aki halottakat is kepes feltamasztani, mint 0
Betaniai Lazart feltamaszta.
Ki men azt mondani, bogy Lazar val6ban halott is volt?
KAIFAs:
NIKODEMUS Ott voltunk a temetesen tobben is, hisz paptarsunk volt
Lazar! Aritmathiai J6zsef, Jairus, Eleazar es en is. Mi
lattuk, bogy 0 val6ban halott volt!
(kiabalva) Nem lattatok! Es ha lattatok, rosszullattatok!
KAIFAs:
Mert ha halott lett volna, ma nem elne! Aritmathiai

HELl:
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Jozsef, te, a venek tanacsanakvezetoje, kell hogy nekem
igazat adj!
AR. J6ZSEF: Fopapok! Magas Tanacs! A Lazar temetesen ott voltam!
Sok halottat lattam es eltemettem mar, s fgy azt kell
mondanom, hogy Lazar is val6ban halott volt. Negy napig
fekiidt sirjaban, ahova mi tettl1k ot Ie. Tanubizonysagotad
r6la egesz Betania, hogy amikor negyednap sokak
jelenleteben felnyitottak a sift, olyan nagy buz aradt ki
belole, hogy mindenkinek tavolabb kellett mennie.
Akinek ilyen szagavan, az bizonyara halott volt.
KAIFAs:
Bizonyara mas holttestnek volt ott szaga, es nem
Lazarenak!
AR. J6ZSEF: Nem, fopap! Uj sirba tettiik mi Ie Lazart, egyediil fekiidt 0
abban, neki volt szaga. 6 el, es azt mondja, hogy a
Nazareti Jezus tamasztotta ot rei.
NIKODEMUS: A betaniaiak, akik ma ide elkfsertek Jezust es Lazart,
mind bizonysagot is tettek mellette, hogy a Nazareti hfv6
szavarajOlt ki a sfrjab61.
ELEAZAR:
Vissza kellene ktildeni Lazart is megint a sfrba, es vege
lenne a mesenek.
NIKODEMUS: S te erre kepes volnal, Eleazar?
KAIFAs:
Eleg a megatalkodott vedelembol! Mi lesz vellink, Magas
Tanacs, ha a Magas Tanacsb61is mindig tobben a lazft6
partfog6iva lesznek? Ra fgy megy tovabb, az egesz nep
hisz majd benne, es eljonnek a r6maiak, es elfoglaljak
helytinket es nemzettinket. Rat ezt akarjatok?
JuBAL:
(es tarsai) Nem akarjuk! EI kell pusztitani at!
LEVI:
Ralal rea!
MIND:
Ralal rea! Ralal az ilyennek!
NIKODEMUS: (es tarsai) Igazsagtalan ftelettel miert akarjatok egy
artatlan felaldozasat?
KAIFAs:
Ti mit sem tudtok, s meg sem gondoljatok, hogy
hasznosabbnektek, hogy egy ember haljon meg a nepert,
mintsem az egesznemzetelvesszen!
MIND:
Ugy van! Ugy van! Ralal rea! (nagy zaj)
KAIFAs
(leplezett orommel) Kimondom tehat a Magas Tanacs
hatarozatat, hogy a Nazaretit halalra fteljtik!
MIND:
Ugy van! Ugy van! Ralalra!
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KAIFAs:

ANNAs:
KAIFAs

ANNAs:
ELEAZAR:

ANNAs
KAIFAs:
JuBAL:

MIND:
ANNAs:

KAIFAs:
ELEAZAR:

Arrol kell gondoskodnunk, bogy miel6bb, meg az
iinnepek el6tt kezeink kozott legyen a Nazareti, es
fteletiinket vegre is hajthassukrajta.
Ne az iinnepnapon, bogy netalan tamadas legyen a nep
kozo
"
"
tt .
U gy van! A nepre tekintettel kell lenniink, de azert nem
szabad halogatnunk sem a cselekvest. Legjobb lenne, ha
este elfogathatnank 6t valahol, csak meg kell tudnunk, hol
tartozkodik ma este.
Igyekezem majd Iskarioti Jlidassal beszelni, es rabirom 6t
arra, bogy arulja el Mesteret.
Ez a Judas nagyon a Nazareti mellett hangoskodott a
bevonulasnal, nem fog-e majd 6 benniinket becsapni, es a
Nazareti kisiklik kezeink kaziil?
Vigyazunk majd fa! Kapzsi ember, de fgerniink kell tehat
neki valami jutalmat. Mit fgertek neki?
Adjuk neki talan egy rabszolga arat, 30 eziist sehelt. Vagy
tabbet is meger a Nazareti?
Ha elpusztitjuk e gyiilolt vetelytarsat, 30 arany nem sok,
de bfzzuk csak a balcs Annasra Judas megszerzeset.Nem
fogunk rafizetni.
Ugy van! Ugy van!
Megyek es kariilnezek a varosban. Judas bevasarlasmiatt
sokszorjar bent, rokonaihoz is eljar, keresni fogom ott is,
es talan asszetalalkozomvele. (£1)
Eleazar, huzasd assze a tanacsteremfiigganyeit.
Parancsodra,f6pap! (szolgdkkal osszehuzatjaafiiggonyt.)

'

VIII. J elenet
JEZUS

PETER:
JANOS:

JEzus:

(tanitvanyaival az Olajfak hegyere, a varoson kivul
megerkezik) Elerkezik a kovasztalanok napja, Peter es
Janos, menjetek be a vf1rosba,es keszftsetek el neklink a
husveti baranyt, hogy megegylik.
Hol akarod, Uram, hogy elkeszftslik?
Kihez menjlink, Uram?
Ime, amint bementek a varosba, talalkoztok egy korso
vizet vivo emberrel, kovessetek 6t a hazba, melybe
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bemegyen, es sz6ljatok a hazigazdanak: a Mester azt
tizeni neked: hot van a helyseg, hot a husveti baranyt
tanitvanyaimmal elkoltsem? Es 0 mutatni fog nektek egy
nagy ebedlot berendezve. Ott keszitsetekel.
PETER:
Igy tesztink, Uram! Jojj, Janos!
JANOS:
Menjtink, Peter! (el a varosba)
(Jezus tanitvanyaival eltiinik. Simon az utolso vacsora
hazab6l kors6val vizert ion Betsaidahoz, merit es lassan
elmegy vissza a hazba.)
PETERESJANOS:
(a varas kapujan belove)
PETER:
Nezd, Janos, ott megyen egy kors6t vivo ember!
JANOS:
Kovessiik ot, Peter, ahogy a Mester monda. (utana
mennek)

IX. J elenet
JOACHIM:

(a templom felol jon, Nikodemus Kaifast61 jon, es a
templomfele megy) Legy tidvoz, rabbi!
NIKODEMUS: Beke veled, Joachim! (koriilnez) Jojj el hazamba,
beszedemvan veled.
JOACHIM:
Majd holnap eljovok, ma segftenemkell a husveti vacsora
elkesziteseheza Nazareti reszere.
NIKODEMUS: (koriilnezve) R6la kell beszelnemveled, de meg ma, mert
veszely fenyegeti Qt.Neked j6tevod 0, iigyelj hat fa!
JOACHIM:
Az eletemet koszonhetemneki, oda is adnamerte!
NIKODEMUS: Vegezd dolgodat, s hamarosan jojj hozzam, de senkinek
ne sz6lj r6la!
JOACHIM:
Ugy lesz, Uram! (mindketten sietve el)

x. Jelenet
JuDAs:
JOACHIM:
JuDAs:
JOACHIM:

(belepve a kapun loachimmal osszetalalkozik)
Beke veled, Judas! Hova igyekszel?
Elckesziileteket kell tennem a husveti vacsorahoz a
Mester reszere.
En is azert igyekezem! Judas, azt hallottam, bogy veszely
fenyegeti ct.
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JuDAs:

JOACHIM

Ugy? Ne feltsd Qt. Aki annyi csodat muvel, nem kell azt
felteni a veszelytol gem. Rokonaimhoz kell sietnem most,
beke veled, Joachim.
Beke veled, Judas! (mindketten el)

XI. J elenet
CAJUS:

TITUS:
CAJUS
TITUS:

(Ket romai katana vegigmegy az utcan.)
U gy utalom mar ezt a varost, valtananak mar tel
benniinket, es juthatnank mar miel6bb R6maba!
Szivesen mennek Caesar legi6ival barmerre is, csak mar
ezeket a zsid6kat ne latnam!
Egymastvadoljak es ragjak a pretor el6tt is.
Minket gyiilolnek csak onmaguknal is jobban, ha
arthatnanak, ugyancsakelpusztitananak. (Ei.)

XII. J elenet
ANNAs:

JuDAs:
ANNAs:

JuDAs:

ANNAs:

JuDAs:
ANNAs:

JuDAs:

(Judassal egyiitt szembejon a katonakkal) Ezek a
gyiiloletes romaiak pusztulnanak mar innen! Az lesz a
Messias, aki ezt megteszi, nem am a ti Mesteretek!
A tegnapi bevonulaskor azt hittem, tenyleg kirallya teszi
6t a nep.
Azert kialtoztal olyan nagyon, hogy a Magas Tanacsban
sz6ba kertiltel, mint a lazad6 cinkostarsa! Elfogatasodat is
kfvantak tobben.
(ijedten) Igazan? Oriilt voltam, f6pap. Megbantam mar
balgasagomat. Legy te a pcirtfog6m, es mindenben
szolgalatodra allok.
16 is lesz, ha meg idejeben megjon az eszed,esj6vateszed
eddigi hibaidat. Ki kell engesztelned a Magas Tanacsot,
nehogy biintarsava legy a Nazaretinek.
Mit tegyek, f6pap?
A Sinhedrion ma este egytitt van, eljossz ada, es
megmondod, hot tart6zkodik a Nazareti, hogy
elfoghassuk 6t.
De f6pap, en legyek az 6 aruloja, mikor olyan sok jot tett

velem?
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ANNAs:
JuDAs:
ANNAs

JuDAs:

Ha nero teszed, ugy cinkostarsa vagy, es teged is
elfogatunk vele egytitt s tudod mi var fad?
(osszeborzadva)Tudom, fopap! Legy irgalomrnal!
Nemcsak irgalmat, de jutalmat is kaphatsz, ha megjon az
eszed. A Magas Tanacst6l 30 eztistpenzt kap az, aki
bejelenti, hogy hot van a Nazareti ma este. Gondold hat
meg a dolgot, mielott fad is dijat tuznek ki. Este itthon
talalsz. (Be a hdzba.)
(egyediil toprengve)Nem! Nem aldozom fel magam erte.
Miert? A penzt, amit neha kapunk, mind szet kell
osztanom a szegenyek kozott, mellette semrnim se lesz
sohase. Ha meg hozza val6ban elfogjak, es csodatevo
hatalma is meggyengtil, csakugyan a keresztre kertil, s
mellette en is. Annas penzt mar fgert, de meg allast is kell
adnia. ..s akkor... akkor meg talan megmondom, hollesz
0 ma este. Elfogni ugy sem tudjak, mert ha tudott
parancsolni a haragv6 tengernek, lefegyverzi majd a
diih6ngo embereket is. (lndul a kapufele.)

XIII. J elenet
JEZUS:
JAKAB:

ANDRAs

JuDAs:

JEZUS:

(tanitvanyaival bejon a kapun. Judas szembejo vele, akire
szomoruan tekint. )
Mester! Kihez menjiink a varosban? Peter es Janos oem
jottek vissza meg.
Itt jon Judas,0 bizonyara veliik volt, 0 biztosan tudja.
(zavartan, Jezusra nem mer nezni) Tudom, ...de most
nincsenek mar otto Bevasarolni voltam veliik, es ...
(Jezusra tekint) Elmaradtam toliik, oem talaltam mar meg
oket... Uram! Miert nezel ram oly athato tekintettel?
(nem felel Judasnak, csak ranez) Jojjetek velem,
szeretteim, a Shusankaput61 oem messze lakik j6 anyam.
Mielott a vacsorahoz iilnenk, latogassuk meg Qt. Bucsut
veszek tole. Janos is odajon, es elvezet annan majd
benniinket. (Elmennek az oldalutcan.)
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XIV. J elenet
ESZTER

LEA:

ESZTER:
LEA:
ESZTER:

(Vizert menD asszonyok.Lea es Eszter is kiiztiik van.)
Val6ban nalatok lesz a husveti vacsorana Mester?
Igen, FUlop batyam es atyam is azt mondtak, hogy
hozzank jon 6 ma tanitvanyaival, es az ebedl6termet
nekik adjuk ma estere.
Szeretnek ott lenni, es en is hallgatni 6t!
Vacsora utan atyammal egyiittesen felkeressiik majd 6ket,
s akkor velUnk johetsz majd te is.
Sietni fogok hozzatok. (Elsietnek.)

