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Az 1932-es német nyelvű
passiójátékról:

A passiójáték a helyi népi költők kezdeményezése
volt, Solymáron a kollektív emlékezetben megörződött néhányuk neve, akik parasztköltőként, egyszerű
származású verselgetőként, vagy éppen szónoki tehetséggel megáldott rímelőként emelkedtek ki a töbA legendás solymári passiójáték, amely 1932 húsvétbiek közül. A népi verselők általában iskolázott, az
ján szinte az egész községet, sőt a környéket is megátlagnál olvasottabb parasztemberek vagy falusi érmozgatta, eredetileg németországi minta alapján rentelmiségiek voltak.
dezték meg. Az előadást Baumstark János, Branauer
Jakab, Milbich Mihály, Taller (Gruber) István és
Gyakran tanítóik, tanáraik, vagy akár a papjuk biztaTaller Mátyás rendezte. Az eredetileg szabadtérre írt
tására, de leginkább ösztönösen, spontán módon váldarabot meglehetősen nehézkes volt zárt térre, vagytak előadókká, verskovácsokká. Hírnevet leginkább
is kisebb színpadra adaptálni, ebben Spitzkopf Béla
a szülőföldön és esetleg a környéken tudtak szerezni
volt segítségükre. Az első előadást Gromon János Lemaguknak, ezért helyben sokszor erőteljesebb hatást
vente egyleti székházában (ma HEL pékség), 1932.
fejtettek ki a falubeliek körében, mint az országosan
nagyböjtjében tartották meg, nagy sikerrel. A darab
ismert költők, hiszen idéztek tőlük, ismételték műhárom felvonásból és tizenhat képből állt, időtartama
veiket különböző alkalmakkor. Témáikat leginkább
négy óra volt. Minden előadás kezdetén a prológus
a falu közéletéből merítették, névnapi köszöntőket,
(Taller István) elhangzása után a kórus elénekelte a
lakodalmas vőfélyverseket, tréfás mondókákat, vermagyar himnuszt. 1932. március 20 és április 4. köses leveleket, a hősök napjára hazafias szónoklatokat,
zött 11 alkalommal adták elő. Olyan nagy sikere volt,
de felkérésre akár szerelmi versecskéket, halotti búhogy Hűvösvölgy ből külön autóbuszokkal szállítotcsúztatókat is írtak. Ezen alkotások sajátossága volt,
ták az érdeklődő közönséget. Később a csepeli, majd
hogy szerzőik egyéni véleményüket, benyomásaikat
a piliscsabai König vendéglőben naponta kétkét alkais belefogalmazták költeményeikbe, ezáltal nagyon
lommal adták elő. Mivel a darab német nyelvű volt, a
szép korrajzot készítettek életkörülményeikről, ilpiliscsabai előadás után a pomázi főszolgabíró betilletve a társadalomról, amelyben éltek. E szerzők jó
tatta a darab játszását. 1966-ban a község 700 éves jurésze egyfajta népi krónikásnak tekinthető, mint pélbileuma alkalmából tablókon emlékeztek volna meg
dául Gábeli Mihály, aki ismert versében a mai Baja híres solymári passiójátékról, azonban a kiállítás
csy-Zsilinszky utca akkori lakosait állította vicces
megnyitója előtti napon a járási pártbizottság képviformában pellengére, sok érdekes életképet villantva
selői eltávolíttatták a tablókat.
fel az olvasó előtt; de úgy tudjuk, több hasonló verset
írt Solymár más utcáiról és azok lakóiról is. A kollekAz német nyelvű eredeti színmű adaptálásánál gondot
tív emlékezet 2-3 generációra visszamenőleg őrzött
jelentett, hogy az szabadtérre készült, itthon azonban
meg néhány olyan személyt, akikről biztosan tudjuk,
egy viszonylag kis színpadon kellett előadni. Hogy
hogy költöttek népszerű verseket.
a probléma mégis áthidalható legyen, nagy munkával átdolgozták a forgatókönyvet, az eredeti 53-hoz
A solymári amatőr színjátszás jelenlétére 1926-ból,
képest némileg csökkentve a szerepek számát. Nagy
vagyis a trianoni békediktátum utáni nemzeterősítő és
segítség volt a szervezésben, hogy a 16 képből álló
magyarosító törekvések időszakából maradtak fent a
díszletet az iparosok ingyen készítették el, a jelmema ismert első írásos és fényképes bizonyítékok. A
zek többségét pedig a szereplők maguk varrták. Sok
katolikus legényegylet és a leánykör megalakulása
amatőr szereplő számára kínos volt a nézők előtti szeújabb lendületet hozott a népszínművek megalkotásáreplés, amit fokozott például az a malőr, hogy a Jézus
ban, ezt a színes és aktív kulturális pezsgést a másokereszthalálához kigondolt mennydörgést és villámdik világháború és kitelepítés roppantotta meg.
lást először csak a főpróbán „vetették be”, s a gyerekszereplők ettől annyira megrémültek, hogy pániksze(Felhasznált irodalom:
rűen menekültek ki a teremből. Fontos adalék, hogy
Milbich Tamás - Hegedűs András:
az 1932-es passiójáték a falu népi költőinek együttes,
Solymári Arcképcsarnok 1266-2000)
több ízben előadott csúcsteljesítménye is volt. A sikerszériának a II. világháború, a kitelepítés és az azt
követő vallásellenes, fojtogató légkör végül teljesen
véget vetett.
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A Nemzeti Újság
1932. márciusi számában
megjelent cikk:
„Oberammergau Solymáron - Pilátus csizmában Milbichek és Tallerek - A derék svábok templomuk kifestésére, ingyen játszanak a passióban
A főváros tőszomszédságában, Solymáron, pár nap
óta s még pár napig passiójátékot mutatnak be nagy
sikerrel a falu lakói. Az oberammergaui játék szövegkönyvét használják ügyesen rövidítve.
A tíz évenként ismétlődő oberammergau passiójáték
roppant sikerének egyik titka az, hogy szereplői nem
hivatásos színészek, hanem mélyhitű, vallásos emberek, akik szerepeiket nem eljátsszák, hanem gyermekkoruk óta ápolt vallásos meggyőződésük egész forróságát élik ki benne. A solymári egyszerű kisgazdák
ban és bányászokban ugyanez az erős oberammergaui
hittél. Mikófalván, ahol a passiójáték átplántálására
pár évvel ezelőtt kísérlet történt, ott volt a hiba, hogy
a rendezőkben a vallásos élet mélysége hiányzott és
az egész passiójátékban nem a lélek áthevítésének
élő forrás vízzel való telítésének eszközét, hanem
üzleti alkalmat láttak. A solymári passiójátékban ez
teljesen hiányzik, az egyszerű, értelmes solymári
gazdákban eleven és magas lobogású hit tél, amely
játékuknak tömérdek szépséget ad. Előadásukat végignézni öröm.
Solymár színkatolikus közösség, mindössze két református a van. Lakossága meglehetős jólétben él.
Munkanélküli úgyszólván nincs. Minden bányásznak
megvan a maga két-három hold földje, amelynek talaján pompás, nagy szemű cseresznye, édes szilva és
kitűnő őszibarack terem. Amikor egy-egy bányász
munkanélküliségre kerül, gyümölcsfával bíbelődik a
háztartások körül, talál elegendő munkát. A passiójáték szereplői kivétel nélkül egyszerű kisgazdák, fuvarosok, ácsok, kőművesek, zsellérek és hasonlók. A
játékban már némi gyakorlatuk van, mert évről-évre
rendeztek karácsonyi és feltámadási színjátékot, Háromkirályok napján pedig Gáspár, Menyhért és Boldizsár királyok régi szokás szerint lovon járják be a
legközelebbi környéket is. A mostani passiójátékra is
az előkészületek már hónapok óta folytak teljesen önzetlenül és a munkaidő szabad áldozatával, Pestről kihívott rendező és maszkírozó művész tanítása nélkül.

Az előadást a Solymári Ifjúsági Levente Egyesület
nagytermében, primitív színpadon tartják. A korhű
jelmezeket egy jó hírű pesti jelmezkölcsönzőből vették. Milyen megható az a lelkesedés, méltóság és ünnepélyes áhítat, ahogy a darab szereplői játszanak. A
három óra hosszat tartó, 19 képen át mély csend ül a
termen. A taps tiltva van. A képek változása roppantul
gyors, mert a színfalakat maguk a szereplők bontják
szét és állítják fel. Alig egy percig tart egy-egy változás. Rendkívül érdekes, hogy az előadás nem Solymári sváb dialektusban, hanem a legtisztább irodalmi
németségben pereg le. Jövőre magyarul játszanak, ha
lesz, aki az oberammergau és szöveget magyarra átülteti.
Természetesen vannak az előadásban igen érdekes
és jellemző falusi naivitások is. De ezek csöppet
sem bántóak, sőt vonzók, mert ezekben nyilatkozik
meg az előadást népies jellege és a szereplők lelki
egyszerűsége. Van-e abban kivetnivaló, hogy például Pilátus szép és előkelő tógája alól kilátszik az
egyszerű, félre taposott falusi csizma, vagy hogy az
evangéliumi Márta tipikusan svábos, virágos Solymári kendőt visel. Kedves az is, hogy amikor Júdás felakasztja magát, a hátsó díszlet távlatban álló, festett
fájának kiugró szegélyére hurcolja kötelét. Dicséretet
érdemel a szereplők kitűnő maszkírozása, pedig ezt
senkitől sem tanulták. A jeruzsálemi sinedrium képe
teljesen korhű atmoszférát varázsol a színpadra, bár
egyik-másik szereplő bajusza egészen magyarosan
juhászos, sőt A Hitler-bajusz sem hiányzik. Külön
méltatást érdemelnek a díszletek, melyeket a jeruzsálemi korszerű stílus tanulmányozásával szintén helyi
ember, és Spitzkopf Béla fiatal solymári tanító festett.
Legalább ötszáz pengő ára munkát végzett, kerek egy
hónapon át éjjel-nappal dolgozott és csak népes családjára való tekintettel fogadott el 40 pengőt. Ingyenbe adta. A szereplők is egytől-egyig ingyen adják a
jó ügynek lelkesedésüket, fáradtságukat és idejüket.
Ami jövedelem akad, azt a templom kifestésére szánják. Jövedelem lesz is, mert az eddigi előadások máris behozták a befektetett négyszáz pengőt, Solymáron
még lesz is pár előadás, azon kívül az egész társaság
két napra vendégszereplésre megy Soroksárra.
Érdekes a szereplők névsora. Solymáron a lakosság
fele Milbich, a másik fele Taller. József nevet viselő
Taller például kilenc van, ehhez képest a szereplők is
jórészt a Milbich és Taller család tagjai közül kerültek
ki. Krisztus szerepét Milbich Mihály kisgazda adta
erős, nagy átéléssel és szerepének mélységes szeretetével. Feltünően jó volt Júdás szerepében Baumstark
János földműves, aki nagy realizmussal és drámai
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erővel rajzolta meg iskarióti Júdás alakját. Ő volt a
darab egyik rendezője is, akinek energiája nélkül az
előadás aligha valósult volna meg. Szent Péter szerepében igen nyugodtan, okosan beszélt Fuchs Márton. Máriát a széparcú Baumstark Mária adta, Mária
Magdolnát pedig Puck Teréz, akinek ügyes játéka,
színpadon való otthonossága, melegsége és szerepével való teljes összeolvadása tanult színésznőnek
is dicséretére válnék. Összesen negyvenen játsszák
a darabot. Majdnem minden szereplő megérdemelné, hogy fel említsük nevét, de ez hosszú sor volna.
Dicséretesen állta meg helyét Dauner József, Taller
Imre, Puck Márton, Dauner Bernát, Milbich János,
Milbich Teréz, Taller Bernát, Dauner Teréz, Taller
Teréz, Schokátz János, Taller Mária, Bruckner Júlia,
Keiner János, Zimbal József. De a többiek is mind. A
rendezés munkáját ugyancsak helyi gazdák, Branauer
Jakab, Taller Mihály, Taller István, a Krisztust személyesítő Milbich Mihály és Milbich Mátyás végezték.