XV. J elenet

ANNAs:

JuBAL:
ELEAZAR:

ANNAs:
JuBAL

(A templom kornyeke, az utca elneptelenedik. Orjaratok
cirkalnak az utcakon. Csak Kaifas haza tajan van
mozgas.)
(kijon a hazb6l Juballal es Eleazarral) Hajlando lesz
elarulni ma este 30 ezUstertis, bogy hollesz a Nazareti.
Raijesztettem, bogy at is elfogatjuk esetleg. Ettal
ugyancsak megijedt. Ugyeljetek fa, hogyha eljon, amire
biztosan szamftok, ne beszelhessen masokkal, csak
veletek, s hozzam csak akkor eresszetek be, ha a 30
ezUstertkesz az arulasra.
Bfzd csak rank, Uram!
KorUlnezUnk a varosban is, hatha talalkozunk vele, s
idehozzuk at.
Csak ovatosan! A hatso ajton vezessetek be, bogy
zavartalanul beszelhessekvele.
Ugy lesz, Annas! (Annas vissza a hazba, Jubal es Eleazar
el.)

XVI. J elenet
JANOSAP.:

PETER
JANOS

(Peterrel kijon a hdzb61) Minden rendben van a
vacsorahoz, Peter?
Ugy van, Janos! Hfvhatjuk mar a Mestert!
Siesstink hat, Peter! (Elsotetedik, elsietnek.)
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XVII. J elenet
JOACHIM:

TOBIAs:

JOACHIM

T6BIAs:
JOACHIM:

T6BIAs:

(batyuval vallan T6biassal a mellekutcab6l) Nekem is azt
mondtak, bogy nem <>gy6gyitott meg, hanem itt az <>
szent viztik.
Ha nem jon a Nazareti, ott tilnek meg ma is a haz sarkan,
alamizsnaert konyorogve, es nem lattam volna sohasem
talan. 6 a Messias, aki minket megvaltott, <>megvaltja
Izraelt is.
Barmit mondjanak is a f<>papokes az irastud6k, minket a
Messias gyogyftott meg. Nem felek ezt megmondani,
meg a Sinhedrion el<>ttsem.
Ne is feljtink a farizeusoktol. Sokan vagyunk, akiknek
Jezusjot tett, es nem engedjtik, bogy bantodasalegyen.
Ugy van, Tobias! Ha Nikodemusnal vegeztem, eljovok
hozzad, es egytitt megytink azokhoz, akik Jezus baratai.
Most csak annyit tudok, bogy veszely fenyegeti <>t,de ezt
el kell harftanunk.
Ugy legyen, Joachim. Varok fad otthon! (El. Joachim be
a hazba.)

XVIII. J elenet
(A szmter lassan elsotetedik, a zenekar jatszik, halk zene.
Katonai
orjaratok menetelese. A zene elhalkul.
Nikodemus hazanak eloreszen a fiiggony szethuzodik, es
lathatova lesz az utolso vacsora terme. Nikodemus
vezetesevelJezus megjelenik a tanftvanyokkal.)
NIKODEMUS: Udvozlegy, Urarn, hazarnban. trne, ebedlotermern
rendelkezesedre adorn. Koszontelek, tanftvanyok,
benneteketis.
Koszonorn, Nikodernus!
JEZUS:
Lasd, Urarn, a terftett asztalt es rajta a baranyt. Mindent
PETER:
ugy rendeztlink, ahogy parancsoltad.
(az egre tekint) 6, rnennyei Atyam! Te kitarod kezedet,
JEZUS:
etelt-italt adsz nekiink alkalrnas idoben, es betoltesz
aldasoddal rninden elolenyt.
ApOSTOLOK: Amen! Amen!
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Vagyva vagytam ezt a husveti vacsorat enni veletek,
mielott szenvedek. Mert mondom nektek, hogy soha
tobbe nem eszem azt, mig be nem teljesedik az Isten
orszagaban.Nikodemus, hozassbe nekem egy kors6 vizet
es egy talat.
NIKODEMUS: Igen, Uram. (El.)
Mielott az asztalhoz iilnenk, telepedjetek korem, es
JEZUS:
oldjatok meg saruitokat. (Levetifelso ruhajat.)
Mit akar a Mester? Nem tudod, Peter?
MATE:
Nem tudom, Mate.
PETER:
NIKODEMUS: (szolgaval vizet, talat es kendot hozatva)Ime, Uram, a vfz
es a kendo.
Koszonom, Nikodemus. (A kendot dereka kare kati.
Nikodemus el. Jezus a taiba vizet toll, es Peter ele terdel.)
Uram, te mosod az en labamat?
PETER:
Amit en cselekszem, te most nem erred, de majd
JEZUS:
megerted azutan.
Az en labamat ugyan meg nem mosod soha. (felkel)
(terdelve) Ha meg nem moslak, nem lesz reszed envelem.
JEZUS:PETER:
(leal) Uram! Akkor hat ne csak labamat, hanem kezemet
es fejemet is mosd meg. (Jezus vizet ont Peter labara es

JEZUS:

JEZUS
PETER:

JEZUS

JANOS:
JEZUS:
MATE:
JEZUS:
JAKAB:
JEZUS:

megtorli.)
Aki meg van mosva, eleg neki, hogy lahar mossak meg,
akkor egeszen tiszta. (Felkel es a tan{tvanyokhoz sorba
megy, utoljara Judashoz.)
Uram, ne alazkodj meg elottem! (halk zene)
Boldogok az alazatos sziviiek, Janos!
Ne szegyenftsmeg, Uram.
Ne ellenkezz, Mate, s majdan kovesd peldamat.
6, Uram, nem vagyok melt6 erre a nagy szeretetedre!
Akik engem szeretnekes Atyamat, azok nem meltatlanok,

Jakab!
TAMAs:
JEZUS:
ANDRAs:
JEZUS:
FOLOP:

Koszonom kegyelmedet, Mester!
Akinek tiszta a lelkiismerete, Tamas, annak nincsen mit
koszonni.
Legyen, Uram, ate akaratod szerint!
Te is akarj hasonl6keppcselekedni, Andras.
Uram, a te szolgad vagyok, s te engem szolgalsz?
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JEZUS:

Bizony-bizony, mondom nektek, Fi.ilop, nem nagyobb a
szolga uranal, gem az apostol nem nagyobb annal, aki 6t

ktildte.
BERTALAN:

JEZUS:
TADE:
JEZUS:

JAKABn
JEZUS:
SIMON:
JEZUS:

JuDAs:
JEZUS:

JEZUS:

Alazatossagbanis kovetni akarlak, Uram!
Boldog leszel, Bertalan, ha meg is teszed azt.
Mester, koszonom a Te szeretetedet!
Szeressetek egymast, Tade, mindnyajan, amint en is
szeretlek titeket.
6, Uram, j6sagod hatartalan.
A te j6sagodnak se legyen hatara, Jakab.
A te utols6 szolgadatmegszegyenfted,Uram!
Bizony mondom neked, Simon, az utols6kb61 lesznek az
els6k, az els6kb61az utols6k. (Ranez Judasra.)
Uram! Ne-ne mosd meg az en labamat!

(szomoruan s6hajtva) Judas, Judas, de megmosom
labadat. (A szolga a kancs6b61Jezus kezere ont, majd
kiviszi a vizet, stb.)
(felveszi felso ruhajat, zene elhallgat) Ti most tisztak
vagytok, de nem mindnyajan. Tudjatok-e, mil
cselekedtem en most tiveletek? Ti engem Mesternek es
Urnak hfvtok, esj61 mondjatok, mert az vagyok. Ha tehat
en, az Ur es Mester megmostama ti labaitokat, nektek is
mosnotok kell egymas labait. Mert peldat adtam nektek,
hogy amint en cselekedtem tiveletek, ti is ugy
cselekedjetek. Ha ezeket tudjatok, boldogok vagytok, ha
megteszitek azokat. Nem mondom mindnyajatokr61, en
tudom, kiket valasztottam, hanem, hogy beteljesedjek az
fras: aki egy kenyeren van velem, sarkat emelte ellenem.
Mar most megmondom, mie16tt megtortenik, hogy mikor
meglesz, higgyetek, hogy en vagyok Krisztus.
Telepedjetek Ie, szeretteim! (Mindnyajan leiilnek.) Es
k6ltsiik el a husveti baranyt. ime a keserii fiivek, amott a
martas es a bor. Vegyetek ezt, es osszatok el magatok
kozott. Mert mondom nektek, hogy mostant61fogva mar
nem iszom a sz616ezen termeseb61addig a napig, mikor
azt az ujat iszom majd veletek At yam orszagaban.(Jezus
felall, feltekint. Kezebe veszi a kenyeret, megaldja,
megszegi.A tan(tvanyok ajtatosan nezik Jezust.)
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JEZUS:
PETER:
JEZUS:
JAKAB:
ANDRAs:
MIND:
JEZUS:

JANOS

JEZUS:
JuDAs:
JEZUS:
JuDAs:
JANOS:
JEZUS:

JEZUS:
PETER

PETER:

Vegyetek es egyetek, ez az en testem, mely erettetek
adatik. (A kenyeret szetosztja. Felveszi a kelyhet,feltekint
az egre.) Vegyetek es igyatok ebb61mindnyajan, mert ez
az en verem, az Ujszovetsege, mely sokakert kiontatik a
bun6k
bocsanatara. Ezt
cselekedjetek az
en
emlekezeternre; (A tanztvanyok ajtatosan isznak a
kehelybol, amelyet korbe adnak. Jezus leal, fejet lehajtja,
majd keveset fogyaszt. Kivulrol a kaT enekli a Pie
Pelicane himnuszt, amely alatt elkoltik a vacsorat, s a
kenyerbol a martasba martanak.)
Bizony mondom nektek, hogy egy koztiletek el fog arolni
engem.
Uram, ki arulhatna el teged?
Egy a tizenkett6 k6zl1l, aki velem kezet a taIba martja.
Csak nem en, Uram?

Vagyen?
En vagyok-e, Uram?
Az ember fia elmegy ugyan, amint meg van irva fel6le, de
jaj annak az embernek, aki az ember fiat elarulja, jobb lett
volna annak, ha nem sztiletett volna az az ember.
(Jezus keblere borulva) Ki cselekedhetne ezt koztiltink,
Uram?
Az, akinek en a bemartott falatot adorn. (Judasnak
nyujtja. )
Csak nem en vagyok, rabbi?
Te mondad, Judas. Amit cselekedni akarsz, siess vele.
(lehajolva kifut)
Hova futott el Judas?
Fiacskaim! Meg egy kevesse vagyok veletek. Szeressetek
egymast, mint en szeretlek titeket. Arrol ismernek majd
meg mindnyajan, hogy az en tanftvanyaim vagytok, ha
szeretettellesztek egymashoz.
Uram, hova megy?
Ahova en megyek, oda te most nem johetsz utanam, de
majd k6vetni fogsz kes6bb.
Miert nem kov,ethetlekmost? Eletemet adorn erted.
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JEZUS:

TAMAs:
JEZUS:
POLOP:
JEzUS:

Eletedet adod ertem? Simon, Simon! Ime a satan
megkfvanta, hogy megrostaljon titeket, mint a buzat. De
atyam hazaban sok lak6hely van. Megyek helyet keszfteni
szamotokra. Miutan ismet eljovok, es magamhoz veszlek
titeket, hogy ahol en vagyok, ti is ott legyetek.
Uram, nem tudjuk, hova megy, mikeppen talaln6k meg az
utat?
En vagyok az ut, az igazsag es az elet. Senki semjut el az
Atyahoz maskepp, csak en altalam.
Mutasd meg nekUnk az Atyat, es eleg nekUnk.
Annyi ideig vagyok veletek, es nem ismertek engem?
FUlop, aki engem lat, latja az Atyat is. Mert en az
Atyaban vagyok, es az Atya enbennem. S en kerem az
Atyat, es mas vigasztal6t ad nektek, az igazsag lelket, az
titeket megtanft mindenre, s eszetekbe juttat mindent,
amit mondtam nektek. Bekesseget hagyok nektek, az en
bekessegemet nem mint a vilag adja, adorn en nektek.
Azert ne feljen a ti szivetek. En vagyok az igaz szoloto, es
Atyam a szolomives. Mikepp a szolovesszo nem hozhat
gyiim6lcs6t, ha nem marad a szoloton, ugy ti sem, ha
enbennemnem maradtok. Mert ti vagytok a szolovesszok,
es nalam nelkUI semmit sem cselekedhettek. Ti az en
barataim vagytok, ha megcselekszitek, amit parancsoltam.
Ha a vilag gyiil61 titeket, tudjatok meg, hogy engem elobb
gyiil6lt nalatoknal. A zsinagogabol kizamak titeket. Sot
eljon az 6ta, hogy minden, aki megol titeket, szolgalatot
vet tenni Istennek. Bizony mondom nektek, hogy ti majd
sfrtok es keseregtek, es a vilag majd ortilni fog. Azonban
szomorusagtok orombe fordul es oromotok senki sem
veszi el toletek. Bizzatok, en meggyoztem a vilagot.
(Az egre emeli szemet es fgy imadkozik)