A passiójáték
szereposztársáról:

Az egész előadás Egyébként Hufnágel Ferenc plébános, jablonszki Géza mérnök, egyházközségi elnök
és Scheffer József vármegyei bizottsági tag, Solymári kitűnő hentesmester védnöksége alatt jött létre.
Ha valaki áhítatos perceket akar magának szerezni és
szívesen gyönyörködik egy vallásos falu érzéseinek
szépségeiben, a Solymári előadás még március 28 án,
április 3 és 4 én megnézheti. A két utóbbi napon két
előadás lesz délután 2:00 órakor és este 7:00 órakor.
Kiutazni legegyszerűbb, ha az ember a Hűvösvölgyi
végállomásról reggel 8:30, 1:30, 3:30 vagy 5:30 órakor autóbuszon, nyolcvan fillér nyi költséggel látogat
el a Budai hegység nek ebben a szép kis falujában.
Pogány Kázmér”

Annás: Schokátz János
Kaiaphas: Branauer István
Nataniel: Hellebrandt János
Rabinth: Tallér Bernát
Az 1932-ben megrendezett 3 felvonásos 16 képből Ezehiel: Draxler Tamás
álló német nyelvű passiójáték ismert solymári Shaddok: Dauner Márton
Joshapat: ifjabb Darmstadt Márton
szereplői:
Sámuel: Herbert György
A prológust mondta: Taller István
Natan: Milbich András
A Cecília-dalkör vezetője: ifj Taller Mátyás
Selpha: Tallér István.
Krisztus: Milbich Mihály
Ptalomau: Taller János
Mária: Baumstark Mária
Alphaxat: Milbich Bernát
Péter apostol: Fuchs Márton
Abtias: Schärer János
János apostol: Dauner József
Balbus: Pillmann József
Iskaróti Júdás: Baumstark János
Dathan: Feldhoffer János
Tádé: Taller Imre
Kore: Ringler János
Fülöp: Puck Márton
Mózes: Winghardt István
Simon: Dauner Bernát
Boos: Dauner András
Idősebb Jakab: Milbich János
Estras: Schäffer Bernát
Ifjabb Jakab: Taller János
Sitrach: ifjabb Gromon Antal
Tamás apostol: Tallér Márton
Malhus: ifjabb Taller József
András: Milbich Márton
Aurelius: ifjabb Milbich Mihály
Máté: ifjabb Schmied József.
Gáth: Winkhardt István
Bertalan: Winghardt Mihály
Nun: Dauner András
Arimateai József: Keiner János
Barrabás: Winkhardt Mihály
Nikodémus: Zimbal József
Millus: Ringler János.
Lázár: Winkhardt Mihály
Tismas: Feldhoffer János
Magdolna: Puck Teréz.
Salomé: Milbich Rozália
Márta: Taller Mária
Agar: Dauner Teréz
Veronika: Bruckner Júlia
Sara: Schäffer Anna
Herodes: Milbich János
Angyal: Taller Teréz
Pilátus: Milbich Mátyá
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A passiójáték
kiemelkedő egyéniségei:

népi költője, az 1932. évben rendezett német nyelvű
solymári Passiójátékok főrendezője. Megrendelésre
írta a különféle esküvői, névnapi és egyéb ünnepi szónoklatokat, verseket, amiket piszkozatban leírva adott
csekély térítésért a megrendelőknek azzal a kéréssel,
Baumstark János - népi költő. Számos lírai alkotás, hogy a szöveget eredetiben visszakér.
valamint színművek lefordítása fűződött a nevéhez,
leghíresebb alkotása maga a solymári Passiójáték Taller Mátyás (1904-1989) - népi költő, zenész, karvolt, amely Krisztus szenvedéstörténetét adta elő, mester. A negyvenes években Solymár egyik legfelés amelyhez a forgatókönyv eredetijét a bajororszá- készültebb zenésze Taller Mátyás karnagy volt, aki e
gi Oberammergauból szerezte, onnan, ahol abban az tevékenységét Németországban a kitelepítése után is
időben népszerű passiójátékot dolgoztak ki.
folytatta. Már az 1930-as években jelentős része volt
Spitzkopf (Szepes) Béla - tanító, színdarab-rendező.
A falu közművelődésének jelentős lökést adott, amikor a két világháború közötti években a Katolikus
Legényegylet működése során programba vették több
műkedvelő színielőadás színpadra állítását is. E tevékenység szellemi vezetői egyes tanítók voltak, akik
közül különösen Spitzkopf (Szepes) Béla érdemel
említést, aki kellemes egyéniségével kiemelkedő teljesítményt nyújtott a gyerekek zenei nevelése terén.
Elévülhetetlen szerepe volt az 1932-ben megrendezett német nyelvű passiójáték színpadra vitelében is.

a solymári férfikórus megújulásában. Az ő aktív részvétele mellett rendezték meg – Baumstark Jánossal,
Branauer Jakabbal, Milbich Mihállyal
és Taller (Gruber) Istvánnal együtt – a legendás solymári passiójátékot.
Hufnagel Ferenc (1885-1956) - esperes, plébános.
Plébánosságának idejére esett az első solymári Hősök
Napja 1924-ben, és az 1932-es Solymári Cecília Dalkör nagyszabású passiójátéka.

Taller Mihály - előimádkozó. Az 1933-as solymári
Passió rendezője. Kimondottan muzikális emberként
Taller (Gruber) István (1882-1950) - népi költő, szó- maradt meg emléke a kollektív emlékezetben. Sikerenok. Solymár egyik legelismertebb és legkedveltebb sen elkerülte az 1946-os kitelepítést.
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A passiójáték archív fotóalbuma
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A passiójáték újjászületése:
Dauner János és Daragics Éva
Dauner János a Corvinus Vegyeskar életre hívója és alapító elnöke. Zene- és Solymár-szeretete arra ösztönözte, hogy a régmúlt hagyományait felelevenítve újradolgozza és újraláttassa a múltban méltán híres Passiójátékot. Ezt 2003. márciusában
sikerült megvalósítania, egy nagyszabású, és egyben kuriózum értékű előadás megszervezésével. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem „Boldog Özséb” színtársulata
„Inductione de Passione Christi” című előadást tartott a Golgotán, a solymári Szél-hegyen, melyben a Corvinus Vegyeskar is közreműködött. A misztériumjáték ezen verziója egyébként 1767-ből, Csíksomlyóról való, Daragics Éva rendezésében egyszer
adták elő Solymáron. Néhány éve időszakos kiállítóhelyet, illetve rendezvénytermet
is működtet saját házában, Angyali Passzió Kör néven. A solymári kórusok közös
halmazaként 2009-ben létrehozta a „Janicum Quartett” nevű formációt, mely azóta
többször fellépett, még Solymár határain kívül is.
“Passiójáték a Golgotán - Daragics Éva magyar-történelem szakos tanár, Solymáron tanít, a művelődési házban színjátszó csoportot vezet. Ő találta
ki és rendezte meg azt a passiójátékot, melyet húsvétkor mutatnak be a solymári Golgotán. A darab ötlete
tavaly novemberben született, előadója a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem történelem tanszékén működő „Boldog Özséb” nevű liturgikus színjátszó stúdió. Dorogi Éva, aki az egyetem doktorandusz hallgatója, egy ferences Konferencia alkalmából vitte színre
az 1767 ből származó iskoladrámák, és az előadásnak
olyan sikere volt, hogy azóta is több helyen játsszák.
Solymáron már a harmincas évek elején volt egy ehhez hasonló húsvéti hagyomány, akkor elő képek formájában elevenítettek meg jeleneteket Krisztus kínszenvedéséből.

12

A dramatikus játékban hu szonöt diák szerepelel, elsősorban történelem és magyar szakos hallgatók. A
rendezében szakmai tanácsaival Kilián lstván profes�szor segített aki a XVI-XVlll. századi Katolikus Iskola dráma szakterülete, és a Miskolci Egyetem tanára.
A darabhoz eddig semmilyen anyagi hozzájárulást
nem kaptak és nem kértek. A kulturális bizottság tud
az előadásról, és segítséget nyújt a lebonyolításban.
Bemutató március 29 én, szombaton lesz, a Golgotán,
délután 5:00 órakor. Az esőnap március 30 szintén öt
óra. „
(Solymári Hírmondó 2003/4. 9. oldal)
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„Sikeres előadás a Golgotánál - Március 29én közel ötszázan zarándokoltak el a Solymári Golgotához, hogy lássák a Daragics Éva által rendezett
inductio de passione Christi című misztériumjátékot.
A passiójátékot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Boldog Özséb színtársulata mutatta be a Corvinus
vegyeskar közreműködésével. Dauner János, a rendezvény ötletgazdája már régóta gondolkodott azon,
hogy a Kies helyszínen alkalmas lenne szakrális rendezvények megtartására. 2002 októberében már látta
a mostani előadást a Pázmány Péter Katolikus egyetemen tartott konferencián és akkor ötlött fel benne a
gondolat hogy a darabot Solymáron, a Golgota lábánál is bemutathatták. Belekezdett a szervezésbe, lelkes segítőtársakat talált, akikkel megteremtették Az
előadás feltételeit. Többen segítettek adományokkal,
eszközökkel és munkával. A szereplők ingyen vállalták a fellépést, előadás utána Max lenz étteremben
kaptak vacsorát és Solymári ajándékcsomagot, benne a magyar Ferenc életéről szóló könyv elvesző a
Solymári kegykép történetéről szóló kiadvánnyal és
egy térképpel. A szervezők remélik, hogy a jó sikerült
előadás erőt ad a solymáriak nak egy felnőtt amatőr
színtársulat megalakításához, és a különleges adottságokkal rendelkező helyszín még sok odaillő rendezvények lesz színtere. A falu más pontja, például
a Várdomb is alkalmas lehet nagyszabású kulturális
programok megvalósítására. Solymár nak minden
adottsága megvan ahhoz hogy Kapolcs hoz hasonlóan kulturális faluvá váljon többféle kultúra találkozási helye legyen.„

Március 29 i rendezvény előkészítésében résztvettek.
Mentesi József, Vígh Ferenc, Dauner János, Szentgyörgyi Komár Judit, Berendi Mihály, Mészáros Ferenc, ugron Gergely, trendről Gábor, kajla Bálint, taller Dénes, Hőnig Dávid, Földesi Kata, Jenei Botond,
Földesi Márton, Klinger Csaba.

„Csíksomlyói Passió

bert évek óta foglalkozik XVIII. századi csíksomlyói
passiójátékokkal, keletkezésük művelődéstörténeti
hátterével. „A csíksomlyói passiójátékok hűen tükrözik a ferences lelkiséget, hiszen bűnbánattartásra
intenek.” -nyilatkozta egy interjúban. Az Inductió de
Passione Christi című Csíksomlyói misztériumjáték a
ferences iskolai színjátszás egyik legértékesebb fennmaradt darabja. A dráma szövegét Pintér Mária Zsuzsanna gondozta. Az előadást Daradics Éva rendezte.
(Fotók és szöveg Fogarassy Attila. „

- Március 29-én a solymári golgota tövében, bibliai környezetben adta elő
nagy sikerrel az inductio de passione Christi című
Csíksomlyóról származó misztériumjátékot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem „Boldog Özséb” színjátszóköre. A lelkes és tehetséges fiatalokból álló társulatot az egyetem népdalkörének tagjaiból és a népi
vallásosság szemináriumi hallgatóiból szervezte meg
Medgyesy-Scmikli Norbert egyetemi tanársegéd.
Megalakulásuk kor a pilisi Pálos Remete Boldog Özséb lett névadójuk. A kör tagjai az egyetem megrendezésre került „A ferences lelkiség hatására az újkori Közép-Európa története és kultúrája” című nemzetközi
tudományos konferencia nyitónapján, 2002. október
14-én a Stephaneum színpadán mutatták be először az
1767-ből származó darabot. Medgyesy-Scmikli Nor-

Adományokkal, eszközökkel, egyéb munkával segítettek: Puck János, Behovics Antalné,
Medgyesy-Scmikli Norbert, Szemkeő Judit, N&N
Sváb Pékség, Ludwig és Mentesi Kft., Marlok Virágkereskedés, Lakatos Zoltán, Hoffmann Ferenc,
Juhász Sándor, Vitaminporta Kft., Jenei Erzsébet,
Vígh Béla, Tóth András, a Corvinus vegyeskar tagjai, Varga Zsolt, Érchegyi László, Laufer Attila, Illésy
Mátyás, Klinger Anna, Milbich Tamás, Demeter József, Jenei Margit, Kiss Pista, Dauner Dániel, Gruber Antal, Langó Zoltán, Szabadits György, Kővári
András, a Solymári Polgárőrség tagjai, Drávai Attila,
ifj. Vígh Béla, Nagyszegi Dezső, Novák Attila, Vértesi Árpád, Kaskó Zoltán, Kaskó Zsolt, Gonber Antal,
Langó Zoltán, Szabadits György, Földesi Kata, Horányi Eszter, Simcsik Kitti, Csöregi Csenge, Huber
Gergő, Huber Ákos, Földesi János, Horányi Márton,
Gór Nagy Endre, Gór Nagy Márton, Kovács Boldizsár, Orbán Tibor, Jenei Doma, Blum Dávid, Ugron
Gáspár, Ugron Ákos.
(Solymári Hírmondó 2003/6. 9-10. oldal)

Vörösvári újság 2003. április, 17. oldal )
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A csíksomlyói passiójáték néhány dokumentációja

22

23

24

Solymári passiójáték
2003. március 29.
Solymári Golgota szélhegy
Bemutatta: Pázmány Péter Katolikus Egyetem “Boldog Özséb” színtársulata
Közreműködött: Solymári Corvinus vegyeskar
Rendezte: Daragics Éva
A rendezvény főszervezője: Dauner János
Támogatók:
Solymári katolikus egyházközség
Solymári Golgota Alapítvány
Solymári önkormányzat
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Kitekintés: A budaörsi és a römersteinbruchi passiójátékok
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A passiójáték szellemi üzenete

Salat Imre atya prédikációja 2003. március 28-án, a német nyelvű misén hangzott el.
Fordította: Marlokné Cservenyi Magdolna.
Élet a keresztfa tövében
Evangélium az evangéliumban
“Isten annyira szerette a világot hogy feláldozta egyszülött fiát, hogy aki benne hisz, ne tévedjen el, és
elnyerje az üdvösséget.” (Joh. 3, 16). Joggal nevezték
János evangéliumának 3 fejezetéből ezt a részt “evangéliumnak az evangéliumban” tehát örömteli hírnek
az örömhír ben.
Valóban az a magja, a közepe, a középpontja az örömhírnek, hogy Isten az egyszülött fiát elküldte a világba. Nem azért, hogy velünk emberekkel leszámoljon,
mint azt valójában várnánk, és mint azt meg is érdemelné. Nem, az Isten fia eljött nekünk felajánlani azt,
amit meg sem érdemeltünk. Irgalmat az igazságosság
helyett, felmentő ítéletet a vétkek kimondása helyett.
Ez hitünk magja: az örömteli, feloldó hír, hogy az isten
bennünket nem úgy kezel, mint mi őt.
A szeretet útja: Még inkább érthetetlen, hogy Isten
nem vonja ki magát a világból. Teljes mivoltában odaadja magát, nem tartja magát finoman távol, hanem
önként mindent magára vállal, amitől az emberek más
emberek által szenvednek. Ugyanolyan bánásmódot
kér, mint amilyennel az emberek egymást kezelik. Tudatosan lép a megvetés, a szenvedés, a borzalmasan
keserű halál útjára. Az emberek továbbra is hagyták
embertársaikat vérezni és elvérezni. Ebbe az emberek
által megalkotott ördögi körbe, mely vérből és halálból
áll, helyezi be Isten a fiát, aki végigjárja az emberek
útját. De ő mégis másképp jár ezen az úton. Nem ha
jól mert a kikerülhetetlen, rákényszerített sors előtt,
szabad elhatározásból járja ezt az utat, mert mindenekelőtt a szeretet vezérli. A világ iránti szeretet, amely
őt keresztrefeszítés, a szeretet, melyet atyja iránt érez,
aki a számára legkedvesebbet oly nyomorúságosan elpusztítja.

A kereszt, mint a szeretet jele. Felnézünk a keresztre
és ebben a kínzóeszköz ben csak nehezen ismerjük
fel, hogy Isten a világot oly nagyon szerette, hogy az
iránta érzett szeretetből megmentésükre és megváltásunk ra fiát ily módon lemészárolta. Valóban: “nagyobb szeretet nincs annál, mint az, amely az életét
adja barátaiért” (Joh 15,13). Ismerek egy édesanyát,
aki rögtön és magától értetődően készen állna beteg
fia megmentésének érdekében egy életfontosságú
szervének kioperálásra. Ha az anya szeretete gyermeke iránt ilyen mértékű tud lenni, akkor sejthetjük
a felfoghatatlan, ami Isten szeretetét jelenti a világ
és irántunk, emberek iránt, amely oly hatalmas, hogy
saját fiát érte feláldozza. Úgy tűnik, a világ másképp
nem menthető meg. Felnézünk a keresztre és szégyenkezve ismerjük el: Így bánik velünk emberekkel
az isten, ilyen végtelen szeretettel.
Az isten szeretete: életünk alapja. Soha nem szabad
elfelejteni, hogy szeret engem az isten és hogy szereti embertársaimat, ellenségeimet, és az egész világot.
De elsősorban engem. Nem szabad, hogy elhagyjon
minket ez az igazság és a tudat: “ mi Nagyon szeretnek engem.” ez kell, hogy életünk értelmévé váljon.
Arra kell gondolnunk, a keresztet vetünk szeretettel
És egészen tudatosan: “Milyen nagyon szeret engem
az isten!” Romano Guardi mondta egyszer: az isten számára a piciny emberi lényeg a megfoghatatlan
ban elveszett homokszemcsék, a földön fontosabbak,
mint a világűr vagy a tejutak. Az isten sose áldozza
fel egy emberi szívet azért, hogy a Szíriusz vagy az
Androméda-köd ép maradjon. De értünk emberekért
megtette.” hogy Isten egyetlen fiát feláldozza értem,
érted és az egész világért, az sokkal több annál, mint
amit az emberek kigondolni, álmodni képesek. Mi
emberek számítunk neki. Saját fiának könyörtelen
teljes feláldozását sem sajnálja A világért cserébe A világért, mely szeretetét keresztre feszítik. Ezen
a helyen hívom meg önöket egy kis áhítatra. Nézünk
csendesen templomon kereszt fájára a, Isten szeretetének megfoghatatlan jelére, a keresztrefeszített re és
gondolkozzunk el a következőkön: Isten annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki
benne hisz, ne tévedjen el és elnyeri az üdvösséget.

Ezt az utat az Isten fia már kezdettől fogva járta. “Övék
lett, De az övé sose fogadták be.” (Joh 1. 11) egy istállóban látta meg a napvilágot, mert számára nem volt
máshol hely (görögül: “ou topos”). És az emberek szívében és gondolataiban sem volt hely “utópikus” küldetése számára. Meghal a Golgotán, egy elhagyatott
kőbányában, a szemét közepette, mint egy utolsó senki
- ez az ember, akiről a kapitány ezt mondta: “valóban, (Solymári Hírmondó 2003/7.)
ez az ember az Isten fia volt!” (MK 15,39)
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Az 1932-es solymári passiójáték eredeti szövege
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Vorstellung 1. Auftritt

Der Einzug in Jerusalem
1. Hosanna! Der im Himmel wohnt,
Der sende alle Huld auf Dir!
Hosanna! Der dort oben thront,
Erhalte uns Dich ewiglich.
Refr. Heil Dir! Heil Dir! 0 Davids Sohn!
Heil Dir! Heil Dir! Der Väter Thron gebühret Dir.
2 . Gesegnet sei, das neu auflebet,
Des Vaters David Voll< und Reich!
Thr Völker segnet, preiset hebet
Den Sohn empor, dem Vater gleich.
Refr. Heil Dir! U.s.w.
3. Hosanna! Unserm Königssohne,
Ertöne durch die Lüfte weit,
Hosanna! Auf des Vaters Throne
Regiere er voll Herrlichkeit.
Refr. Heil Dir! U. s. w.

I.

Abteilung 1. Auftritt

Christus
Was sehe ich hier? So wird das Haus meines Vaters verunehrt! Ist das Gottes Haus? Oder ist
es ein Marktplatz? Die Kemetlinge, die aus den Ländern der Heiden kommen, Gott
anzubeten, - in diesem Gewühle des Wuchers hier sollen sie ihre Andacht verichten?
Und ihr, Priester, Wächter des Heiligtumes! Ihr seht den Greuel an und duldet ihn? Weh euch!
Der die Herzen erforscht, weiss es, warum ihr selbst solchen Unfug fordert!
alle Händler
Wer ist wohl dieser?
Voll<
Er ist der grosse Prophet aus Nazareth in Galiläa
Christus
Fort von hier, Diener des Mammons! Ich gebiete es euch. Nehmet, was euer ist und verlasset
die heilige Stätte.
Moses
Weh! Ich kann seinen Blick nicht ertragen.
Kore
Lasst uns gehen, dass nicht sein Zorn uns vernichte.
Ezech.iel
Was störest du diese Leute?
Sadock
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Wie kannst du ihnen verbieten, was ihnen der hohe Rat erlaubt?
Ezechiel
Dies alles ist zum Opfer dem Herrn bestimmt.
Booz
So darf man nicht mehr opfern?
Christus
Ausserhalb des Tempels sind der Plätze genug zu eurem Geschäfte! Mein Haus, spricht der
Herr, soll ein Bethaus genannt für alle Völker! Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht.
Hinweg mit diesem allen!
Rabbi
Das geht nicht an, das darfst du nicht!
Kore
Mein Geld! Ach mein Geld!
Dathan
Meine Täuben! Was soll ich hin?
Booz
Meine Öhlkrüge sind umgestürzt! Wer ersetzt mir den Schaden?
Christus
Hinweg! Ich will, dass diese entweihte Stätte der Anbetung des Vaters wiedergegeben werde!
Sadock
Sag uns! Aus welcher Vollmacht tust du das?
Samuel
Durch welches Wunderzeichen beweisest du, dass du Macht dazu habest?
Christus
Ihr verlangt Wunderzeichen? Ja eines wird euch gegeben werden: Zerstöret diesen Tempel
hier und in drei Tagen werde ich in wieder aufgebaut.
Rabbi
Welch prahlerische freche Rede!
Samuel und Ezechiel
Ha! Sechundvierzig Jahre hat man an diesem Tempel gebaut und du wolltest ihn innerhalb
drei Tagen wieder aufbauen?
Kinder
Hossana dem Sohne Davids!
Volk
Gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt.
Josaphat
Hörst du, was diese sagen?
Nathan
Verbiete es ihnen!
Christus
Ich sage euch: Wenn diese schweigen würden so würden die Steine reden.
Kinder
Hosanna dem Sohne Davids!
alle Pharisäer
Schweiget doch, ihr Einfaltige!
Christus
Habt ihr nie gelesen: Aus dem Münde der Kinder und Säuglinge hast du dir dein Lob bereitet?
Was den Stolzen verborgen ist, den Kleinen ist es geoffenbart. Und es wird sich die Schrift
erfüllen: Der Stein, den die Bauleude verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Kommt,
meine Jünger! Ich habe getan, was der Vater mich geheissen hat, ich habe seines Hauses Ehre
116
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verteidigt. Die Finsternis bleibt Finsternis; Aber in vielen Herzen wird es bald Tag werden.
Lasst uns in das Innere des Heiligtumes gehen, um dort den Vater anzubeten.
Kinder und Voile
Hosanna dem Sohne Davids!
Alle Pharisäer
Wollt ihr schweigen Nichtswürdige!
Kinder und Voile
Gepriesen sei der Gesalbte! Hosanna aus der Höhe.
Nathan
Ihr sollt alle mit ihm zugrunde gehen.
Kinder und Voile
Gesegnet sei Davids Reich, welches wieder erscheint.