Atyam! Elj6tt az ota, dicsoftsd meg fiadat, hogy fiad is
megdicsoitsen teged. Megismertettem nevedet az
emberekkel, kiket a vilagb61 nekem adtal. Szent At yam,
tartsd meg oket, sate nevedben, hogy egyek legyenek.
Ok elfogadtak, hogy te kiild6ttel engem. En oertiik
konyorgok, Szent At yam, tartsd meg oket. Ovd meg oket
a gonosztol. Szenteld meg oket az igazsagban. De nem
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JEZUS
MIND:
JEZUS:
MIND:
JEZUS:
MIND:
JEZUS:
MIND:

JEZUS:
MIND:

JEZUS:
MIND:

JEZUS:
MIND:

JEZUS:
MIND:

JEZUS:
MIND:
JEZUS:
NIKODEMUS

csupan 0 erettiik konyorgok, hanem azokert is, kik az 0
szavaik altaI hinni fognak enbennem, hogy mindnyajan
egyek legyenek, mint te, At yam en bennem, es en
tebenned, ugy, hogy ok is legyenek benniink, es igy
elhiggye a vilag, hogy te ki.ildottel engem. En igaz
Atyam! Akiket nekem adtal, azt akarom, hogy ahol en
vagyok, ok is ott legyenek, hogy lassak az en
dicsosegemet, melyet nekem adtal a vilag alkotasa elott.
(Mindnyajan felkelnek, es kiterjesztett karokkal asztali
imat mondanak)
Alleluja! Dicserjetek szolgak az Urat, dicserjetek az Ur
never.
Alleluja!
Legyen aldott az Ur neve most es mindorokke!
Alleluja!
Napkelettol napnyugatig dicsertessekaz Ur neve.
Alleluja!
Magasztos az Or minden nep fdlott, es az egek fdlott az 0
dicsosege.
Alleluja!
Kicsoda, mint a mi Urunk Istenlink? Ki a magassagban
lakik.
Alleluja!
Es a mennybol a legkisebbre is tekint a foldon.
Alleluja!
Folemelve a fdldrol a nyomorultat es szemetbol
folmagasztalva a szegenyt.
Alleluja!
Hogy a fejedelmekhez iiltesse ot, az 0 nepe fejedelmehez.
Alleluja!
Ki a hazban lakast ad a magtalannak, mint a fiaikon
orvendezo anyanak.
Alleluja!
(karjaikat leeresztik)
Szeretteim! Menjlink az Olajfak hegyere!
(Jezusmegaldja egyenkent6ket, elmennek. Halkzene)
(bejon es osszehuzzaafuggonyt. Eszter es Lea szomoruan
nezneka tavoz6k utan.)
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XIX. J elenet
JuDAs:

JuBAL:
ELEAZAR:

JuDAs:
JuBAL:

JuDAs:
JuBAL:
JuDAs:
JuBAL:

ELEAZAR:

JuDAs:

JuBAL:

JuDAs

(eliijon a sotet utcabol, feltekint az utolso jelenetnel az
utols6 vacsora termere, majd gomyedten elsiet Kaifds
hdzafele, tetovdzik, bemenjen-e. A sotetbiil eliilep Eleazar
es Jubdl kef zsid6 poroszl6val.)
Fogjatok el, poroszl6k, ezt a gyanus alakot!
Vajon ki k6borol ilyen keson egyediil? Allj, ki vagy?
Beke veletek, tiszteletremelto papok. Iskariothi Judas
vagyok, nem jarok rossz szandekban.
A Nazareti tanftvanyai sohasemjarhatnak jo szandekkal,
ejszaka fokeppen nem.
Annas fopaphoz megyek, 0 var engem. Fontos hirem van
szamara.
Ugy? Annas a hatso epiiletben var minket is. Milyen
hireid vannak szamaraa Nazaretirol?
Honnan gondolod, bogy rota hozok hfrt?
Nezd, Judas! Te felrevezetheted a Mesteredet es a
tarsaidat is, de minket nem csalhatsz meg. Annasnak
megfgerted, bogy megmondod, bogy a Nazareti hot lesz
ma este. Jutalmul nem lesz bant6dasod lazfto
viselkedesedert, es meg 30 ezUstpenzt is kapsz.
Mestered es a tanftvanyok ma kezUnkbe kerUlnek
nelktiled is. Menj hat utanuk, bogy a kincstartot is
elfoghassuk, es a lazftoval egytitt allfthassuk a torveny
cleo
Nem, en nem maradok mar a Nazareti tarsasagaban.Nem
megyek utanuk, engem ne bantsatok. A ti emberetek
leszek, de gondoskodjatok is rolam.
30
ezUsttel kezdhetsz mar valamihez, s ha
tanuskodasoddal szolgalatunkra leszel, a tanacs tovabbra
is gondoskodni fog rolad. Legy hat, Judas,okos!
Bfzd csak ram, Jubal! Menjtink hat Annashoz. (hdtul el)
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xx.

J elenet
(Kaifas hazanal a tanacs kivonul az oszlopcsarnokba.
Faklyasok vilagitanak. Tanacskozo csoportok.)
KAIFAs:
(sietve jon es elfoglalja a helyet) Tiszteletremelt6 papi
fejedelmek! Bolcs frastud6k es atyai a nepnek! Egytitt
maradtunk e szokatlan idoben, hogy vegre cselekedjiink is
valamit a Nazareti lazft6 ellen.
MIND:
Ugy van! Ugy van!
LEVI:
Meg ma kezre kell keriteniink at!
KAIFAs:
Ugy van, Levi! Ezt kell tenntink.
JUBALes ELEAZAR: (belepnek)Udv a Magas Tanacsnak!
KAIFAs:
Nos, Jubal, mily eredmennyeljartatok?
JuBAL:
A Nazareti egyik tanitvanya, Iskariothi Judas, akirol mar
sz6 volt, ill van a hazban, Annasnal.
KAIFAs:
J61 van, Jubal! De mas tanukr61 is gondoskodnunk kell.
Teged es Eleazart bfzzuk meg vele, hogy az ftelethez
sztiksegestanuk egytitt legyenek.
ELEAZAR:
En es Heli ott voltunk, amikor a szombatot megszegte.
JuBAL:
Mindnyajan ott voltunk, amikor viperafajzatnak nevezett,
es meggyalazott minket.
HELl:
Nem kellenek ide tanuk, mi tudjuk, hogy bullas, es
elitelhetjiik Qt.
LEVI:
Hitetlen! Lazad6! Halal rea!
MIND:
Igen! Halal rea! (zaj)
KAIFAs:
Magas Tanacs! Mi ezt elhataroztuk mar! De nem
tudjatok, bogy nem hajthatjuk vegre? A nep egy resze
olyan tinneplesben reszesftette a Nazaretit, hogyha mi
megolnenk at, a nep haragja elleniink fordulna. Meg aztan
a r6mai procurator j6vahagyasa nelki.il ki nem
vegezhetnenk. Ezert igenis tanukra van sztiksegtink,
megpedig a nep korebol, nehogy csak a papok legyenek

ellene.
JuBAL:
ELEAZAR:
KAIFAs:

Ha csak tanuk kellenek, hozunk azokat!
Ha kell, meg arra is, bogy a Nazareti nem gy6gyftott,
hanem gyilkolt.
Vigyazzatok! Csak okosan! Legfontosabb leg yen annak a
bizonyftasa, hogy kiraly akart lenni, bogy lazad6.
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ANNAs:

KAIFAs:
ANNAs:
KAIFAs:

(belep, az ajt6ban megall) Tiszteletremelt6 fopap! Magas
Tanacs! A mindnyajunk altaI gyiil6lt Nazareti egyik
tanftvanya, Iskariothi Judas kfvtil varakozik es hajlando
elarulni mesteret.
Hivasd ot elenkbe, Annas!
Jubal, vezesd ot ide! (Jubal el.)
Ovatosan banjunk az emberrel, sok hasznat vehetjtik

esetleg.
JuBAL:
JuDAs:
KAIFAs:
JuDAs:
KAIFAs:

ANNAs:
KAIFAs:
JuDAs:
KAIFAs:
JuDAs:
KAIFAs:

JuDAs:
KAIFAs:

JuDAs:
KAIFAs

Magas Tanacs! Ime itt van Judas.
(az ajt6ban tetovazva megall)
Lepj kozelebb, baratom! Te vagy JudasIskariothes?
Igen, fopap, de azt bittern, egyedill talallak.
Nem tesz semmit, ha tobben vagyunk, mi mindnyajan
egyet akarunk, es ha okos ember vagy, te is nektink fogsz
segfteni.
Ugy van, nektink segft Judas!
Te a Nazareti tanftvanya vagy, ugye?
Igen, azaz csak voltam.
Latom, okos ember vagy, es eszreveszed, bogy ott
veszely var fad, tehat inkabb otthagyod ot es tarsait.
U gy van, fopap!
Nos, hat ha a mi embertink kfvansz lenni, mi
megbocsatjuk neked, bogy eddig vele voltal, bogy a
lazftasban, gyalazkodasaiban reszes voltal, nem lesz
semmi
bant6dasod, eltartasodr61 es
j6vodrol
gondoskodunk, sot meg jutalmul 30 ezust penzt is kapsz,
ha most odavezeted embereinket, ahol a Nazareti
tart6zkodik, bogy elfoghassukQt.
(ijedten) Most? Nem, nem tehetem. Nem is tudom, hova
mentek. Ma nem tehetem.
Judas! Minket te nem csalhatszmeg, te tudod, bogy 0 hol
van, de mi is tudjuk, Judas! Jo, ha te nem vezeted az
orseget, majd ok idehozzak a Nazaretit tarsaival egyiitt,
de te is kozejtik kertilsz.
Nem! Ne -fie!
Latod, legy hat okos. (csorgeti a penzt) Nezd ezt a
zacskot, 30 eztist van benne, megszamlalhatod! Ez egy
vagyon, es csak a kezedet kell kinyujtanod utana.
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JuDAs:

KAIFAs:
JuDAs:
KAIFAs

JuBAL:
MIND:

JuDAs:
ELEAZAR:
JuDAs:

ELEAZAR
MALACHUS:

KAIFAs:

(magaban) Mit tegyek? ...Harrninc
eztist, egy kis
vagyon... De vajon megszabadul-e most is Jezus
ellensegei kezebol, mint oly sokszor maskor is?
Meglatom, oem veszett-e el mar hatalma. Ha 0 Messias,
gyoznie kell... Ha oem, akkor ...jobb dolgom lesz, ha
ide csatlakozom... (hangosan)J6l van hat, legyen, amint
kfvanjatok! De a penzt adjatok most a kezembe.
(odadobja) Itt van, Judas,olvasd meg.
(szamlalja) Egy, ketto... harminc. Megvan. 30. (a zacsk6t
orommel elteszi)
Jubal, Eleazar, Levi es Heli! Vegyetek magatokhoz
porosz16kat, szolgakat, es Judas elvezet benneteket. Ide
hozzatok Qt.
No, induljunk, hogy mielobb itt alljon Izrael kiralya, a
harnis Messias.
Ugy van, induljunk!
(penzet csorgeti) Legyetek nyugodtak, kezeitekbe adorn
ot, dej6l iigyeljetek, hogy kezeitekben maradjon is!
Bfzd csak rank, Judas! Mondjad, hanyan lesznek a
N azaretivel?
Csak a 11 apostol.
(szolgaihoz) Malachus, 6 porosz16, 6 szolga, 4 faklyas
ember jojjon veltink, koteleket is hozzanakmagukkal.
Meglesz, uram!
Induljatok! Mi pedig vonuljunk a hats6 terembe.
(Felkelnek, atmennek, Jubal es a tobbiek lampakkal,
faklyakkal el. Szolgak a kertben tilzet raknak.)