2. Auftritt

alle Händler
Dieser Schimpf bleibe nicht unbestraft. Kornmet eilet zur Rache!
Dathan
Er soll seine Verwegenheit teuer büssen.
Alle Händler
Rache! Rache.
Alle Priester
Ha! Rache - hallt es durch die Strassen heran.
Booz
Geld, Öl, Salz, Täuben - alles muss er vergüten!
Alle Händler
Wo ist er? Er soll unsere Rache fühlen.
Ezechiel
Er hat sich entfernt.
Kore
Wir wollen ihm nach!
alle Händler
Er soll unserem Zorne nicht entgehen.
Nathanael
Bleibet, Freunde! Der Anhang dieses Menschen ist noch zu gross. Es könnte ein gefli.hrlicher
Kampf entstehen, dem die blutdürstigen Römer mit ihren Schwerdern ein Ende machen
würden. Vertrauet uns! Überlasset euch unserer Führung! So wird dem Frevler gewiss die
verdienre Strafe werden.
Alle Priester
Mitt uns, für uns, das ist euer Heil!
Sadock
Sein Sturz ist nahe.
Alle Händler
Mit euch, für euch wollen wir ihn erkämpfen helfen.
Nathanael
Wir gehen jetzt hin, den ganzen hohen Rat von den heutigen Vorflillen in Kenntnis zu setzen.
Alle Händler
Wir gehen mit euch; wir wollen Genugtuung.
Nathanael
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Kornmet nach einer Stunde in den Vorhofe des Hohenpriesters. Ich werde im Rat eure
Beschwerte vortagen und kräftigst befürworten. Zur rechter Stunde werde ich euch rufen.
Alle Händler
Moses ist unser Prophet - unser Gesetzgeber. Fort mit jedem anderen! - Für Moses Lehre
gehen wir in den Tod. - Gepriesen seien unsere Väter! Gepriesen unser Väter Gott!
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lll Vorstellung 1. Auftritt.

Der Abschied zu Bethania.
Christus
Ihr wisset, liebe Jünger, das nach zwei Tagen Ostern ist. So lasst uns nun unsere letzte

Einkehr nehmen bei unseren Freunden zu Bethania und dann hingehen nach Jerusalem, wo in
diesen Tagen alles sich erfüllen wird, was durch die Propheten von Menschensohne
geschrieben ist.
Phillippus
So ist denn wirklich der glückselige Tag nahe da du das Reich Israel herstellen wirst?
Christus
Da wird der Menschensohn den Heiden überliefert, verspottet und verspien werden, und sie
werden ihn kreuzigen; er aber wird am dritten Tage wieder auferstehen!
Johannes
Meister! Welch dunkles, schauervolles Wort sprichst du zu uns! Wie ist es zu verstehen?
Erkläre es uns!
Christus
Die Stunde ist gekommen, das der Menschensohn verherlicht werde! Wahrlich, wahrlich sage
ich euch: Wenn das Weizenkörnlein nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein; wenn
es aber stirbt, so bringt es viele Frucht. Jetzt ergeht das Gericht über die Welt; jetzt wird der
Fürst dieser Welt hinausgestossen. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht sein werde, werde
alles an mich ziehen.
Thaddäus
Was meint er wohl mit dieser Rede?
Jakob min
Warum vergleicht er sich mit dem Weizenkörnlein?
Andreas
Herr! Du redest zugleich von Erniedrigung und Verherrlichung, von Sterben und
Wiederleben, von Schmach und Sieg. Ich weiss das in meinen Gedanken nicht zu vereinigen.
Christus
Was euch dunkel ist wie die Nacht, wird euch hell werden wie der Tag. Ich habe es euch
gesagt, damit ihr nicht verzaget, was immer auch kommen mag. Glaubet und hoffet! Ist die
Trübsal vorbeigezogen, dann werdet ihr sehen und verstehen.
Thomas
Meister! Das geht mir nicht ein, was du von Leiden und vom Sterben sagst. Haben wir nicht
von den Propheten gehört, dass der Messias ewig bleibe: Du, der du die Toten erweckest,
wirst nicht sterben! Und was können deine Feinde dir tun? Ein Wort von dir zermalmt alle.
Christus
Thomasl Bete die Ratschlüsse Gottes an, die du nicht ergründest. Noch eine kurze Zeit ist das
Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habet, damit euch die Finsternis nicht überfalle.
Alle Jünger
Herr bleibe bei uns! Ohne dich sind wir wie Schafe ohne Hirten.

2. Auftritt
Simon
Bester Lehrer! Sei mir gegrüsst! Welche Freude, dass du meine Einladung nicht
verschmähtest und mein Haus mit deiner Einkehr beglückest! Meine Freunde! Seid mir alle
gegrüsst!
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Christus
Simon! Zum letztenmale nehme ich mit den Meinigen deine Gastfreundschaft in Anspruch.
Simon
0 mein Herr! Rede nicht so! Noch oft soll dir das stille Bethania eine kurze Rast unter den
Mühen des Lebens gewähre.
Christus
Sieh da unser Freund Lazarus!
Lazarus
Herr! Überwinder des Todes! Lebensspender! Dich sehe ich wieder! Die Stimme höre ich, die
mich aus dem Grabe gerufen!
Magdalena
Rabbi!
Martha
Rabbi sei gegrüsst
Christus
Gottes Segen über euch!
Martha
Wirst du, Herr des Glückes mich würdigen, dich bedienen zu dürfen?
Magdalena
Wirst du auch von mir ein Zeichen der Liebe und Dankbarkeit nicht verschmähen?
Christus
Tut, gute Seelen, was ihr zu tun vorhabt!
Simon
Bester Lehrer! Säume nicht länger, unter mein Dach einzugehen und dich samt den Deinigen
mit Speise und Trank zu erquicken. Kommt auch ihr, liebe Freunde!
3. Auftritt

Christus
Der Freude sei diesem Hause!
Alle Jünger
Und allen die darin wohnen!
Simon
Herr! Es ist alles bereitet. Setze dich nun zu Tische und erlaube es auch deinen Jüngern.
Christus
So lasst uns denn, liebe Jünger, mit Dank die Gaben geniessen, die der Vater vom Himmel
uns durch Simon, seinen Diener gewährt! Ach Jerusalem! Möchte die meine Ankunft so lieb
sein, wie sie es diesen meinen Freunden ist! Aber du bist mit Blindheit geschlagen!
Lazarus
Ja, bester Meister! Die Pharisäer und Schriftgelehrten warden begierig, ob du auf den grossen
Festtag nach Jerusalem kommen werdest und lauem auf deinen Untergang.
Simon
0, so stelle dich hier sicher gegen ihre Anschläge.
Petrus
Herr! Hier ist es gut sein. Bleibe in der stillen Verborgenheit dieses Hauses, liebevoll bedient
von deinen Getreuen, bis der Sturm vertobt hat, der sich gegen dich erheben wird.
Christus
Bleibe von mir Versucher! Du hast keinen Sinn für das, was Gottes ist. Darf der Schnitter im
Schatten ruhen, während die reife Ernte winckt. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass
er sich bedienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben hingebe als Lösegeld für viele.
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Judas
Aber Meister, wenn du dein Leben hingibst, was wird dann aus uns werden?
Alle Jünger
Ach! Alle unsere Hoffnungen sind dann vernichtet.
Christus
Beruhiget euch! - Ich habe Macht, mein Leben hinzugeben, und ich habe Macht, es wieder zu
nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinen Vater erhalten.
Magdalena (mit einem Salbengefäss hereinkommend)
Rabbi!
Christus
Maria!
Thomas
Welch köstlicher Geruch!
Matthäus
Das ist kostbares, echtes Nardenöl.
Thattäus
Eine solche Ehre ist unserm Meister noch nie wiederfahren.
Judas
Wozu so ein Aufwand? Man hätte das Geld hierfür besser verwenden können.
Thomas
Mich dünckt es fast auch so.
Christus
Was redet ihr untereinander? Warum tatelt ihr, was nur aus denkbarer Liebe geschah?
Judas
Eine so teure und kostbare Salbe auszugiessen, welche Verschwendung.
Christus
Freund Juda! Sieh' mich an! Auch an mir, an deinem Meister Verschwendung?
Judas
Aber, Meister, ich weiss, dass du unützen Aufwand nicht liebest. Man hätte di,e Salbe
verkaufen und die Armen unterstützen können.
Christus
Juda, die Hand aufs Herz! Ist es nur das Mitleid für die Armen, das dich so sehr bewegt?
Judas
Wenigstens dreihundert Denare hatte man damit gewinnen können. Welcher Verlust also für
die Armen und für uns!
Christus
Die Armen habt ihr immer um euch, aber mich habt ihr nicht immer. Lasset sie! Sie hat ein
gutes Werk an mir getan. Lasst uns aufstehen! Danck dir, wohltätiger Mann, für die
Bewirdung. Der Vater wird dir's lohnen.
Simon
Sage nichts von Dank, bester Meister! Ich weiss es und werde es ewig nicht vergessen, was
ich dir schulde.
Christus
Es ist Zeit, von hinnen zu gehen, Ihr Bewohner dieses gastlichen Hauses, lebet alle wohl!
Meine Jünger, folget mir!
Petrus
Herr, wohin du willst, nur nicht nach Jerusalem.
Christus
Ich gehe, wohin mich mein Vater ruft. Petrus! Gefallt es dir hierzubleiben, so bleibe!
Petrus
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Mein Herr und Meister! Wo du bleibst, da bleibe ich auch; Wo du hingest, da gehe ich auch
hin.
Christus
So komme!
4. Auftritt
Christus
Bleibet ihr Lieben! Nochmal: Lebet wohl! Liebes, stilles Bethania! Ich werde nie mehr in
deinem friedlichen Tale weilen.
Simon
Lieber Meister! So wirst du wirklich auf immer von hier scheiden?
Magdalena
Ach, ich ahne schrekliche Dinge! Freund meiner Seele! Mein Herr, ach mein Herz lässt dich
nicht.
Christus
Stehe auf, Maria! Die Nacht bricht ein, und die winderliche Stünne brausen heran! Doch! sei getrosst! In der Morgenfrühe, im Frühlingsgarten wirst du mich wiedersehen!
Lazarus
0 mein Freund! Mein Wohltäter!
Martha
Du Trost und Wonne meines Herzens! Ach! Du gehst - und kommst nimmermehr- ?
Christus
Der Vater will es. - Ihr Lieben! Wo ich bin, trage ich euch in meinem Herzen; und wo ihr
seid, wird mein Segen euch begleiten. Lebet wohl!
5. Auftritt
Maria
Jesus ! Liebster Sohn! Mit Sehnsucht eilte ich dir nach mit meinen Freundinnen, um dich noch
einmal zu sehen, ehe du hingehst, ach! Christus
Mutter! Ich bin auf dem Wege nach Jerusalem.
Maria
Nach Jerusalem! Dort ist der Tempel Jehova, wohin ich dich einst auf meinen Armen trug, um
dich dem Herrn zu opfern.
Christus
Mutter! Jetzt ist die Zeit gekommen, da ich nach dem Willen des Vaters selbst mich opfern
soll. Ich bin bereit das Opfer zu vollbringen, das der Vater von mir fordert.
Maria
Ach! Ich ahne es, was dies es :für ein Opfer sein wird.
Magdalena
Oh liebste Mutter! Wie sehr wünschten wir, den besten Meister bei uns zurückzubehalten.
Simon
Aber sein Entschluss ist gefasst.
Christus
Meine Stunde ist gekommen.
Alle Jünger
So bitte den Vater, dass er diese Stunde vorübergehen lasse.
Alle Frauen

122
122

Der Vater wird dich erhören, wie immer.
Christus
Meine Seele ist jetzt betrübt, und was soll ich sagen: Vater! Rette mich von dieser Stunde?
Doch dieser Stunde wegen bin ich ja in die Welt gekommen.
Maria
0 Sirneon! Simeon! Ehrwürdiger Preis! Jetzt wird sich erfüllen, was du mir einst geweissagt
hast. Ein Schwert wird deine Seele durch dringen.
Christus
Mutter! Der Wille des Vaters war dir stets heilig.
Maria
Er ist's mir's. Ich bin eine Magd des Herrn. Was er mir auferlegt, will ich still duldend tragen.
Aber nur um eines, mein Sohn, um eines bitt ich dich.
Christus
Was begehrst du, meine Mutter?
Maria
Das ich mit dir in den heissen Kampf der Leiden, ja mit dir in den Tod gehen dürfe.
Johannes
Welche Liebe!
Christus
Du wirst, liebe Mutter, mit mir leiden, wirst meinen Todeskampf mitkämpfen, dann aber auch
meinen Sieg mitfeiem, Darum tröste dich!
Maria
0 Gott gib mir Stärke, das mein Herz nicht breche.
Alle Frauen
Ach beste Mutter, wir weinen in deinen Tränen.
Maria
So gehe ich denn, liebster Sohn, mit dir nach Jerusalem.
alle Frauen
Beste Mutter! Wir gehen mit dir.
Christus
Ihr möget später dahin gehen! Für jetzt bleibet bei unseren Freunden zu Bethania! Ich
empfehle euch, ihr treu Seelen, meine liebe Mutter nebst denen, die sie hieher begleitet haben.
Simon
0 so lässest du uns das süsseste Pfand deiner Liebe
Magdalena
Nach dir ist uns nichts teurer, als deine Mutter.
Lazarus
Wenn auch nur du, bester Meister, hier verbleiben könntest!
Christus
Tröstet euch untereinander! Nach zwei Tagen aber möget ihr gemeinsam den Weg nach
Jerusalem antreten, um auf den grossen Festtag dort zu sein.
Maria
--- Wie du willst mein Sohn
Christus
Mutter! Mutter! Für die zärtliche Liebe und mütterliche Sorgfalt, die du mir in den
dreiundreissig Jahre meines Lebens erwisen hast empfange den heissen Dank deines Sohnes!
Der Vater ruft mich. Lebe wohl beste Mutter.
Maria
--- ich dich wieder sehen
Christus
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Dort liebe Mutter wo sich das Wort der Schrift erfüllet. Er ward wie ein Lamm, das zur
Schlachtbank geführt wird, und seinen Mund nicht öffnet.
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IV. Vorstellung 3. Auftritt