XXI. J elenet
JEZUS:

(Jezus az Olajfak hegyen tanitvanyaival elotiinik.)
Uljetek Ie itt, mfg odebb megyek es imadkozom. Peter,
Jakab es Janos jojjenek velem. (Eloremennek) SzomorU
az en lelkem mindhalalig, v:irjatok itt, es virrasszatok
vele. Imadkozzatok, bogy kisertesbe ne essetek. (Odabb
megy a sziklahoz, leborul.) Abba Atyam! Ha lehetseges,
muljek el totem e robar, mindazonaltal ne ugy legyen,
amint en akarom, hanem amint te. (Lehajtja fejet. Halk
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PETER:

ANGY AL:

JEZUS

JuDAs:

JEZUS:
JuDAs:
JEZUS:
MIND:
JEZUS:
MIND:
JEZUS:
MIND:
JEZUS:

zene. Elorejon a tanitvanyokhoz, akik alszanak.) Simon,
te alszol? igy hat egy 6rat sem birtatok virrasztani velem?
Ebren legyetek es imadkozzatok, bogy kisertesbe ne
essetek: a lelek ugyan kesz, de a test erotlen. (Ujra
visszamegy imadkozni.) At yam, ha el nero mulhatik e
pohar anelkiil, bogy ki ne igyam, legyen meg a te
akaratod. (eros feny vetodik a sziklara, es megjelenik az
angyal kehellyel)
Az Atya kuldi neked a vigasztalas kelyhet. Erositsd vele
tested gyongeseget.Ne riasszon vissza, ami most fad var.
Szenvedes, kinl6das es a kereszthalal. ToroId el a
emberiseg minden vetket, bullet. Legyen erod befejezni a
megvaltas muvet. (A kelyhet Jezusnak atnyujtja.)
At yam, legyen meg a Te akaratod. (Iszik a kehelybol,
visszaadja az angyalnak, az angyal eltiinik. Jezus lehajtott
fovel terdel, maid felall, hatrajon Peterhez.) Aludjatok
mar, es nyugodjatok, ime elkozelgett az 6ra, es az ember
fia a bunosok kezebe adatik. Keljetek rei, menjunk.
(Faklyasok, poroszl6k alakjai tiinnek fe!.) Imhol
kozeledik, aki engem elarul.
(a csoporttal Jeler Jubalhoz) Akit megcs6kolok, 0 az,
fogjatok meg es vigyetek el, j61 vigyazva fa. (Jezushoz
megy.)Udvozlegy, rabbi!
Baratom, mi vegre jottel?
(megcs6kolja Jezust)
Judas! Cs6kkal arulod el az ember fiat? Es ti kit kerestek?
A Nazareti Jezust!
En vagyok!
(aJoldre esnek)
Kit kerestek?
A Nazareti Jezust!
Mondtam nektek, bogy en vagyok, ha tehat engem
kerestek, hagyjatok ezeketelmenni.
Uram! Kozejiik vagjunk e karddal? (kardjaval Malachus

fiiletlevagja)
MALACHUS:

JEZUS:

Jaj, a ftilem!
Hagyjatok el, ne tovabb. Tedd hiivelyebe kardodat, mert
mindazok, akik fegyvert fognak, fegyver altaI vesznekel.
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JuBAL:
JEZUS:

ELEAZAR:
LEVI:
JuBAL:
MIND:

Vagy azt vel ed, bogy nem kerhetem Atyamat, es 0 12
legi6nal tobb angyalt ktild nekem? A poharat, melyet
At yam nekem adott, ne igyam-e meg? Lepj ide, baratom.
(Meggy6gyftja Malachusfulet.)
Porosz16k,elore, kotozzetek meg!
Mint .1atorra,ugy jottetek ram, kardokkal es dorongokkal.
Mikor naponkent koztetek voltam a templomban, nem
tettetek ram kezeiteket, de ez a ti 6ratok, es a sotetseg
hatalma. Mindez pedig azert tortent, bogy beteljesedjenek
a pr6fetak frasai.
Fogjatok es k6tozzetek meg ot! Katonak, elore! (A tomeg
raront Jezusra, megkotozik fit, a tanitvanyok elfutnak.)
Most tegy csodat, ha te vagy a Messias!
Szabadftsd meg magad, Izrael kiralya! Induljunk es
vigyiik ot a Magas Tanacsele!
Vigytik a tanacsele! (Eltiinnek.)

XXII. J elenet
JANOS:

(Andras es Jakab apostol befut a kapun.) Fussatok
segftsegert, Joachimhoz es T6biashoz, en Nikodemushoz

futok.
ANDRAs:
JANOS:

Mariahoz ne sz61jakbe?
Ne, De. Hagyjatok at nyugodni. Holnap is megtudhatja a
szomoru hfrt. Siesstink! (Ketten balra el. Janos
Nikodemushozfut be a hazba.)

XXIII. J elenet
II. POROSZLO:(futva Kaifas hazahoz, az udvaron mar kiabalva)
Elfogtuk, es hozzuk at! (Befut a terembe.)
SZOLGA:
(a tiiznel) Bemegyek es megkerdem, hoya yigytik a

faklyakat?
KAIFAs:

(az ajt6n kilepve a porosz16hoz) A yarOS kapujanal
yarakozol, es Annas fopap hallgatja ki eloszor a
foglyokat.
II. POROSZLO:
(Jgy lesz, uram. (El. Kaifas vissza a hazba.)
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XXIV. J elenet
(Nikodemus es Janos egyiitt kijonnek a hazb6l.)
(izgatottan) Uram, segitsetek megszabaditani ot, ne
hagyjuk el a Mestert.
NIKODEMUS: Bizzcil, flam, elsosorban a Mesterben. Ha 0 nem akarja,
nem arthatnak neki, es nem lesz bant6dasa. Mi is
megtesztink mindent. Beszelni fogok mindjart a
tanacsbanazokkal, akik a mi partunkon vannak.
JANOS
Nezd, ott hozzcikot!
JANOS:

XXV. J elenet
(A poroszl6k es kiseroik elhurcoljak Jezust kiabalva.)
POROSZLOK,
SZOLGAK:
Elore! A Tanacs ele, nepamit6! stb.
JUBAL:
Annas fopap ele vissziik ot eloszor. Vigyetek! (A tomeg
zajongva t6dul a palota ele. Peter tavolr61 kiiveti at, majd
Janossal bemegya fopap kertjebe. Peter kivul marad.)
ELEAZAR:
(negy emberhez) Ti vagytok a tanuk, itt kint
varakozzatok, mig ertetekjovtink.

XXVI. J elenet
ANNAs:
JuBAL:
ANNAs:

(Egyediil kilep a terembb'ls leiil. Jezust eleje lokdosik.)
Uram, Annas, itt a neparnftocsodarabbi!
Hanyan vannak tanitvanyaid es k6vetoid? Hol a t6meg,
amely Messiasnak, Kiralynak tidvozolt? ...Sokan
vagytok? ...Nem
felelsz? Uj tanftasokat hirdetsz a
nepnek. Hogyan szol az az uj tanftas?
JEZUS:
En nyilvan szolottam a vilagnak, en mindenkor a
zsinagogabantanftottam es a templomban, ahova a zsidok
mindnyajan 6sszegyulnek, es titokban semmit sell
szolottam. Mit kerdesz engem? Kerdezd azokat, akik
hallottak, mil beszeltem nekik, fme azok tudjak, mil
mondottam en.
II. POROSZL6:(arcul iili Jezust) Igy felelsz-e a fopapnak?
JEZUS:
Ha rosszul szolottam, tegy bizonysagot a rosszr61, ha
pedig jol, miert titsz engem?
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ANNAs:
JuBAL:

(felkel) Vigyetek be ot Kaifas fopap es a Tanacsele!
Parancsodra, fopap! Hozzatok ot utanam! (Jezust
belokdosik a terembe)

ANNAs:
ELEAZAR:

Eleazar,hol vannaka tanuk?
Az utcan varakoznak. Uram, jojj velem. (kimennek)

XXVII. J elenet
SzOLoAL6: Nemde te is a Nazareti tanftvanyai koztil vagy?
PETER:
Asszony! Nem ismerem ot!
II. SzOLoAL6: Te is koztiltik val6 vagy. A Gallileai Jezussalvalal!
PETER:
Nem tudom, nem ertem, mit mondasz. Esktiszom, nem

vagyok.
(Kakaskukorekolas.)

XXVIII. J elenet

KAIFAs:

JEZUS:
KAIFAs:
HELl:

KAIFAs:
ELEAZAR:

KAIFAs:
LEVI:
KAIFAs:
ANNAs:

(Kaifas el6l, a tobbi tanacstagok utana kijonnek es
helyeiket elfoglaljak, fezust utana vezetik. Annas es
Eleazar a tanukkal targyalnak.)
A Magas Tanacs nyilvanosan targyalja a Nazareti Jezus
biineit. Uj tanitasaid a hit ellen szolnak, megcsufoljak
M6zes torvenyet, mit hozol felvedelmedre?
(haUgat)

Nem felelsz? Beszeljenek helyetted a tanuk! Heli! Kaifas:
Mit lattal te?
Szombatnapon betegeket gy6gyftott,
Joachimmal
hazavitette agyat, pedig Eleazarral megtiltottuk azt neki.
Ezzel azt tanftotta, hogy a szombatot nero kell megtartani.
Eleg! (Annas, Eleazar es a tanuk belepnek) Eleazar, mit
bizonyftasz?
A farizeusokat hazassagt6ronek mondta, a t6rveny
ellenere megvedte a hazassagt6ronot.

Tovabb!Levi!
Egyiitt eszik a biin6s6kkel, a papokat kigyofajzatoknak
mondta.
Annas fopap, te mit rosz fel biineill?
Hallgasd meg e tanukat. Allj elo, Natan, es beszeljetek!
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KAIFAs:
JEZUS

NATAN:

Kotelkorbaccsal kergetett ki minket a templomb6l, pedig
a helypenzt es ad6t megfizetttik, feldontotte asztalomates

ANNAs:

Zebedeus!

ZEBEDEUS:

Ez azt mondotta, hogy Ie tudom rontani az Isten
templomat, es harom nap mulva felepftem azt.
Te is hallottad ezt, Alfeus?
Igen, mi hallottuk, amint mondta: En lebontom ezt a
kezzel csinalt templomot, es harom nap alatt mast
epftek, mely nero kezzel eptilt.
Eleg! Eleg a tanusagtetel. S mit sz6lasz ezekre?
(nemfelel)
Semmit sem felelsz-e azokra, mikr6l ezek ellened

szejjelsz6rta penzemet.

KAIFAs:
ALFEUS:

KAIFAs:
JEZUS:
KAIFAs:

tanuskodnak?
JEZUS:
KAIFAs:

(haUgat)
Megesketlek teged az e16 Istenre, hogy valId meg
nektink, te vagy-e Krisztus, az aldott Istennek ria?
Te mondad ...en vagyok, es latni fogjatok az ember
fiat a hatalmas Isten jobbjan tilni, es eljonni az eg
felh6iben.
(megszaggatja a ruhait) Karomkodott! Mi sztiksegtink
van meg tanukra? fme, most hallottatok a karomkodast.
Mit fteltek?
MIND:
Melt6 a halalra! Melt6 a halalra!
KAIFAS:
Fejen az ftelet! Szolgaljon csufsagul a hitehagy.ott!
Jubal, 6riztesd 6t az ejszaka. A Sinhedrion iileset
bezarom. (Felkel, Annassal egyutt vegigmerik fezust es
elmennek. A papok es tan[tvanyok elvonulnak. Tobben
lekopik fezust.)
SZOLGA
(Peterhez) Bizonyara te is ez ember tanftvanyai koztil
vagy, mert sz6lasod is elarul eged, bogy gallileai vagy.
PETER:
Nem vagyok!
SZOLGAPETER:
Nem lattalak-e a kertben 6vele?
Ember! Esktiszom neked az egre, bogy nero ismerem
azt az embert. (fezus fajdalmasan ratekint Peterre)
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PETER

(s{rva megy a hazb61) Dh, en Uram es Mesterem!
(szolgak csufot iiznek Jezusb61.Kiipdiisik es arcul verik

POROSZL6:

Kosstik be a szemet! Ez profeta, hadd lassuk eltalalja-e,
ki titotte meg? (bekotik Jezus szemet)
(arcul iltik. J ezust) Talald el, Krisztus, ki titott meg
teged? (durvan rohognek)
Eleg mira! Hoinap folytatjuk! Vegyetek Ie a kendot
arcar6I, vigyetek az orsegre! Te, ...te gyiil6It Nazareti!
Pfuj! (lekopi)
(Mindnyajan elmennek, a SZln elsotetill.)

ot.)

JUBAL:

TOBBEN:

---Vege a masodik resznek. -----30 perc sztinet ---
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LEA:
meno

Resz
I. J elenet
(Jeruzsalem

ESZTER
LEA

ESZTER:

reggel

izgatottan

ebred.

Vizert

~

asszonyok.)
(s(rvajon Eszterrei) Elfogtak es halalra iteltek az ejjel ot.
Nem olhetik meg, a helytart6 nem fogja megengedni, ha
nincsen bulle.
At yam azt mondja, mindnyajan ellene esktidnek a papok,
s akik kevesen a partjan vannak, nem tudnak semmit
tenni. Siesstink Mariahoz.
Legytink mellette nagy fajdalmaban. (Ei.)

II. J elenet
(orsegfelvonulasa 24 emberrel)
PETRONIUS
KAPITANY:
Orseg aIIj! R6maiak! A zsid6k kozott
gyanus mozgoI6das van! Megerositett orszemek aiinak
rei. Mindentitt 4 ember! Vigyazz! InduIj! (orszemek

felallnak. Kapitany4 katonavalbe a palotaba.)

III. J elenet

JOACHIM:

T6BIAs
JOACHIM:

(Zsid6k a templomteret benepesftik. Papok koziil
Nikodemus, Jairus a templomban imadkoznak, Janos a
tan{tvanyok koziil es Aritmathiai
J6zsef szinten
odamennek.)
(T6biassal) Ilyenek az emberek, Tobias. Mennyivel jot
tett a Mester, nemcsak miveltink, es nem memek mellenk
allni.
Mindnyajan felnek, hogy megsema Nazareti fog gyozni,
es bajba kertilnek.
Menjtink a templomba es imadkozzunk, hogy muljek el
tole a veszely. (be a templomba)
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IV. J elenet

JANOS:
MARIA:
VERONIKA:
MAGDOLNA:

JANOS:
MARIA:

(Maria, Veronika, Magdolna, Lea, Eszter, asszonyokkal
es Janos)
(Mariahoz) Ne menjUnk Kaifas haza fele, Maria. A
Mestemek is fajna teged szenvedni latni.
(fajdalmasan) Oh, csak latni engedjetek Qt. Ha szemebe
nezhetek, megnyugszom.
6 megmondta, hogy talalkozni fog meg veled, s ez akkor
meg is fog tortenni.
A Mester mindeD szavabizonyos! Nyugodj meg, j6 anya!
Jojj, menjUnk a templomba s imadkozzunk erte.
Jojj, Maria, menjUnk a templomba, ott vigaszt talalsz.
Legyen az 0 akarata szerint. Menjiink hat a templomba.
(Bemennek a templomba, leterdelnek, imadkoznak.)

V. J elenet
PETER:

JAKAB:

PETER:

JAKAB:

(Jakabbalfelenken menneka Kaifas palotafele) Ott van a
Mester a tanacshazban.Nem tudunk segfteni semmit gem
megszabadftasaert,a tanftvanyok is mind felnek a papok
hatalmat61.
Miert nem tesz csodat a Mester? 6 megszabadithatna
magat.
Minden ugy tortenik, Jakab, ahogy () ezt mondotta.
Menjtink, Jakab, keresstik meg a tobbieket, sz61junk
baratainknak, talan a tanacsbansegfthetnenek.
Siesstink hat, Peter. (Elmennek.)

VI. J elenet

JuBAL:
ELEAZAR:

(Eleazar, Heli, Levi es a farizeusok, Arithathiai J6zsef es
Nikodemus menneka tanacshazfele.)
(Kaifas hazab61 kijove, szolgakkal) Vonjatok szet a
tanacsteremfiiggonyeit. Keszitsetek elo a tanacstermet.
(es Heli) Nem ertem a fopap 6vatossagat. Eliteltiik a
Nazaretit, es meg kellene kovezni most mindjart, miert
kell itt meg a helytart6hoz is menni vele?
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HELl:

U gy van. Istenkaromlasert M6zes torvenye szerint

megkovezhetnenk.
ELEAZAR:
Sz6va is tessztik a tanacsban. (A tanacsteremben allva
beszelgetnek tovabb.)
LEVI:
(mas farizeusokkal az utcan) Ma meg a keresztre kell
kertilnie ennek a lazit6nak. Koveteljetek ezt hangosan
majd, ha en elkialtom.
NATAN:
Nem kell biztatni benntinket, nyugodt lehetsz.
LEVI Es NATAN:
(a hazhoz erve) Udv nektek. (a teremben

beszelgetnek)
A. J6ZSEF:

(Nikodemussal) A gyiil6let oly nagy iranta, hogy nem
tudunk semmit gemtenni vedelmere.
NIKODEMUS: De legalabb meg kell kiserelni a halalas ltelet
megakadalyozasat.
Az egesz tanacs elleneben gyengek lesztink,
j6tetemenyeit tel kell hoznunk vedelmere.
NIKODEMUS: Megtessztik, J6zsef, te is melletttink vagy, Jairus?
JAIRUS:
Veletek es vele vagyok, 0 csodatevo, buntelen.
A. JOZSEF
-.:

de

VI. J elenet

JuBAL:
ELEAZAR:
HELl:
NATAN

HELl:
KAIFAs

ELEAZAR:

(A nep venei, farizeusok gyulekeznek Kaifas hazaban, es
egymassalvitatkomak. A templom csarnokaban az arusok
is izgatottan targyaljak a Nazareti elfogatasat. Maria es
kiseroi a temp/ombo/ kijonnek es hazaternek.)
(a tanacshazban) Magas Tanacs! Foglalja el mindenki
helyet, ertesitsd, Eleazar, a fopapokat!
Megyek, Jubal! (el)
Mas Istenkaroml6val nem okoskodtunk ilyen sakal, es
hamarabbcselekedttink.
Sok baratja es kovetoje van annak az embemek, azert kell
6vatosnak lenntink.
Hol vannak a baratok? Hol vannak a k6vetok? Nem latok
itt senkit sem k6zuliik. Kitol felnenk hat?
(Annassal belep es elfoglaljak helyeiket) Udv a Magas
Tanacsnak! Osszejotttink, bogy a Nazaretire kimondott
ftelettink vegrehajtasantanacskozzunk.
Cselekedjunk, fopap! Eleget tanacskoztunkmar.
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JuBAL:
LEVI:
MIND:
KAIFAs:

MIND:
LEVI:
MIND:
A. J6ZSEF:

KAIFAs:
A. J6ZSEF:

ANNAS:

:
A. J6ZSEF
JuBAL:
.-,
A. JOZSEF:

Fejen az ftelet!
Istent karomolta, meg kell kovezni at!
Ugy van! Kovezzlik agyon!
Magas Tanacs! Mindnyajan tudjuk, bogy a Nazaretinek
sok kovetaje van, akik minket vadolnanak a r6mai
helytart6 vagy Her6des elatt, ha at az Istenkaromlas miatt
mi megolnenk. Mozes torvenye szerint jogunk volna
ehhez, de a gyulolt romai torvenyek megtiltjak neklink.
Vadoljuk
be at a helytart6
elatt lazadasert,
vallasgyalazasert, Istenkaromlasert, es iteljen felette a. Az
a itelete sem lehet mas, mint halal!
Ugy van! Halal fa!
Keresztre vele!
Keresztre vele! Ugy van! Keresztrevele!
Fapapok, sz6t kerek.
Beszelj, bolcs Jozsef!
A nep veneinek kepviseleteben figyelmeztetnem kell a
Magas Tanacsot, bogy a kimondott itelet a gyiiloltsegen
es nem az igazsagonalapszik.
(kozbevag)Hogy beszelhetszfgy, Aritmathiai Jozsef?
Szemtanuja voltam a Nazareti tobb cselekedetenek, de
mindig azt lattam, jot tett, betegeketgyogyftott.
(kozbevag) Igen, linnepen gyogyftott! Megszegte a
torvenyt!
Tanftasait tobben is hallottak, a szeretet hirdette. Nem

vagyunk igazsagosak,ha artatlanul halalat kfvanjuk.
NIKODEMUSESJAIRUS:
(felkelve) Aritmathiai Jozsefnek igaza van!
A vadakra nincsenek tanuink.
KAIFAs:
(felindultan) Nincs igaza! Mindharmatokat elbuvolt a

varazslo.
ELEAZAR:
KAIFAs:

HELl:
MIND:

Zarjatok ki aket a tanacsb61!
(nyugodtan) Tiszteletben tartjuk a kart es a bolcsesseget,
amelyet Aritmathiai
Jozsef kepvisel, ugyszinten
megertjiik paptarsaink tevedesetis, aket azok a bizonyos
csodak vezettek felre. Mindez nem valtoztat a Tanacs
tobbsegenekegyontetu iteleten.
Keresztre vele!
Ugy van! Keresztre!
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KAIFAs

Jubal, vezettesd elo a vadlottat. Meggyozodhettek rota
mindnyajan, bogy e biinos embemek nincs csodatevo
hatalma, mert ha volna, most segftenevele onmagan.

VII. J elenet
JuBAL:
KAIFAs:

ANNAs:
JEZUS:

MIND:
JEZUS:
ANNAs:
JuBAL:
MIND:
LEVI:
MIND:
KAIFAs:

MIND:

(Jubal bejon, utana poroszl6k belokdosik Jezust)
Itt a vadlott!
(gunyosan)Nazareti, Davidnak ria! Hol a kiralyi kfseret?
Hol a csodatevo hatalmad?
(felkel) Mondd meg nektink, ha te vagy a Krisztus!
Ha mondom is nektek, nem fogjatok hinni, ha pedig
kerdezlek, nem feleltek nekem, sem el nem bocsatotok.
Amde mostant61 fogva az ember ria az Isten hatalmanak
jobbjan fog tilni.
Te vagy Krisztus, az Istennek ria?
Ti mondjatok, hogy en vagyok.
Mi sztiksegtink van meg tanusagra?
Hiszen mi magunk hallottuk a sajat szajab61.
Ugy van! Istent karomolta.

Keresztrevele!
Melt6 a halalra!
Vigyiik ot Poncius Pilatushoz, iteljen felette!
Halalt koveteltink! Menjtink Pilatushoz! (izgatottan, rang
szerint csoportosulnak, es larmazva indulnak Pilatushoz.
Porosz16kvezetik a megkotozottJezust. Utkozben k{vancsi

neptomegcsatlakozika menethez.)

VIII. J elenet
(Pilatus palota}an az orszem riadot Ju). A palotabol kef
romai ifju lep ki, es kivancsian neznek a kozelgo tomeg
fele.)
PETRONIUS
KAPITANY:
(kisiet a palotab6l 4 katonaval) A
pretorium
koriil
orseg felallani!
Indulj.
Az
utcatorkolatokat elzami! (A katonak elzarjak a palotahoz
vezeto utakat.)
CLAUDIUS: (Longinushoz)Centurio! Mit akarnak a zsid6k?
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PETRONIUS:

Tegnap 6ta mozgol6dnak mar. Nem tudom, mi a

CLAUDIUS:
TIBERIUS:

Figyelni fogjuk oket Tiberiuss~l!
Nemes Claudius! Mit tehetne ez a csocselekelleniink?
Nem ellentink, biztosan egymas kozott lesz valami bajuk
megint, es a pretor fteletet kerik.
(az orseg elere megy, a zsid6k larmazva jonnek. Larma:
Pildtus ele vele! fteletet! sth.)

szandekuk.

CLAUDIUS:
PETRONIUS

IX. .Jelenet
(Longinushoz) Nemes Centurio! A fopapok es a tanacs
urad, a helytart6 fteletet keri egy lazad6ra.
PETRONIUS: Azertjottok ily nagy larmaval?
A nep haragja ellen nem tehetlink. lelentsd meg uradnak,
ELEAZAR:
a fopapok torvenyt kemek.
PETRONIUS: 161van! (az orseghez)Orseg, a torvenykezeshezfelallani!
(az orok elfoglaljak helyeiket a palata koriil.
Claudiushoz)Nemes Claudius! Torvenyt kernek!
Keszen vagyok hozza. lelentsd a pretornak is! (Mind a
CLAUDIUS
hdrman be a palotdba. A zsid6k feldllnak a tersegen. A
papok elvegyiilnek a nep koze, csak a fopapok allnak
egyiitt az eloterben. Zaj, kiirtszo, a palotabol kilep
Petronius Longinus, maid 2 katona, 2 lictor a fascessel,
Pildtus es bardtai, Claudius es Tiberius.)