Christus geht mit seinen Jüngern nach Jerusalem

Johannes
Meister! Sieh welch' herrliche Aussicht von diesser Stätte auf Jerusalem hin!
Matthäus
Und der majestätische Tempel! Welche Steine! Welches Prachtgebäude!
Christus
Jerusalem! Jerusalem! 0, dass du es doch erkennest und zwar an diesem Tage, was dir zum
Frieden dient! Aber es ist vor deinen Augen verborgen.
Petrus
Meister? Warum betrübst du dich so sehr?
Christus
Mein Petrus! Das Schicksal dieser unglücklichen Stadt geht mir zu Herzen.
Johannes
Herr! Sage uns, was wird dies für ein Schicksal sein!
Christus
Tage werden kommen, da die Feinde rings um sie Wälle aufwerfen, sie einschliessen und von
allen Seiten ängstigen werden, Sie werden sie und ihre Kinder, die in ihren Mauem sind, zu
Boden schmettern und kein Stein auf den anderen lassen.
Andreas
Warum aber wird diese Stadt ein so trauriges Schicksal haben?
Christus
Weil sie die Zeit ihrer Heimsuchung nicht erkannt hat. Ach! die Propheten - Mörderin wird
selbst den Mesias töten.
Alle Jünger
Welch' schreckliche Tat!
Jakob maj
Verhüte Gott, dass die Stadt Gottes solchen Fluch auf sich lade.
Johannes
0, bester Meister! Um der heiligen Stadt willen, um des Tempels Jehovas willen bitte ich
dich; Geh nicht hin, damit den Bösen die Gelegenheit fehle, das Schrecklichste zu
vollbringen.
Petrus
Oder geh hin und offenbare dich ihnen in deiner Herrlichkeit dass die Guten jubeln und die
Bösen zittern.
Alle Jünger
Ja, das tue!
Phillipus
Schmettere deine Feinde nieder!
Alle Jünger
Und richte Gottes Reich auf Erden aufl
Christus
Kinder! was ihr wünscht, wird geschehen zu seiner Zeit. - Aber meine Wege sind mir von
meinem Vater vorgezeichnet, und - so spricht der Herr: meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege - Petrus.
Petrus
Was willst du Herr?
125
125

Christus
Es ist heute der erste Tag der ungesäuerten Brote, an welchem das Gesetz befiehlt, das
Ostermahl zu halten. Ihr beide, du und Johannes, gehet voraus und bereitet uns das
Osterlamm, dass wir in der Abendstunde es essen können.
Petrus und Johannes
Wo willst du, Herr dass wir es zurichten?
Christus
Wenn ihr in die Stadt hineinkommt, so wird euch jemand begegnen, der einen Krug mit
Wasser trägt. Diesem gehet nach in das Haus, wo er hineingehet, und saget zum Hausvater:
der Meister lässt dich fragen: wo ist das Zimmer, da ich mit meinen Jüngern das Osterlamm
essen kam? Er wird auch dann einen grossen zugerichteten Speisesaal zeigen; da bereitet es
zu!
Petrus und Johannes
Deinen Segen, bester Meister!
Christus
Gottes Segen sei mit euch!

2. Auftritt
Christus
Ihr übrigen begleitet mich zum letztenmale in das Haus meines Vaters! Heute geht ihr noch
mit mir dahin Morgen Judas
Aber Meister, erlaube mir, Wenn du wirklich uns verlassen wirst, so triff doch zuerst
Anstalten für unsere künftige Versorgung! Sieh hier! Dies reicht keinen Tag mehr hin.
Christus
Judas! Sei nicht mehr besorgt, als nötig ist!
Judas
Wie gut läge jetzt der Wert jenes unütz verschwendeten Öles da drinnen! - Dreihundert
Denare - wie lange könnte wir ohne Sorge leben?
Christus
Es hat euch nie etwas gemangelt, und glaube mir - es wird euch zu keiner Zeit etwas
mangeln.
Judas
Ja, Meister, wenn du nicht mehr bei uns sein wirst, werden sich die guten Freunde bald
zurückziehen - und dann Christus
Freund Judas! Sieh zu, dass nicht der Versucher dich überfalle!
Alle Jünger
Beunruhige doch, Judas, den Meister nicht so sehr!
Judas
Wer sorgt, wenn ich nicht sorge? Bin ich nicht zum Säckelmeister von dem Meister bestellt?
Christus
Das bist du. Aber ich fürchte Judas
Auch ich fürchte, dass es hier bald leer sein und leer bleiben wird.
Christus
Judas! Vergiss nicht meiner Warnung! Nun lasst uns weiter gehen! Mich verlangt es, im
Hause meines Vaters zu sein.

126
126

3. Auftritt
Judas
Will ich noch nachgehen? Ich habe wenig Lust dazu, Das Benehmen des Meisters ist mir
unerklärbar. Seine grossen Taten hiessen hoffen, er werde das Reich Israel wieder herstellen.
Aber es wird immer nichts: er ergreift die Gelegenheiten nicht, die sich ihm darbieten. Und
jetzt redet er beständig von Scheiden und Sterben, und vertröstet uns in geheimnisvollen
Worten auf eine Zukunft, die mir zu weit und in dunkler Feme liegt: Ich habe lange gehofft
und gebart. Nun bin ich des Hoffens und Harrens müde. - Ich sehe wohl: in fortwährender
Armut und Niedrigkeit zu Leben und wohl gar, statt der erwarteteten Teilnahme an seinem
herrlichen Reiche mit ihm verfolgt und einkerkert zu werden. - Ich will mich zurückziehen da
es noch Zeit ist. Zum Glück war ich immer klug und vorsichtig, und habe aus dem GemeinSäckel hie und da eine Kleinigkeit für mich auf die Seite gelegt - für den Fall der Not. Dies
ist jetzt gut hernehmen, bis ich eine andere Versorgung finde. Aber wie gut - 0 ich kann nicht
ohne Ärger daran denken - wie gut stünden mir erst die dreihundert Denare, welche die Törin
für eine nutzlose Ehrbezeigung weggeworfen hat! Hätte sie den Wert der Salbe in unseren
Säckel gelegt, so würde jetzt - wenn sich die Gesellschaft sich auflösen muss, wie es allen
Anscheine hat - der Säckel mit seinem schönen Inhalte in meinen Händen bleiben. Dann wäre
ich geborgen auf lange Zeit! So aber muss ich auf Mittel sinnen, wo und wie ich einen neuen
Erwerb finden möge.

4. Auftritt
Dathan
Judas! - - Die Lage ist günstig, Er ist allein. - Wer weiss, vieleicht läuft mir hier die
Gelegenheit in die Hände. - Er scheint in grosser Verwirrung - diese muss ich benützen und
alles aufbieten, um ihn zu gewinnen. Eine ausserordentliche Belohnung ist ja darauf gesetzt. Freund Judas!
Judas
Was giebt es hier? Wer bist du?
Dathan
Dein Freund! - Ist dir etwas Trauriges wiederfahren? Dein tiefes Nachdenken scheint so
etwas zu verraten?
Judas
Sage! Wer bist du?
Dathan
Dein Freund, dein Bruder?
Judas
Du? Mein Freund mein Bruder?
Dathan
Wenigstens wünsche ich, es zu werden, Wie steht es mit dem Meister? Auch ich möchte
gerne in seine Gesellschaft kommen.
Judas
Du in seine Gesellschaft? - und ich Dathan
Hast du ihn etwa gar verlassen? Sieht es nicht mehr gut aus mit ihm? Sage, sage es mir
aufrichtig, dass ich mich danach zu benehmen weis.
Judas
Wenn du schweigen kannst, will ich dir etwas sagen.
Dathan
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Gerne, Freund Judas! Sei versichert! Nein, es steht nicht mehr gut. Er sagt es selbst, seine
letzte Stunde sei gekommen. Und ich habe mich entschlossen, von ihm zu gehen; denn er
bringt uns alle noch ins Verderben. Ich bin Säckelmeister; aber sieh, wie es hier steht.
Dathan
Freund! Dann bleibe ich, wer ich bin.

5. Auftritt
Judas
Wer sind diese? Was wollen sie? Ich will nicht weiter reden.
Kore
Bleibe, Freund! Es wird dich nicht gereuen!
Judas
Wo-zu seid ihr hierher gekommen?
Kore
Wir wollen nach Jerusalem zurück, und dir, wenn es dir gefällt Gesellschaft leisten.
Judas
Wollt ihr vielleicht dem Meister nachgehen?
Moses
Ist er nach Jerusalem?
Judas
Ja, zum letztenrnale, wie er sagt.
Moses
Zum letztenmale? Wird er sich denn gar aus Judenlande entfernen?
Judas
Warum frägt ihr so eifrig nach? Wollt ihr vielleicht seine Anhänger werden?
Alle Händler
Warum nicht, wenn sich günstige Aussichten zeigen.
Judas
Ich sehe nichts von glänzenten Aussichten.
Dathan
Erkläre näher, was du vorhin sagtest, dass er euch ins Verderben bringe.
Judas
Er sagt uns immer: Sorget nicht für den morgigen Tag! Wenn ihm heute oder morgen etwas
wiederfährt, so stehen wir alle bettelarm da. Ist das die Sorgfalt eines Meisters für die
Seinigen?
Booz
Da blüht euch freilich keine frohe Zukunft.
Judas
Dabei liess er erst heute die unsinnigste Verschwendung zu, womit ein törichtes Weib ihm -zu
ehren gedachte. Als ich meine Bemerkung darüber machte, trafen mich vorwürfsvolle Blicke
und Reden.
Moses
Und du kannst ihm noch gut sein?
Booz
Und willst noch bei ihm bleiben?
Dathan
Ich dächte, es wäre Zeit, dass du endlich selbst für deine Zukunft sorgtest.
Judas
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Das ist eben mein Sinnen und Denken. Aber wo öffnet sich mir sogleich ein Weg zu einem
besserem Fortkommen?
Dathan
Da brauchst du nicht lange zu suchen; der schönste Weg zu deinem Glücke liegt vor dir.
Judas
Wo?Wie?
Moses
Eine schönere Gelegenheit, dein Glück zu machen, findest du dein Lebtag nicht mehr.
Judas
Sagt mir, was hat der hohe Rat ausgeschrieben?
Dathan
Wer den nächtlichen Aufenthalt des Jesus von Nazareth anzeigt, dem soll eine ansehnliche
Belohnung Zuteil werden.
Kore
Hörst du? Eine ansehnliche Belohnung!
Judas
Eine ansehnliche Belohnung? Das lässt sich hören.
Moses
Und wer kann sie leichter verdienen, als du?
Dathan
Wir sind nahe am Ziele.
Booz
Sieh, da kommt dir ja das Glück von selbst entgegen.
Moses
Bruder, verscherze dein Glück nicht.
Judas
Eine schöne Gelegenheit! Soll ich sie aus den Händen lassen?
Dathan
Und denke nur nicht, Judas, dass es damit zu Ende wird. Du erwirbst dir die Gunst des hohen
Rates im höchsten Grade. Es wird weiter für dich gesorgt werd.en. Wer weiss, was noch aus
dir wird?
Kore
Freund, sage zu!
Alle Händler
Schlag ein, schlag ein!
Judas
Wohlan! Es bleibt dabei.
Dathan
Komm, Judas, wir begleiten dich sogleich zum hohen Rate. Da wird das Weitere verabretet
werden.
Alle Händler
Komm, Bruder!
Judas
Für jetzt muss ich den Meister nacheilen. Ich will zuerst alles auskundschaften, um sicher zu
gehen.
Dathan
Nun, so gehen jetzt wir zum hohen Rate und melden dich vorläufig an. Wann und wo aber
treffen wir uns einander?
Judas
Nach drei Stunden werde ich mich in der Tempelstrasse einfinden. Da erwartet mich.
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Dathan
Gut!
Alle Händler
Freund! Bruder! ein Mann Judas
Ein Wort.