ELEAZAR

x. J elenet
PETRONIUS: Poncius Pilatus helytart6! (a zsid6k lecsendesednek)
PILATUS:
(romai udvozlesulan a lepcson megallva) Ki a vadlott?
KAIFAs:
Dicso he.lytart6! Eled hoztuk iteletre ezt az embert, akit
NazaretiJezusnak hivnak.
PILATUS:
(lemegy az iteloszekhez, leal. Baratai
mellette
elhelyezkednek.)Mi a vadatok ellene?
KAIFAs:
Ha ez nem volna gonosztevo, nem adtuk volna at neked.
PILATUS:
Vigyetek el, es ati torvenyeitek szerint fteljetek meg!
JuBAL ESELEAZAR: Nektink senkit sem szabad megolntink. Ugy
talaljuk, bogy felzavarja nemzettinket.
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KAIFAs:

PILATUS:

KAIFAs:
PILATUS:
ANNAs:
JuBAL:
LEVI:
ELEAZAR:
HELl:
PILATUS:
JEZUS:

Hatalmas helytart6! Dicso Pilatus! Azt tapasztaltuk, bogy
ez az ember felrevezeti nepiinket. Iteld meg ot a te
bolcsessegedes igazsagossagodszerint.
Eddig meg nero mondtal, fopap, vadat. Micsoda vadat
hoztok fel ez ember ellen, akiert iteloszekem ele
hoztatok?
Tanftasaival megrontja a nepet, torvenyeinket nero tartja
meg, az Istent karomolja!
Fopap! Mondjatok meg pontosan, mit mondott es hol
kovetett el torvenyszegestez ember?
Megtiltja, bogy ad6t fizesstink a csaszarnak!
Felizgatja a nepet, tanftvan egesz Judeaban, Galileat61
kezdve egeszidaig.
Meggyalazta vallasunkat.
Messiasnak, Kiralynak mondja magat!
Azt mondja, bogy 0 a zsid6k kiralya.
(Jezushoz) Semmit gem felelsz? Nezd, mi mindennel
vadolnak teged. -Te vagy tehat a zsid6k kiralya?
Magadt61 mondod-e ezt, vagy masok beszeltek neked en

felolem?
PILATUS:
JEZUS:

PILATUS:
JEZUS:

PILATUS:

Hat zsid6 vagyok-e en? Sajat nemzeted es a fopapok
adtak teged kezembe -mit muveltel az orszagban?
Az en orszagom nero e vilagb61 val6. Ha e vilagb61 volna
az en orszagom, harcra kelnenek szolgaim, bogy kezebe
ne adassama zsid6knak.
Tehat kiraly vagy te?
Te mondod, bogy en kiraly vagyok, en arra sztilettem, es
azert jottem e vilagra, bogy bizonysagot tegyek az
igazsagr61.
(a zsid6khoz) En semmi vetseget nero talalok ez

emberben.
ELEAZARESJuBAL: (a zsid6k egyre hevesebben) Istenkaroml6.
Fellazftja a nepeket, kezdve Galileat61 egeszenidaig.
PILATUS:
Hat Gallileai ez az ember?
JUBALESELEAZAR: Galileab61, ahonnet semmi j6 nerojohet.
PILATUS:
Akkor nero is tartozik az en iteloszekem ele. Vigyetek ot
Her6deshez, Gallileabeli ember folott itelkezzen o.
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KAIFAs:

Helytart6!
A csaszar ellenseget neked kellene
megbtintetned!
KAIFAs, ANNAs, JuBAL:
Helytart6! Ha nem volna gonosztevo, nem
adtuk volna ot kezedbe.
PILATUS:
Vigyetek ot Her6deshez!
KAIFAs:
Legyen hat a lazad6 btintetesenekerdeme Her6dese.
JuBAL:
Elore Her6deshez! Induljatok.
MIND:
Menjtink Her6deshez! (a tomeg kiilonbozD utakon
elszeled)

PILArus:
CLAUDIUS:

(Claudiushoz) Nem talalok semmi vetket benne!
Csak gyul6let vezeti oket. Piszkos nepseg ez. (be a

palotaba)

XI. J elenet

JuDAs:

(Annas, Levi, Nikodemus, A. J6zsef,Jairus a templomba
mennek be.)
(bujva a templom fele megy) A Mester nem akarja
megszabadftani magat, es en vagyok az arul6ja.
Visszaviszem
ezt
az
atkozott
penzt,
talan

megkonnyebbUlok.
ANNAs:

JuDAs
ANNAs
JuDAs:

NIKODEMUS

JuBAL:

ELEAZAR:
ANNAs:

(a templom lepcsojen) Belatjatok majd ti is, bogy nem
csodatevo, de gonosztevo ez az ember.
(belep) Vetkeztem! Elarulvan az igaz vert! Visszahoztam,
Annas, penzeteket, adjatok vissza az en mesteremet!
Mi kozUnkhozza! Te lassad!
U gy hat nem kell az az atkozott penz, legyen a tietek,
egesse a ti lelketeket, ti verszomjas kutyak! (A penzt
odadobja, es az sze'tgurul. Elrohan.)
Nem szabade penzt a templom penztarabatenni, mert ver
dfja!
(osszeszedia penzt) Az idegenek temetoje, a Hakeldama
mar megtelik, uj foldet kell vasarolni, fordftsuk ezt a
penzt arra.
Alfeusnak, a fazekasnak van egy telke, azt megvehetnenk.
Ugy van! Ezt a penzt vidd el bozza, Jubal, a
Sinhedrionnak bejelentjUk majd, es biztosan tudomasul is

veszik.
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JuBAL:

ANNAs:
JuBAL:
ANNAs

Ha Judas kezet egeti is ez a penz, Alfeus bizonyara nero
erzi majd azt.
Judas ostoba ember! Nem erdemli, hogy gondoskodjunk
rola, semmi koztink se legyen hozza.
Menjen a Mester utan, meg melleje kertilhet.
No, annal tobb esze van, azt hiszem, minthogy ezt
megtegye. (Annas es tarsai a templom hatterebe mennek,
targyalnak. )

XII. J elenet
(T6biassal es nehanyasszonnyaljon) Meglatjatok, hogy
Herodes sem fogja elitelni Qt.
Pilatus is elitelte volna, ha bulle lenne.
T6BIAS:
I. ASSZONY: De miert hagyja magat a draga mester fgy meggyalazni?
Megkerdezzuk ot majd, ha ujbol tanitani fog, es bizonyara
JOACHIM:
megertjUk majd akkor.
Nem kellett volna a Mesternek idaig jutni, ha mindnyajan
T6BIAs
osszefogtunk volna, akikkel 0 jot tett, de most mindenki
gyavan veszni hagyja Qt.
Nektek ferfiaknak kell cselekedni. Hol van a 12 tanftvany,
ASSZONY
miert
nem
hoztok
segftseget Betaniab6l,
ha
Jeruzsalembennincsenek ferfiak.
Igazad van, j6 asszony. Tudd meg, hogy Betaniaba is
JOACHIM
mentek mar segftsegert a tanftvanyok kozUl, de mi
haszna, r6maiak ellen nem tehettink semmit. Ha Pilatus
elbocsatja Jezust, akkor hozunk is Betaniab6l segftsegeta
tanacs ellen.
A tanacsban is vannak tobben, akik Jezus mellett
T6BIAs:
beszelnek, es nem ellene, de mert kevesen vannak, nem
tehetnek semmit sem.
Ok is segiteni fognak megmenteni a Mestert.
JOACHIM:
Hatha Herodes szabadon bocsatja ot! A romai katonak
T6BIAs:
elkergettek minket, de Fulop, a kereskedo es flam ott
maradtak a palata koriil, amint tortenik valami, ok hirt
hoznak ide a templomhoz.
Varakozzunk a templomudvarban. (Bemennek a templom
JOACHIM:

JOACHIM:

udvaraba.)
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XIII. J elenet
CLAUDIAPROCULA: (Pildtus felesege, megjelenik az erkelyen. A
szolgdhoz) Corvinus, hfvd ide Claudiust, beszedem van
vele.
CORVINUS: Parancsodra,umom. (El.)
CLAUDIA:
Meg kell tudnunk, Augusta, mit hataroztak a Nazareti

sorsar6l.
AUGUSTA:
CLAUDIA:

AUGUSTA:
CLAUDIA:

Miert erdekel ez teged, Claudia?
Tanftasair6l hallottam, a szeretetet hirdeti es tobb
csodatetelerol is beszelnek az emberek. Nem lehet biinos
ez az ember.
Miert vadoljak hat a zsid6k megis Pilatus elott?
Bizonyara irigylik at, es feltik tole hatalmukat es
tekintelytiket.

XIV. J elenet
CLAUDIUS:

CLAUDIA:

(megjelenik) Udv neked, umom!
Mondjad, Claudius, mit vegzett Pilatus a Nazareti

tigyeben?
CLAUDIUS:

CLAUDIA

Kihallgatta at, nemes Claudia, es miutan a vadlott a r6mai
torvenyek ellen nem vetett, masreszt pedig Gallileai,
elkiildte ot Herodes Antipashoz, itelkezzek felette o.
Hat, ha nem talalta biinosnek, miert nem bocsatotta

szabadon?
CLAUDIUS:
CLAUDIA:

CLAUDIUS:
CLAUDIA:
CLAUDIUS

A zsid6 papok felizgattak a tomeget, es vesztere tomek
mindenkeppen a Nazaretinek.
De ebben csak nem fognak segedkeznia nemesr6maiak?
Vmom, az itelet joga ferjede.
De te baratja es tanacsad6ja vagy, legy hat ellene annak,
hogy at, es rajta keresztiil Romat is szegyenerje.
Akaratodnak tolmacsol6ja leszek nala, ha a vadlottat
visszahoznak. Lehet, hogy Her6des elfteli, vagy esetleg
elbocsatja at. (zajongas)
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CLAUDIA:
CLAUDIUS:
CAJUS:
CLAUDIA:

Micsoda zaj ez? Kerdezd az 6rszemt61!
Honnan jon ez a zaj, Cajus?
(az ortornyon) Her6des palotajab61 jonnek a zsid6k erre,
es hozzak a vadlottat is.
Bizonyara visszahozzak ide, menj, Claudius, Pilatushoz ,
en Uzennifog ok neki meg kUlan is. (El a palotaba.)

XV. J elenet

I. GYEREK:

FULOP:
JOACHIM:
I. ASSZONY:

(Fulop es T6bias fia futva a templomhozjonnek, ahonnan
Joachim es tarsai elosietnek.)
(T6biashoz) Erre hozzak ot vissza Pilatushoz.
Herodes gemitelte el, sot, kiralyi palastot adott raja!
Meglatjatok, szabad lesz a Mester hamarosan! (a zaj
erosodik)
Erre hozzak ot! (az elhalad6 tomeg vegehezcsatlakoznak,
a templomban levok szinten Nikodemus kivetelevel, aki
hazamegy. )

XVI. J elenet
NATAN:
LEVI:
TOMEO:

ELEAZAR:
II.SZOLGA:
MIND:
LEVI:
MIND:

(a csoport elejen) Pilatusnak el kell itelnie 6t!
Nemcsak elitelni, de kefesztre is kell fesziteni 6t!
Pilatushoz! fteletet! (a zajongo tomeg a pretoriumra
kiseri Jezust. A fopapok izgatnak a tomeg kozott, a
katonak kozrefogjak Jezust. Longinus felsiet a palata
lepcsojen be a palotaba.)
Ha nem kiabaltok halalt elegge, elbocsatunk a
szolgalatb61benneteket.
fteletet, Pilatus! Halal fa!
Halal fa! iteletet, Pilatus!
Kefesztre vele! Feszitsd meg 6t!
Kefesztre vele! Halal fa!
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XVII. Jelenet
(2 kiirtos jell jUj. Csend lesz.)
PETRONIUS: Poncius Pilatus, a helytart6!
PILATUS:
(kijon, Claudius es Tiberius k£serik)Ide hozzatok nekem
ezt az embert, mint a nep lazit6jat, es ime en elottetek
kihallgatvan sernmi vetseget sell talaltam ez emberben
mindazokb61, amikkel vadoljatok. Sot Her6des gem, mert
hozzaja ktildottelek benneteket, es ime sernmi fobenjar6
dolog nero bizonyult raja. Megfenyitem tehat ot, es
elbocsatom.
KAIFAs:
Veszitsd el ot! (Jubal, Eleazar es tarsai beszelneka nip
--:
MIND

PILATUS
-.:
ANNAs:
KAIFAs:

-,

PILATUS:
KAIFAs:
PILATUS:

JUBAL:
ELEAZAR:

MIND:
PILATUS:

kozott)
Veszitsd el ot! Halal raja! (zaj a nip kozott) Iteletet,
Pilatus! (Claudius hozzahajol Pilatushoz es magyaraz
neki) Feszitsd meg ot! Feszitsd meg!
Vigyetek hat ti ot, es torveny szerint iteljetek meg.
Nektink senkit sell szabadmegolntink!
A te kezedben van, dicso Helytart6, az itelkezes joga.
Her6des is alert ktildte vissza hozzad ez embert, mert
neked
iteletet
a csaszarellensegen.
Mivel kell
ellensege
ezmondanod
a csaszamak?
Mert kirallya teszi magat!
Beszedeibol azt latom, bogy eszelos,ruhaja, amit Her6des
gunyb61 adott fa, kiraIyi, de mindel nero teszi ot meg
kirallya.
Azt hirdeti, bogy "a zsid6k kiralya vagyok"!
Feszitsd meg ot! Veszitsd ell
Feszitsd meg! Iteletet,Pilatus! (zaj)
(felkel, Jezushoz lip) Mondd, Nazareti, val6ban kiralynak
tartod magad? Miert tur6d akkor ell, amit ezek veled

cselekszenek?
JEZUS:
PILATUS::
JEZUS:

(nemfelel)
Nekem nero felelsz? Nem tudod-e, bogy hatalmam van
megfesziteni es hatalmam van elbocsataniteged?
Semmi hatalmad sell volna felettem, ha annan feliilrol
nem adatott volna neked, alert annak, ki engem kezedbe
adott, nagyobb bulle vagyon.
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PILATUS

MIND:
PILATUS

MIND:
PILATUS

MIND:
PILATUS:
MIND:

PILArus:

KAIFAs:
JuBAL:
MIND:

Corvinus:

PILATUS:

ELEAZAR:
MIND:

(elgondolkozva visszalep)
Iteld el, Pilatus! Feszitsd meg at!
(Longinushoz) Centurio! Vigyetek el es ostorozzatok
meg. (A katonak elviszik Jezust.)
Feszitsd meg! Veszitsd elot! Halal fa! (stb., zaj)
(Claudiussal es Tiberiussal beszel, mialatt a zsid6k
folyton larmaznak. Vegulfelemeli kezet es a zaj lecsitul.)
Szokastok, hogy egyet elbocsassaknektek husvetkor. Van
a bortonben egy gyilkos rab es lazad6: Barrabas a neve.
Kit akartok tehat, hogy elbocsassak nektek? Barrabast-e
vagy Jezust, kit Krisztusnak mondanak?
Barrabast! Bocsasd el Barrabast! Add ki nektink
Barrabast!
Es -mit tegyek Jezussal?
Feszitsd meg! Feszitsd meg at! Haljon meg ez! Add ki
Barrabast!
Hat azt akarjatok, hogy egy artatlant feszfttessek meg?
Mondom, en sernrni vetket sem talalok obenne! Mi
gonoszatcselekedett?
Nektink torvenytink van, s a torveny szerint meg kell
halnia, mert Isten fiava tette magat!
Halal fa! Feszitsd meg at!
Veszitsd el! Feszitsd meg at!
(a szolga sietvejon a hazb6l papyrus-tekerccsel. Udvozles
utan) Uram! Vmom, Claudia Procula kiildi hozzad ezen
tizenetet!
(atveszi az frast, olvassa) Akit elotted vadolnak, artatlan.
Ne legy yak eszkozeve a zsid6knak. Sernrni kozod se
legyen azzal az igazz"al, mert sokat szenvedtem
alomlatasban omiatta. (osszecsavarja az frast. A
szolgahoz) Menj, es mondd umodnek, hogy iizenetet
Pilatus megbecstili. (felkel es kisietnek be a torvenyhazba.
Corvinus sietve el.)
Iteletet, Pilatus! Feszitsd meg at! Keresztre vele!
Iteletet, Pilatus! Keresztre vele! Feszitsd meg at! (zaj)
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XVIII. J elenet
NIKODEMUS: (kijon a hazb6i Eszterrei) Nem, lanyom! Maradj te itthon!
Amint eredmenyt tudok, sietek hozzatok.
ESZTER:
Kerlek, atyam, j6 hfrt hozzal, mert Maria is varva varja
mar, bogy hfrt hozzunk r6la neki!
NIKODEMUS: Menj, leanyom, bozza, vigasztald 5t, es amint biztosat
tudok, odakiildom hozzatok Joachimot es Fiilopot.
ESZTER:
Varjuk 5ket miel5bb! Beke veled, atyam! (Ei.)
NIKODEMUS: (a tomeg mogott jarkai, majd Joachim csoportjahoz all.)

XIX. J elenet
PILATUS:

PILArus
JuBAL:
PILATUS:

MIND:

PILArus:
KAIFAs:
ELEAZAR:

MIND:

PILArus:
KAIFAs:
PILATUS:

ANNAs:
PILArus:
ELEAZAR

Megostorozom es elbocsatom. Katonak, elore!
(A katonak kivezetik Jezust a tanacshaz udvarara.
Egybegyiijtik koreje az egesz csapatot, leveszik ruhajat,
megostorozzak, maid tovisbol koronat fonnak es fejere
teszik, jobb kezebe nadat adnak. Azutan fejiiket
hajtogatjak es gunyosan mondjak) Udvozlegy zsid6k
kiralya! (Arcul csapjak es kopdosik, elveszik tole a nada,
esfejet verik.)
(kijon a hazb61, utana hozzak a toviskoronas Jezust)
Kihozom ot nektek, nezzetek! Ecce homo! Ime az ember!
(es a zsid6k)Feszitsd meg! Feszitsd meg at!
Ime a ti Kiralyotok!
Feszitsd meg! Feszitsd meg at!
A ti kiralyotokat feszitsem meg?
Nektink nincs kiralyunk, hanemcsak csaszarunk.
Feszitsd meg at!
Feszitsd meg at!
De mi gonoszatcselekedett?
Ha ezt elbocsatod, nem vagy a csaszar baratja, mert
mindaz, aki magat kirallya teszi, ellenszegtil a csaszamak.
Hogy en nem vagyok a csaszarbaratja?
Ha ezt elbocsatod, bevadolunk a csaszamal.
Eleg! Vizet hozzatok! Legyen meg a kfvansagtok.
Kimondom az fteletet!
Halal fa! Feszitsd meg at!
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MIND:
CORVINUS:
PILArus:

El vele! El vele! Feszitsd meg 6t!
(vizet hoz ki egy talban, es kendot. Pilatushoz lep.)
(kezeit megmossa)En artatlan vagyok ennek az igaznak
veret61! Ti lassatok!
Az 6 vere mi rajtunk es fiainkon!
A vere szalljon rank! Feszitsd meg 6t!
Cenurio!

JuBAL:
MIND:
PILATUS:
PETRONlUS: Parancs!
Hozass e16 harom keresztet! Vezettesd e16 a ket
PILArus:
halalraitelt gonosztev6t es Barrabast is a bortonb61.
PETRONIUS: Parancsodra,pretor! (el)
Legyen kfvansagtok szerint! A r6mai torvenyek
PILATUS:
ertelmeben kereszthalalra ftelem a Nazareti Jezust! A vere
ratok es gyermekeitekre szalljon!
Legyen a vere rajtunk!
ELEAZAR:
A
vere legyen rajtunk! Keresztre vele! Feszitsd meg 6t!
MIND:
Tiberius! Ird a keresztfeliratat!
PILATUS:
Mit frjak, uram?
TIBERIUS:
Irjad, Jezus Nazarenus Rex Judeorum. Ugyanezt ird
PILATUS:
heberiil es gorogtil is. (A zsid6 papok osszesugnak.)
:,'-'Dics6 Helytart6! Hatalmas Pilatus! Ne irjad, Nazareti
KAIFAs:
Jezus, a zsid6k kiralya, hanem ahogy 6 mondotta: a
zsid6k kiralya vagyok!
PILATUS:
Amit frtam, megfrtam!
NIKODEMUS: (Joachimmal elsiet) Vigytik a gyaszhfrt szegeny
anyjanak, bogy utkozben meglathassa6t!
PETRONIUS: (elovezeti a harom rabot es elohozat harom keresztet)
Parancsodra,pretor, az elftelteket e16allitottam!
PILATUS:
Ime, Barrabast, a gyilkost kiadom nektek!
ELEAZAR:
Jojj, Barrabas, kozenk, szabadvagy!
PILATUS:
Az elftelteket pedig vigyetek es feszftsetekmeg! (bemegy
a hdzba)
JuBAL:
A keresztre vele!
MIND:
Vigyiik, feszitsiik meg 6t! (Jezus es a latrok vdllara
rakjdk a keresztet, es a menet elindul a Golgotdra. A
szazados elol, katonak kozott Jezus es utana a kef lator.
Zsid6papok, a nep.)
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xx. J elenet
(Maria, Veronika, Eszter, Magdolna, Lea lairussal jonnek a
templom sarkan.
Talalkoznak Nikodemussal es
loachimmal.)
NIKODEMUS: Maria,j6 anya, er5sitsd meg szivedet.
Mi van Jezussal?
MARIA:
NIKODEMUS: Megkinoztak es halalra iteltek 5t!
(fajdalommal) Legyen minden az Ur akarata szerint.
MARIA:
, .
AIIJatok
felre, a menet erre jon.
JOACHIM:
MAGDOLNA: Irgalmas Isten! Csakugyan keresztekethoznak!
Oh, hogy roskadozik alatta!
ESZTER:
Jezusom! En flam!
MARIA:
Oh, mily verejtekes, barcsak megtorolhetnemarcat!
VERONIKA:

XXI. J elenet
(Cirenei Simon a kapun be, a menettel szembejon. Amint
odaer a csoporthoz, Jezus osszerogy a kereszt alatt. A
katonakdurvan lokdosik,a poroszl6 uti a kotellel.)
I. KATONA: Fol! Uss fa, hogy felkeljen!
Csak tetteti magat! Ne hagyjatok fektidni!
ELEAZAR:
POROSZL6: Fel! (raut) Elare! Hallod-e!
PETRONIUS: (visszanez, odamegy Jezushoz)Titus! Nezzetek valakit,
aki segfti vinni a keresztet, ez oem bfrja ki a hegycsucsig.
Vannak
itt emberek! (Cirenei Simonra mutatva)Eleg eras
TITus:
fick6, ez segftsen!
PETRONIUS: Jojj ide! Segfts az eliteltnek a keresztetvinni.
( odalep) Viszem en. Bar mast is segfthetnek! (vallara
CIRENEI:
veszi a keresztet, Jezustfelseg£ti)
(a katonakhoz lep) Engedjetek csak egy pillanatra hozza,
VERONlKA:
legyen szfvetek. (kend6jet odanyujtja) ToroId Ie arcod
verfteket, 6h j6 Uram!
(megtorli arcat) A Mennyei Atya jutalmazza meg
JEZUS
j6sagodat. (visszaadja a kend6t)
(nagy fajdalommal) Fiam! ---Jezusom! (osszerogy)
MARIA:
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(kmnal) Anyam!
Kelj fel!
Engedd beteljestilni
mindazokat, amiknek At yam akarata szerint teljesedesbe
kell menniok. Harmadnapon viszontlatjuk egymast.
(felkel) 6h en szentflam!
MARIA:
Felre
az litbol ezekkel! Menjiink elore!
JUBAL:
(Mariat es Veronikdt a katonakfelretoljak.)
PETRONIUS: lndulas elore! Tovabb!
POROSZL6: Elore!
(Jezus gyengen, tamolyogva megy mar, Simon viszi a
keresztet.)
Vitessetek keresztjet vele! Ez csak ravaszkodik!
JUBAL:
(A meneteltiinik lassan az utcan.)
(fuldokolva) Mennyei Atyam! Adj erot a fajdalomnak
MARIA:
elviselesere! Jojjetek, anyak, gyaszoljatok velem!
(kendojet kibontva) Nezd, fajdalmas Anyam! Kendomon
VERONIKA:
ill van Fiad, a Mester arca! Emlektil hagya ezt nekem!
Menjtink utanuk, Maria, hogy utols6 perceiben mellette
JANOS

JEZUS:

lehesstink!
6h Jezusom! 6h en fiam! (roskadozvaJanos es Veronika
segftsegevelel.)
(Enekkar: StabatMater hangzikfel, majd a menetfeltiinik a
varosfelett. ahol sfro asszonyokcsoportja all.)
Jeruzsalem leanyai! Ne miattam sirjatok, hanem sirjatok
JEZUS:
magatok es gyermekeitek felett. Mert ime eljonnek a
napok, mikor mondjak: Boldogok a magtalanok. Akkor
majd kezdik mondani a hegyeknek: Szakadjatokrank! Es
a hegyeknek: Takarjatok el minket! Mert ha a zold faval
ezt cselekszik, mi lesz a szarazzal?
Mit beszel ez meg ill is annyit! Tegyetek a vallara a
JuBAL:
keresztet, viheti mar maga is!
POROSZL6: (Simonhoz)Add oda neki, hadd vigye! Elore!
(Je"Zusvallara teszik a keresztet, osszerogyalatta ujb6l.)
Fel!
(railt, Jezus nem tud a kereszttelfelkelni, ujra Simon
POROSZL6:
veszi at tole es viszi azt. A menet halad a hegyre. A menet
vegenMaria es az asszonyok.)