6. Auftritt
Judas
Das Wort es ist geben! -Es wird mich nicht Reuen. Wäre ich nicht der grösste Tor wenn ich
das hübsche Sümmchen, das ich ohne alle Mühe verdienen kann, zurückweissen, wenn ich
dem entgegen kommenden Glücke aus dem Wege ginge? - Mein Glück ist gemacht. - Ja, es
kann nicht fehlen. Ich tue, was ich versprochen lasse mich aber in voraus bezahlen. Gelingt
es dann, der Priesterschaft, den Meister gefangen zu setzen, und geht es zu Ende mi.t ihm - so
hab' ich mein Scherflein im Trockenen, und werde noch berümt ihm ganzen Judenlande, als
einer der das Gesetz Mosis zu retten mitgeholfen, und habe Anspruch auf weiteren Dank und
Lohn. Siegt aber der Meister und offenbart er seine Herrlichkeit - dann - dann- werfe ich
mich ihm Reumütig zu Füssen; - ich weiss ja, - er ist gut - und ich habe noch nie gesehen,
dass er einen Reumütigen von sich gestossen hätte. Er wird mich wieder aufuehroen, ja ich
kann mir dann das Verdienst zuschreiben, dass ich die Sache zur Endscheidung gebracht. Darum will ich mich auch nicht ganz von den Mester lossagen· ich will die Brücke hinter mir
nicht abbrechen, damit ich zurück kann, wenn es vorwärts nicht geht. - Ja, so ist es gut
ausgedacht. - Judas! Du bist ein kluger Mann. Aber bange ist es mir dennoch mich jetzt vor
dem Meister sehen zu lassen, Ich werde seinen durchdringenden Blick nicht ertragen können.
Und meine Gefährten, - ich fürchte sie werden, es mir am Gesichte ansehen, das ich ein - - Nein, dass will ich nicht sein; ein Verräter will ich nicht sein. - Was tue ich denn als das ich
den Judasen anzeige, wo der Meister in bestimmter Stunde zu treffen ist? Das ist noch kein
Verrat. Zu einen Verrate gehört mehr. - Doch - weg mit diesen Grillen! Fasse Mut Judas ! Es
handelt sich um deine Versorgung.
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V. Vorstellung, 1. Auftritt
Das heilige Abendmahl
Christus
Sehnlichst habe ich darnach verlangt, dieses Osterlamm noch mit euch zu essen, ehe ich
leide. Denn ich sage euch: Von nun an werde ich es nicht mehr essen, bis es erfüllt sein wird
im Reiche Gottes. - Vater! Ich danke dir für diesen Tranck der Reben. Nehmet hin und teilet
ihn unter euch; denn ich sage euch, Ich werde von nun an von dem Gewächse des
Weinstockes nicht mehr trinken, bis das Reich Gottes kommt.
alle Jünger
Ach, Herr! So ist dies das letzte Osterfest.
Christus
Einen Tranck werde ich im Reiche Gottes, meines Vaters, mit euch trinken, wie geschrieben
steht, Aus dem Strome der Seligkeit wirst du sie tränken.
Petrus
Wenn aber, Meister, dieses Reich erschienen sein wird. -wie werden dann die Plätze
ausgeteilt sein?
Jakob major
Welcher von uns wird dann den Vorrang haben?
Thomas
Oder wird vielleicht jedem eine abgesonderte Herrschaft zugewiesen werden?
Matthäus
Das würde wohls das beste sein. So würde sich kein Streit mehr unter uns erheben.
Christus
So lange schon bin ich bei euch, und ihr seid noch- so sehr in Irdischen befangen! Allerdings bereite ich euch, die ihr meine Versuchungen mit mir ausgehalten habt das Reich
zu, wie es mir mein Vater zubereitet hat. Ich aber bin mitten unter euch wie einer, welches
dient. Nun setzt euch, geliebte Jünger!
Alle Jünger
Was will er wohl tun?
Christus
Petrus! Reiche mir deinen Fuss!
Petrus
Herr! die Füsse willst du mir waschen?
Christus
Was ich tue, verstehst du jetzt nicht; du wirst es aber nachher verstehen.
Petrus
In Ewigkeit sollst du mir die Füsse nicht waschen.
Christus
Wenn ich dich nicht wasche, so wirst du keinen Anteil an mir haben.
Petrus
Herr, wenn das ist - nicht allein die Füsse, sondern auch die Hände und das Haupt!
Christus
Wer gewaschen ist, bedarf mehr nicht, als dass er die Füsse wasche, so ist es ganz rein. Ihr
seit jetzt rein - aber nicht alle! Kinder! Nicht mehr lange werde ich bei euch sein. Damit aber
mein Andenken niemals unter euch ersterbe, will ich euch ein ewiges Denkmal hinterlassen,
und soimmer bei euch und unter euch wohnen. - Der alte Bund, den mein Vater mit Abraham.
Issak, und Jakob geschlossen, hat sein Ende erreicht. 0, Vater gib deinen Segen. - Nehmet
hin und esset! Dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das zu meinen
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Gedächtnis! Nehrnet hin und trinket alle daraus! Denn dies ist der Kelch des neuen Bundes in
meinem Blute, welches für euch, und für viele wird vergossen werden zur Vergebung der
Sünden. - - So oft ihr dieses tun werdet, tut es zu meinen Gedächtnis!
Johannes
Bester Lehrer! Nimmer will ich deiner Liebe vergessen. Du weist es, dass ich dich Liebe.
Alle Jünger
0, Liebevollster! Ewig wollen wir in Liebe mit dir vereinigt bleiben.
Petrus
Dieses heilige Mahl des neuen Bundes soll nach deiner Anordnung immer so von uns gefeiert
werden.
Matthäus
Und so oft wir es feiern, gedenken wir dein und deiner Liebe.
Alle Jünger auser Judas
0 göttlicher Freund, geliebtester Lehrer.
Christus
Meine Kinder! Bleibet in mir und ich bleibe bleibe bei euch. Gleichwie der Vater mich
geliebet hat, so habe auch ich euch geliebt. Aber ach! Muss ich es sagen? Die Hand meines
Verräters est mit mir auf dem Tische.
Petrus
Ist es möglich
Christus
Wahrlich, wahrlich sage ich euch: einer aus euch wird mich verraten.
Andreas
Herr! Einer von uns zwölfen?
Christus
Ja, einer von den Zwölfen! Einer der mit mir die Hand in die Schüssel tunkt, wird mich
verraten. Es wird die Schrieft erfüllt werden. Der das Brot mit mir ist, wird seinen Fuss gegen
mich aufheben.
Thomas und Simon
Wer sollte dieser Treullose sein?
Matthäus
Herr! Du siehst in aller Herzen. Du weist das ich es nicht bin.
Beite Jakob
Nenne ihn öffentlich, den Schändlichen!
Thomas
Ich würde vor Scham in die Erde versinken wenn ich es wäre!
Thaddäus
Herr! Bin ich es?
Judas
Herr! Bin ich es?
Thaddäus
Lieber mein Leben für dich, als solch einen Schritt!
Christus (zu Judas während der Worte des Thaddäus)
Du hast es gesagt. Der Menschensohn geht zwar hin, wie es beschlossen ist; weh aber
demjenigen, durch welchen der Menschensohn verraten wird. Besser wäre es diesem
Menschen, wenn er garnicht geboren wäre!
Petrus
Wer ist's von welchen er redet?
Johannes
Herr! Wer ist es?
132
132

Christus
Der ist s, dem ich das eingetunkte Brot reichen werde.
Mehrere Jünger
Wer mag es doch sein?
Christus (zu Judas)
Was du tustm das tue bald!
Thomas
Warum geht Judas fort?
Simon
Er wird vermutlich vom Meister geschickt, etwas zu kaufen.
Tbaddäus
Oder ein Almosen den Armen auszuteilen.
2. Auftritt

Petrus
Herr, wo gehst du hin?
Christus
Wohin ich gehe, dahin kannst du mir jetzt nicht folgen! Du wirst aber später folgen?
Petrus
Warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Für dich gebe ich mein Leben.
Christus
Du wirst dein Leben für mich geben? Simon! Simon! Der Satan bat verlangt, euch sieben zu
dürfen, wie man den Waizen siebt. Ich habe aber für dich gebeten, dass dein Glaube nicht
sinke. Und wenn du eist bekehrt sein wirst, so stärke deine Brüder! - In dieser Nacht werdet
alle euch an mir ärgern; denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die
Schafe der Herde werden zerstreuet werden Petrus
Wenn sich auch alle an dir ärgerten, - ich werde es nicht tun, Herr! leb bin bereit, mit dir in
den Kerker und in den Tod zu geben.
Christus
Wahrlich, wahrlich, sage ich dir, Petrus; heute in dieser Nacht, noch ehe der bahn zweimal
gekräht hat, wirst du mich dreimal verleugnen.
Petrus
Und wenn ich mit dir sterben müsste, so würde ich dich doch nicht verleugnen.
Alle Jünger
Meister! Auch wir alle geloben dir ewige Treue - keiner aus uns wird dich jemals verleugnen.
Christus
Hat euch etwas gemangelt, da ich euch ohne Säckel, Tasche und Schuhe aussande?
Alle Jünger
Nichts fehlte uns!
Christus
Jetzt aber nehme jeder seinen Säckel desgleichen auch die Tasche! Und wer es nicht hat, der
verkaufe seinen Rock und kaufe ein Schwert. Denn es beginnt die Zeit der Prüfung, und ich
sage euch: es muss an mir noch erfüllt werden, was geschrieben steht; Er ist unter die
Übeltäter gerechnet worden.
Andreas und Thomas
Herr! Sieh da zwei Schwerter
Christus
Genug! - Lasst uns aufstehen und das Dankgebet sprechen.
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Christus mit den Jüngern
,,Lobet den Herrn, alle Völker! Lobet ihn, alle Nationen! Denn bestätigt ist über uns seine
Barmherzigkeit; - die Warheit
Des Herrn bleibet in Ewigkeit."
Christus
Kinder! Was seit ihr so traurig, und seht mich so bekümmert an? Euer Herz betrübe sich
nicht! Ihr glaubet an Gott; glaubet auch an mich! Im Hause meines Vaters sind viele
Wohnungen, und ich gehe hin, euch einen Ort, zu bereiten, und dann werde ich kommen und
euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Nun werde ich nicht mehr viel miteuch
reden; denn der Fürst dieser Welt naht herran, abgJeich er nichts an mir zu suchen hat. Aber
damit die Welt erkennem dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater
befohlen hat, so lasst uns von hinnen gehen!
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VI. Vorstellung 1. Auftritt

Judas verratet den Meister
Kaiphas
Eine erfreuliche Kunde versammelteVäter, habe ich euch mitzuteilen. Der vermutliche
Prophet aus Galiläa wird boffendlich in unseren Händen sein. Dathan, der eifrige Israelite.
Hat einen von den vertrautesten Ge:fäh.rten des Galiläers gewonnen, welcher sich als
Wegweiser zu einen nächtlichen Überfalle gebrauchen lassen will. Beide sind bereits hier,
und harren nur des Rufes vor der hohen Versammlung zu erscheinen.
Josaphat
Ich will sie rufen.
Kaiphas
Ja, rufe sie! Vorerst möchte ich nur noch euren Rat vernehme, welcher Preis dem Manne für
seine Tat bestimmt werden soll.
Nathanael
Das Gesetz Moses gibt uns selbst Anweisung dazu. Auf dreissig Silberlinge ist ein Sklave
gewertet.
2. Auftritt
Dathan
Hochweiser Rat! Ich entledige mich meines Auftrages und stelle in die Mitte der grossten
Väter einen Mann, der entschlossen ist, gegen eine gebührende Belohnung euern und unsern
Feinde in eure Gewalt zu liefern. Selbst ein Vertrauter des bekannten Galiläem ist er weiss
mithin auch dessen Wege und geheimen Aufenthalt.
Kaiphas (zu Judas)
Kennst du also denn Mann den der hohe Rat aufsucht.
Judas
Ich bin schon lange in seiner Geselschaft und kenne ihn und weiss wo er sich aufzuhalten
pfleget.
Kaiphas
Wie ist dein Name?
Judas
Ich heisse Judas und bin einer aus seine zwölfen?
Alle
Ja, ja! Wir sahen in oft um ihn.
Kaiphas
Bist du nun fest entschlossen, nach unserem Willen zu handeln?
Judas
Dafür gebe ich euch mein Wort.
Kaiphas
Wird es dich aber nicht reuen? Hast du Ursache, einen solchen Schritt zu tun?
Judas
Die Freundschaft zwischen ihm und mir ist seit einiger Zeit erkaltet, und jetzt habe i h gunz
mit ihm gebrochen.
Kaiphas
Was hat dich dazu veranlasst?
Judas
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Es ist bei ihm nichts mehr - - - und überhaupt - - bin ich gekommen, mich an meine
rechtsmässige Obrichkeit zu halten; dass ist immer das beste. Was wollt ihr mir geben, wenn
ich ihn euch überliefere?
Kaiphas
Dreissig Silberlinge! Und sie sollen dir sogleich aufgezählt werden!
Dathan
Höre, höre, Judas! Dreissig Silberlinge! Welch ein Gewinn!
Nathan
Und merke, Jud!as! Das ist noch nicht alles. Wenn du das Werk gut hinausführest, so wird
noch, fernhin auf dich, Bedacht genommen werden.
Ezehiel
Du kannst noch ein angesehener und reicher Mann werden.
Judas
Ich bin zufrieden. Jetzt geht mir der rechte Hoffnung stem auf.
Kaiphas
Rabbi, hole die dreissig Silberlinge aus dem Schatzkasten und zähle sie in Gegenwart des
ganzen Rates vor. Ist es so euer Wille?
Alle, ausser Nikodemus und Joseph
Ja, es ist unser Wille.
Nikodemus
Wie? Einen so gottlosen Handel könnt ihr schliessen? Und du, Niederträchtiger, du errötest
nicht, deinen Herrn und Meister zu verkaufen? Du Gottvergessener Treuloser den die Erde
verschlingen soll. Um dreissig Silberlinge ist dir dein liebevollster Freund und Wohltäter feil?
0, warte nur! Dieses Blutgeld wird um Rache zum Himmel schreien, und heiss wird es
dereinst auf deiner in Geiz versungenen Seele brennen.
Ezechiel
Kümmere dich nicht, Judas, um die Rede dieses Eiferers. Lass ihn einen Jünger des falschen
Propheten sein. Du, tust als Jünger Mosis deine Pflicht, wenn du dich an deine rechtsmässige
Obrigkeit anschliesst und ihren Willen erfüllest.
Rabbi
Komm, Judas, nimm die dreissig Silberlinge und mache einen Mann!
Judas
Auf mein Wort könnt ihr euch sicher verlassen.
Samuel
Aber noch vor dem Feste musst du das Werk ausführen!
Judas
Eben jetzt gibt sich die schönste Gelegenheit. Noch heute - in dieser Nacht noch - wird er in
euren Händen sein. Gebt mir nur bewaffnete Mannschaft mit, damit er gehörig umstellt und
jeder Ausweg zur Flucht ihm versperrt werde.
Annas
Da könnten wir sogleich die Tempelwache mit abgehen lassen.
Alle
Ja, diese ordnen wir ab.
Kaiphas
Es dürfte ratsam sein, dass selbst einige aus dem heiligen Synedrium an der Überwachung
teilnehmen, damit alles in Ordnung vor sich gehe.
Alle
Wir sind alle bereit.
Ezechiel
Der Hohepriester möge die Teilnehmer wählen.
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Kaiphas
Wenn die Wahl mir überlassen ist, so bestimme ich hiezu den Nathan, Josaphat und Samuel.
Ihr möget auch Anstalten treffen, das die Wache sich bereit halte.
Alle drei
Wir werden mit Vergnügen den Auftrag des Hohenpriesters erfUJlen.
Kaiphas
Aber Judas wie erkennt die Rotte beim nächtliähen Dunkel den Meister?
'
Judas'
Sie sollen mit Fakeln und Laternen versehen sein und ich werde ihnen die nötige Zeichen
geben.
Nathan
Vortrefflich Judas!
Judas
Jetzt eile ich voraus. Wenn alles ausgespäckt ist, komme ich, um die bewaffnete Mannschaft
abzuholen.
Dathan
Ich aber, Judas gehe mit dir und nimmer von deiner Seite, bis dein Unternehmen ausgeführt
ist.
Judas
Am Tore von Bethpage erwarte ich eure Leute!
3. Auftritt

Kaiphas
Die Sache gestaltet sich vollkommen nach unseren Wünschen. Nun aber, ehrwüdiger Väter,
wird erst die Hauptfrage von uns ins Auge gefasst werden müssen. Was soll mit diesen
Menschen geschehen, wenn Gott ihn in unsere Hände gegeben haben wird? - Was ist eure
Meinung?
Sadock
Man wird ihn in den tiefsten und finstersten Kerker werfen und mit Ketten beladen wohl
verwahrt halten müssen. Dort sei und bleibe er als ein lebendig Begrabener.
Kaiphas
Wer aber von euch getraut sich, als Bürge dafür einzustehen, dass nicht seine Freunde einen
Volksauflauf erregen, ihn zu befreien, oder dass nicht die Wächter gewonnen werden, ihn
entrinnen zu lassen? Oder dass er nicht durch seine Zauberkünste die Fessels sprenge und die
Kerkertüre sich öffne? - Wer von euch getraut sich, dafür einzustehen? - - Ich sehe wohl: Ihr
wisset es nicht und verstehet es nicht. So saget es denn der Hohepriester: Es ist besser, dass
ein Mensch sterbe als dass das ganze Volk zugrunde gehe! Err muss - sterben. Bevor er tot ist
ist keine Friede in Israel, keine Sicherheit für das Gesetz Mosis, keine ruhige Stunde für uns.
Rabbi
Gott hat durch seinen Hohepriester gesprochen! Nur durch den Tod des Jesus von Nazareth
kann und muss das Volk Israel gerettet werden.
Nathan
Längst lag mir das Wort auf der Zunge. Jetzt ist es ausgesprochen. Er sterbe - der Feind
unseres Väter!
Ezechiel
Die Gedancken unserer Herzen haben endlich ihren Ausdruck gefunden durch den Mund des
Hohenpriesters.
Alle auser Nikodemus und Joseph
Ja! Er muss sterben! In seinen Tode ist unser Heil.
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Annas
Bei meinen grauen Haaren sei es geschworen, nicht zu ruhen, bis in dem Blute dieses
Verführers unsere Schmack getilgt ist!
Nikodemus
Väter ist es erlaubt, ein Wort zu sprechen?
Alle
Ja, rede, rede!
Nikodemus
Also ist über diesen Mann das Todesurteil schon gesprochen, ehe er selbst vernommen, ehe
eine Untersuchung, ehe ein Zeugenverhör stattgefunden hat? Ist das recht und gerecht? Ist ein
solches Vorgehen würdig der Väter des Volkes Gottes?
Nathan
Was? Du willst den hohen Rat einer Ungerechtigkeit beschuldigen?
Sadock
Weist du die Vorschriften unserer heiligen Gesetzes. Vergleiche und dann urteile!
Nikodemus
Ich bin so gut wie ihr eingeweit ind das Gesetz Mosis und daher weiss ich, dass kein Urteil
anders als nach ordentlicher Zeugenvernehmung gesprochen werden soll.
Sadock
Was braucht es hier Untersuchung und Zeugenverhör? Sind wir nicht selbst oft genug Zeugen
seiner gesetzwidrigen Reden und Tate gewesen?
Nikodemus
Ja, ihr seit alles zugleich: Kläger und Zeugen und Richter! Aber auch ich habe gehört die
erhabenen Lehren des Mannes von Nazareth und gesehen seine grossen Taten; sie verdienen
Glauben und und Bewunderung nicht Verachtung und Strafe.
Kaiphas
Was verrätst du mit deiner Sprache? Bewunderung verdient es, der Bösewicht?
Bewunderung? Du bekennst dich zu Moses und willst doch verteidigen was da Gesetz
verdammt? Ha, Väter auf; Das Gesetz fordert Rache!
Ezechiel
Aus unserem Kreise sollst du dich entfernen, wenn du auf deiner Rede bestehst!
Joseph
Auch ich muss dem Nikodemus beistimmen. Man hat ihm keine Tat nachgewiesen, die ihm
des Totes schuldig machte, man wird ihm keine nachweisen. Er hat nichts als Gutes getan.
Kaiphas
Redest du auch so? Ist es nicht überall bekannt, wie er den Sabbath schändete? Wie er als,
Betrüger seine vorgeblichen Wundertaten nur durch Belzebub ausführte? Wie er sich selbst
für einen Gott ausgab, da er ein blasser Mensch ist?
Joseph
Ja, Neid und Bosheit haben seine Reden vertreht, seine schönste und wohltätigsten
Handlungen verdächtigt. Dass er aus Gott sei, davon haben seine göttlichen Taten Zeugnis
gegeben.
Nathan
Ha! Man kennt dich! Du bist selbst schon lange ein geheimer Anhänger dieses Galiäers! Jetzt
hast du dich vollends entlarvt!
Annas
So haben wir sogar in unserer Mitte Verräter des heiligen Gesetzes? Bis hieher hat der
Verführer seine Netze ausgeworfen?
Kaiphas
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Was tut ihr hier, Abtrünnige? Geht hin ind laufet eurem Propheten nach, dass ihr nochmals
ihn sehet, ehe seine Stunde schlaget. Denn dass er sterben muss bleibet unabänderlich
beschlossen.
Alle
Ja, sterben muss er! Das ist unser Beschluss!
Nikodemus
Ich verfluche diesem Beschluss! - Keinen Anteil will ich haben an diesem schändlichen
Blutgerichte.
Joseph
Auch ich will nicht mehr verweilen, da, wo man die Unschuld mordet. Ich schwöre es bei
Gott! Rein ist mein Herz.
4. Auftritt

Ezechiel
Seien wir froh, das wir der Verräter los sind. Jetzt können wir erst von Herzen unsere
Gedancken mitteilen.
Kaiphas
Allerdings, Brüder, wird es nötig sein, dass wir förmlich über diesen Menschen zu Gericht
sitzen, ihn selbst verhören und Zeugen wieder ihn auftreten lassen, damit nicht das Volck in
der Meinung bestärkt werde, als ob wir ihn nur aus Hass und Neid verfolgten.
Rabbi
Ja, zwei oder drei Zeugen - so schreibt es das Gesetz vor.
Samuel
An Zeugen wird es nicht fehlen. Diese will ich besorgen.
Nathan
Das Urteil steht fest. Nur um die Schrnahen nicht zu ärgern, wollen wir auch die gerichtliche
Formen nachtragen.
Ezechiel
Und sollten die Formen nicht ausreichen, so wird unsere einmütige Willenk:raft das
Abgängige ersetzen.
Rabbi
Ob etwas mehr oder weniger schuldig, darauf kommts nicht an; das öffentliche Wahl verlangt
ein.mall, dass er aus dem Wege geschaft werde.
Kaiphas
Was übrigens die Vollziehung des Urteils betrifft, so würde es wohl das Sicherste für uns
sein, wenn wir bei dem Landpfleger es durchsetzen könnten, dass er ihn zum Tode brächte.
So würde alle Verantwortung von uns abgewälzt.
Nathanael
Wir können es versuchen. Wenn es nicht durchgeht so steht uns noch immer der Weg offen
durch eine Schar unserer Getreuen, um Gedränge eines Auflaufes, das Urteil vollstrecken zu
lassen, ohne dass wir uns offen daran beteiligen.
Rabbi
Und im äussersten Falle wird wohl eine Hand sich finden, die in der Stille des Kerkers, das
heilige Synedrium von seinem Feinde befreien wir.
Kaiphas
Nun, die Umstände werden uns einen Fingerzeig geben, was geschehen soll; für jetzt las tun
auseinandergehen! Aber haltet euch zu jeder Stunde dieser Nacht bereit, w1Verzilglich wieder
hieher zu kommen, wenn ich euch rufen lasse. Die Sache muss schnell zur Entscheidung
gebracht werden; es ist keine Zeit zu verlieren! Also - unser Beschluss ist - Er terbe!
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VII. Vorstellung. 1. Auftritt