MARIA'
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ANNAs:

CAJUS:
JEZUS:

(Zenekar: Rossini Stabat Materjat jatssza, mialatt Jezust
vetkoztetik, keresztre fektetik, raszegezik kezet, labat,
majd felall£tjak a keresztet,majd az all6 keresztreletravalfelszeg
a labial. A latrok keresztjet felall£tjak,
ruhaikat letepik, a kereszt ala all£tjak, kotellel felhuzzak
oket es odakotozik.)
No ha te vagy a zsid6k kiralya, szabadftsdmeg magadat.
(A zene elhallgat.)
At yam, bocsass meg nekik, mert nem tudjak, mit

cselekszenek.
CAJUS:
TITUS:
CAJUS:

(felveszi Jezus kontoset)A kontos az enyem!
Nem ugy van! Negyen vagyunk, elvagjuk negyfele!
Ne vagdaljuk el azt, hanem vesstink sorsot raja, kie

legyen.

Nem hallam! 1tt van a sisakom, es van nalam kocka is.
(leulnek es jatszanak)
No, Nazareti, ha val6ban 1stenfia vagy, szallj Ie most a
keresztrcl.
Masokat
megszabadftott,
magat
nem
tudja
KAIFAs:
megszabadftani. Ha 1zrael kiralya, szalljon Ie most a
keresztrcl, es hisziink neki.
Az 1stenbenbizott, mentse meg most, ha akarja at, mert
JuBAL:
azt mondta, bogy: 1stenfia vagyok!
Hallod-e!
Ha te vagy a Krisztus, szabadftsdmeg magadat
BAL LATOR:
es minket is. Miattad jutottunk ide mi is.
JOBB LATOR: Te sem felsz az 1stentcl, holott ugyanazon biintetesben
vagy. Mi ugyan az igazsag szerint, mert tetteink melt6
beret vessztik, de ez itt semmi rosszat gem miivelt.
(Jezushoz) Uram, emlekezzel meg r6lam, ha eljossz

TITUS

kiralysagodba.
JEZUS:

Bizony

mondom neked, ma

paradicsomban.

CAJUS:
KAIFAs:
JuBAL:
JEZUS:
ELEAZAR:

velem leszel a

(felallva) Nyertel! Tied a ruha.
Hej! Ki lerontod az 1sten templomat, es harmadnapra
felepfted azt, szabadftsdmeg magadat!
Masokon segftettel, miert nem segfteszmost magadan?
(kfnl6dva) Eloi, Eloi, lamma Sabactani.
Illest hfvja ez!
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A.

TITUS:
KAIFAs
JEZUS:

TITus:

(raont a szivacsra kulacsab61,esfelnyujtja azt)
Hadd lassuk, eljon-e Illes, bogy megszabaditsaot?
Asszony! fme a te fiad! Fiam! fme a te anyad...

Szomjuhozom!

(felnyujtja ujb61 a szivacsot)
(elford{tja fejet) Beteljesedett! ...At yam, a te kezeidbe
ajanlom lelkemet! (lehajtjafejet)
(Elsotetedik, villarnlas, rnennydorges,a ternplorn karpitja
ketteszakad.)
KAIFAS
Mi az? Megindul a fold!
JUBAL:
Menjtink! (A papok szaladnak lefele, es ijedten tekintenek
hatra.)
PETRONIUS: Val6ban igaz ember volt ez! (fajdalrnas zene)
MIND:
(a zsid6k rnelliiket verve sietnek Ie) 6 jaj nektink!
(Katonak egy resze is levonul Petronius vezetesevel.)
JEZUS:

XXII. J elenet
J6ZSEF:

(Nikodemussal es loachimmal Jon) Nemreg kesztilt el egy
uj csaladi sziklasfrom, ebbe fogjuk temetni Qt.
NIKODEMUS: Megkapjuk-e vajon a holttestet Pilatust61?
A. J6ZSEF: Elmegyek hozza magam es elkerem, ha kell, penzzel is
tamogatom a kerest. Ti pedig kesztiljetek a temeteshez.
Nikodemus, gondoskodjal a sziikseges illatszerekrol.
Joachim, te pedig a gyolcsot keszitsd elo, es hivj nehany
segitotarsat.
JOACHIM
Siesstink, Uram! (Nikodemussal el, A. J6zsefPilatushoz.)

XXIII. J elenet
PETRONIUS

KAIFAs
ANNAs

Orsegjobbra at! Indulj! (el)
(Kaifas, Jubal, Annas, Levi es tobb farizeus a templomba
rohannak. Az elocsarnokban)
Nem szabad a szombatot megszentsegtelenfteni.A testek
nem maradhatnak a kereszteken.
Menjenek el barman Pilatushoz, es kerjek a labszarak
megtoreset.
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ANNAs:

KAIFAs:
JuBAL

Jubal, Eleazar es Levi,

menjetek most mindjcirt a

helytart6hoz.
Menjiink, fopap! Levetetni konnyebb lesz a gyiilolt
vetelytarsat, mint felfesziteni volt.
(kiizben a templom lepcsojen felmegy, remiilten
visszarohan) Nezzetek! A szentely karpitja kette van

hasadva.
ELEAZAR:

KAIFAs:

ANNAs:

KAIFAs:
ELEAZAR
LEVI:

KAIFAs:

ANNAs:
KAIFAs:
JuBAL:
A. J6ZSEF:

KAIFAs:

KAIFAs:

Mit jelentsen ez. Kaifas fopap?
Semmit sem jelent! Meghasadt a karpit, osszehuzzuk es
megvarratjuk. Nem szabad sz6lni senkinek, nehogy a nep
babonaja meg igy is a Nazareti javara irja. (osszehuzzaa
juggonyt)
Emlekezzetek a Nazareti azon mondasara, hogy 0 is fel
fog tamadni harrnadnapon.
No, majd gondoskodunkarr61 is, hogy tel ne tamadjon.
A tanitvanyok ellophatjak a holttesteket, es elhiresztelik,
hogy Mestertik feltamadt.
Nem lesz azoknak batorsaguk odajonni, szetszaladtak,
ahanyanvoltak.
Barmint lesz is, gondoskodnunk kell papi tekintelytink
megvedeserol. A holttestek megtorese es a keresztrol val6
levetele titan Jubal es Eleazar, ott legyetek az
eltemetesnel, a helytart6t61 bereljetek katonakat, akik a
sift orizni fogjak, es vegill pecseteljetek Ie a sirkovet is,
ahova ot helyezik.
Elorelat6 vagy, Kaifas! Helyesencselekszel!
Menjetek, Jubal, es ekkent cselekedjetek.
Parancsodra,fopap! (Levivel es Eleazarral Pilatushoz el)
(kilep Pilatust6l es elsiet)
Elmentek. J6jj, Annas, rni meg hozzuk rendbe a szentely
karpitjat, nehogy karunkra valjek.
Sok bajt okozott ez a Nazareti eddig is, de felek, hogy
meg most sincs a bajoknak vege.
Ne legy gyenge, a gyozelem a mienk lesz! Jojj! (be a

szentelybe)
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XXIV. J elenet
JuBAL:
A. J6ZSEF:

(Levivel es Eleazarral be Pilatushoz)
(Nikodemus, Joachim es T6bias vallukon egy-egy
csomaggal kovetik of) Elottem volt bent a szazados, es
jelentette, hogy a Nazareti Jezus meghalt, serre a
helytart6 kiadta a holltestet.
NIKODEMUS Mindent beszereztem,Joachim es T6bias hozzak a mirhat
es az alDeris.
A. J6ZSEF: Menjtink a szomoruutra! (fajdalmasanfels{r6 zene)

XXV. J elenet
CLAUDIUS:

(Jubal,

Levi,

Eleazar

kijonnek

a

palotab61)

Orparancsnok!
PETRONIUS
LONGINUS:
ParancsodraLonginus jelentkezik!
CLAUDIUS: A helytart6 parancsaraa kivegzettek csontjait megtoritek,
es leveszitek oket a keresztrol. A Nazareti holttestet
kiadjatok annak, aki az {faSt felmutatja. Negy emberrel

indulj!
LONGINUS:

(fordul es elmegy, 4 katonaval kesobb feltiinik)
(A fajdalmas zene folytat6dik.)

XXVI. J elenet
KAIFAs ESANNAs: (kijonnek a szentelybol es a templombol.)
JuBAL:
(es tarsai odaemek) Mindent elinteztiink. A sir orizetere
katonakat adott, mondvan: Van orsegtek, menjetek,
orizzetek, ahogytudjatok.
KAIFAs:
Jubal, gondoskodjal orsegrol a templomorok kozl1l, es
pecseteljetekis Ie a slrt. A pecsetelestitan jojj be hozzam.
JuBAL:
Ugy lesz, fopap! Jojjetek, Eleazar!
(Kaifas es Annas hazamennek, Jubal oldalt el. Zene
folytatasa. )
LONGINUS: (a katonakkal megtoreti a latrok csontjait, Jezusnak
oldalaba dofi dardajat. A latrokat leveszik es oldalt
elviszik. Jezust A. Jazsefes tarsai leveszik, Maria elebe
fektetik, az asszonyok sirankoznak. A lepedobe csavart
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holttestet a s{rba viszik, mire a kovet rahenger{tik, odaer
Jubal az orseggel.)
A templom pecsetjevel a girt lepecsetelem! Or6k, a
JuBAL:
pecsetert felelosek vagytok! (EI. A. J6zsej, Maria es a
tobbiek lejonnek a hegyrol.)
(Zene: Stabat Mater. A szmter elsotetiil. Pilatus palotaja
elott a katonak megallnak.)
PETRONIUS: Orseg allj! Pihenj! (felsiet a palotaba)
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Befejezo resz
(Vasarnap reggel, hajnalban. Halk zene.)
(Magdolnaval a s[rhoz sietnek) A fiiszerek megvannak,
de ki fogja nektink a nagy kovet elhengerfteni a sfrt61?
MAGDOLNA: Talan kijon a tanftvanyok koztil valaki.
SALOME:
Nezd, nezd, Magdolna, a ko nincs is mar a sir bejaratanal.
MAGDOLNA: Itt lesznek akkor a tanftvanyok biztosan. (a s[rhoz ernek)
SALOME:
(ijedten) Nincs itta Mester teste!
MAGDOLNA: A kendo, a gyolcs itt fekszik, de 0 hova lett? Ezt is a
gonosz ellensegekcselekedtek. (s[rnak)
ANGYAL
(megjelenik, az asszonyok megijednek) Ne feljetek, a
megfeszftett Nazareti Jezustkeresitek: feltamadott! Nincs
itt! lrnhol a hely, ahova tettek Qt. De menjetek, mondjatok
meg tanftvanyainak es Petemek, hogy elottetek megyen
Gallileaba, ott majd meglatjatok ot, amint mondotta
nektek. (angyal el)
SALOME:
Peltamadt Krisztus!
MAGDOLNA Alleluja! Siesstink a tanftvanyokhoz, megmondani az
orornhfrt. (elsietnek)
(Enekkar: Feltamadt Krisztus...)
(A tan[tvanyok az utols6 vacsora termeben vannak, a
fiiggony szethuz6dik az enek vegen.)
SALOME:
Igen, a sir tires, es egy ifju tilt a sir szelen fenyes feher
SALOME:

ruhaban.
MAGDOLNA
MIND:

JEZUS:
JANOS:
MIND:

JEZUS:

MIND:

6 monda nekiink, hogy feltamadott a Mester, s elottetek
megyen Gallileaba.
Alleluja! Alleluja!
(megjelenik, az apostolok elott) Beke veletek! En vagyok,
ne feljetek!
Oh en Uram! (leborul)
(zavarodottan allanak)
Miert zavarodtatok meg? Nezzetek meg kezeimet es
labaimat, hogy en magam vagyok, tapintsatok meg es
lassatok, mert a leleknek husa es csontjai nincsenek,
arnint latjatok, nekem vannak.
Oh Urunk! Mestertink! (leborulnak)

89

JEZUS:

Elmenven tehat az egesz vilagon tanftsatok minden nepet,
megkeresztelven 6ket az Atya, Fili es Szentlelekneveben!
Tanftvan 6ket megtartani mind, amiket parancsoltam
nektek. Es fme en veletek vagyok mindennap a vilag
vegezeteig! (Jezus eltiinik)
(Zene: Feltamadt Krisztus e napon ...)

Fiiggony ossze.
VEGE
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