Jesus am Ölberge

Judas
Nun habet acht. Wir nähern uns dem Orte, wohin sich der Meister aus Jerusalem
zurückgezogen hat.
Josaphat
Wenn wir aber von seinen Jüngern doch bemerkt werden?
Judas
Weil der Überfall so unerwartet geschieht, ist an eine Gegenwehr nicht zu denken.
Abdias
Und, wagen sie's so sollen sie die Stärke unserer Arm's fühlen!
Judas
Seid unbekümmert! Er wird ohne Schwerstreit in eure Hände kommen!
Josaphat
Aber wie erkennen wir im Dunkel den Meister, dass wir nicht etwa einen von seinen
Anhänger fangen.
Judas
Ich will euch dieses als ein Zeichen geben. Wenn wir im Garten sind, so gebet genau acht! Ich
eile auf ihn zu. Den ich nun küssen werde, der ist es. Diesen bindet!
Kore
Gut, dieses Zeichen lässt uns sicher gehen.
Josaphat
Hört ihr? An dem Küsse sollt ihr den Meister erkennen!
Arphazat und Balbus
Wir hören es, und werden genau achthaben.
Judas
Jetzt lasst uns eilen! Es ist Zeit; wir sind nicht mehr weit von dem Meierhofe.
Josaphat
Judas! Wenn uns die heutige Nacht dieses Glück in den Schoss wirft, so sollst du die
herrlichsten Früchte deines Werkes ernten.
Kore
Auch von uns sollst du noch belohnt werden.
Panter
Nun warte, du Vollksaufwickler! Jetzt wird dir dein Lohn werden.

2. Auftritt. Der Ölgarten
Christus
Führwahr! Führwar! Ich sage euch; Ihr werdet weinen und wehklagen; die Welt aber wird
frohloken. Ihr werdet traurig sein; abe euere Traurigkeit wird in Freue verwandelt werden.
Denn ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen und euere Freude \.Vird
niemand mehr von euch nehmen. - Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt
gekommen. Ich verlasse die Welt und gehe zum Vater. Ihr aber, Petrus, Jakobus, und
Johannes gehet mit mir!
Jünger
Ach! was wird mit unserem Meister geschehen?
Jakob maj.
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So traurig sah ich ihn noch nie.
Jakob min
Ach! nie ist auch mein Herz, von Traurigkeit belastet!
Matthäus
0, dass doch diese Nacht vorüber wäre mit ihren trüben Stunden!
Phillipus
Wir wollen uns hier niederlassen und seine Zurückkunft abwarten!
Thomas
Ja, das wollen wir! Ich bin ganz müde und kraftlos.
Christus
0 liebe Kinder! Meine Seele ist betrübt bis zum Sterben! Bleibet hier und wachet mit mir! leb
will mich ein wenig entfernen, um durch den Ruf zum Vater mich zu stärken.
Petrus
0 lieber guter Meister!
Johannes
Meine Seele leidet mit der Seele unseres Lehrers.
Petrus
Mir ist so schwer! - - so bange! Jakob maj
Warum, sondert uns der gute Meister heute so voneinander?
Johannes
Ach! Wir werden Zeugen sein. Petrus
Wisset, ihr Brüder? Wir waren Zeugen seiner Verklärung auf dem Berge, Aber jetzt - was
werden wir sehen müssen?
Christus
So soll diese Stunde über mich kommen die Stunde der Finsternisse! - Doch dazu kam ich ja
in die Welt! - Vater! - Mein Vater! - Wenn es möglich ist, - und dir ist ja alles möglich - so
gehe dieser Kelch von mir vorüber! - Doch Vater, nicht wie ich will, - sondern wie du willst!
- Simon!
Petrus
Ach! mein Meister! Christus
Simon! Du schläfst?
Petrus
Meister! Sieh hier bin ich.
Christus
Konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?
Petrus
Vergib mir! Ich will mit dir wachen.
Johannes und Jakob
Der Schlaf, Rabbi, hat uns überwältigt.
Christus
0 wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fället!
Alle drei Jünger
Ja, Herr, wir wollen wachen und beten.
Christus
Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Mein Vater! Deine Forderung i t
gerecht! Deine Ratschlüsse sind heilig! - - du forderst dieses Opfer! - Vater! - - - der Kumpf
ist heiss - - doch wenn sich dieser Kelch von mir nicht entfernen kann, ohne das ich ihn
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trinke, so geschehe, Vater, dein Wille! Heiligster! Heilig werde es von mir vollbracht! - - - So
sind also eure Augen noch zu schwer, als dass ihr wachen könntet? 0 meine Vertrautesten!
Auch bei euch finde ich keinen Trost! Ach, Wie wird jetzt alles dunckel um mich her! Die
Angst des Todes umfängt mich! - Die schwere des göttlichen Gerichtes liegt auf mihr! 0
Sünden, Sünden der Menschen. Ihr drückt mich nieder! 0, der furchtbaren Last! 0, der
Bitterkeit dieses Kelches! - - Mein Vater! Wenn es nicht möglich ist, dass die Stunde an mir
vorübergehe, so gescheh dein Wille! - - Dein heilgster Wille! - Vater! - Dein Sohn! - höre
ihn!
3. Auftritt

Engel
Menschensohn! Heilige des Vaters Willen! Überschaue die Seligkeit, die aus deinem Kampfe
hervorgehen werden! Der Vater hat dir's aufgetragen, - du hast es freiwillig auf dich
genommen, das Sühnopfer zu werden für die sündige Menschheit; - führe es aus - Der Vater
wird dich verherlichen.
Christus
Ja, heiligster Vater! Deine Fügung bete ich an! - vollbringen will ich sie, vollbringen! versöhnen, retten, beseligen! - Gestärckt durch dein Wort, o Vater, gehe ich mit Freude dem
entgegen, was du mir, dem Stellvertrer des Sündigen Welt, bestimmt hast; jetzt schlafet und
ruhet aus!
Petrus
Was ist es, Meister?
Alle drei
Sieh, wir sind bereit.
Christus
Die Stunde ist gekommen! Der Menschensohn wird in die Hände der Sünder überliefert. Steht
auf und lasst uns gehen.
Alle Jünger
Was ist das für ein Getöse?
Phillipus
Kommt, wir wollen um unseren guten Meister uns versammeln!
Christus
Seht! Der mich verraten wird ist nahe.
Andreas
Was will diese Rotte Leute?
Alle Jünger
Ach, Es ist um uns geschehen!
Johannes
Und seht! Judas an der Spitze!
4. Auftritt. ( die Gefangenahme)

Judas
Rabbi! Sei gegrüsst! - Judas küsst ihm
Christus
Freund! Wozu bist du gekommen? Mit einem Küsse verrätst du den Menschensohn? Wen
suchet ihr?
Panther und Balbus
Jesum von Nazareth
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Christus
Ich bin es.
Arpazad u. Abdias
Weh uns! Wass ist das? Stürzen nieder
Jünger
Ein einziges Wort von ihm stürzt sie nieder!
Christus
Fürchtet euch nicht! Stehet aufl
Jünger
Herr! Wirf sie nieder, dass sie sich nimmer erheben!
Christus
Wen suchet ihr?
Panther und Balbus
Jesum von Nazareth
Christus
Ich habe es euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich suchet, so lasset diese geben!
Selpha
Ergreifet ihn!
Petrus und Phillipus
Herr! Sollten wir mit dem Schwerte dreinschlagen?
Malchus
0 weh! Ich bin verwundet! 0 weh! Mein Ohr ist weg!
Christus
Lasset ab! Nicht weiter! Sei unbesorgt! Du sollst geheilet sein! Und du - stecke dein Schwert
in die Scheide; denn alle, die das Schwert ergreifen, werden durch das Schwert umkommen.
Soll ich den Kelch, den mir der Vater gereicht hat, nicht trincken? Oder meinst du nicht, dass
ich meinen Vater bitten könnte, und dass er mir jetzt mehr als zwölf Legionen Engel zu Hilfe
schicken würde? Wie würde dann aber die Schrieft erfüllt werden, dass es so geschehen
müsse? Thr seid auf mich wie auf einen Räuber ausgegangen; mit Schwertern und mit
Knütteln mich gefangen zu nehmen: und ich sass doch täglich bei euch im Tempel und lehrte,
- und ihr strecktet eure Hand nicht nach mir aus und ihr ergriffet mich nicht. Aber dies ist eure
Stunde dies ist die Macht der Finsternis! Seht, hier bin ich!
Selpha
Umgebet ihn! Bindet ihn fest, dass er uns nimmer entkomme!
Nathan
Dafür seid ihr dem hohen Rate verantwortlich.
Arpazad und Panther
Aus unsern Händen wird er sich nicht mehr streichen.
Dathan
Jetzt wollen wir unsere Rache kühlen!
Booz
Du sollst deinen Frevel teuer büssen!
Dathan
Weisst du, was im Tempel getan hast?
Josaphat
Wir wollen nun voraus in die Stadt eilen! Der hohe Rat erwartet mit Sehnsucht unsere
Ankunft.
Beite Händler
Wir aber gehen nicht von der Seite dieses Bösewichts.
Nathan
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Zuerst zum Hohenpriester, zu Annas! Dorthin führet ihn!

Selpha
Wir kommen nach!
Josaphat
Judas! Du bist ein Mann!
Natban
Du hast als Mann Wort gehalten.
Judas
Sagte ich es euch nicht: Heute noch wird er in eurer Gewalt sein?
Nathan
Ja! Den ganzen hohen Rat hast du zum Schuldner dir gemacht.
Abdias
Fort mit dir! In Jerusalem wird man über dich entscheiden.
Selpha
Lasst uns eilen! Führet ihn behutsam!
Balbus
Ha! Laufe nun, wie du im Judenlande herumgelaufen bist.
Selpha
Schonet seiner nicht! Treibet ihn an!
Panther
Vorwärts! Oder man wird dich mit Kolben treiben.
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VIII: Vorstellung 1. Auftritt

Jesus wird dem Hohenpriester Annas vorgestellt. ( Palast des Annas)
Annas
Ich kann keine Ruhe finden in dieser Nacht, bis ich weiss, das dieser Ruhestörer in den
Händen der Unsrigen ist. 0 möchte der Feind der Synagoge bereits in Fesseln geworfen sein!
Voll Sehnsucht erwarte ich meine treuen Diener mit dieser Nachricht.
Esdras
Sie können nicht mehr lange weilen: es ist geraume Zeit, dass sie Aufgebrochen sind.
Annas
Vergebens ist mein bekümmerter Blick fort und fort nach der Kidronsgasse gerichtet! Es lässt
sich nichts sehen, nichts hören. Geh, liebster Esdras! Eile dem Kidronstore zu und sieh, ob sie
nicht herannahen.
Esdras
Wie der Hohepriester befielt.
Annas
Das wäre ein Unglück für das hohe Synedrium, wenn uns diesmal der Wurf misslingen sollte.
Sidrach
Hohepriester! Lass die Sorgen. Es ist an einen guten Erfolg nicht zu zweifeln.
Annas
Sie werden doch ihren Weg nicht geändert haben, und etwa durch das Tor Siloah
zurückkehren? Ich muss auch von diesser seite spähe halten lassen.
Sidrach
Wenn der Hohepriester es wünscht, will ich dem Tore Siloah zueilen.
Annas
Ja, tue es! Sie aber zuerst, ob niemand durch die Synedriumsgasse herankomme.
Sidrach
Ich will nicht säumen.
Annas
Die Nacht rückt vor - und immer noch keine Gewisheit! Jede Minute dieser bangen
Erwartung ist mir mehr als eine Stunde, - - Ich meine, - es kommt jemand zu meinem Hause
gelaufen; - ja,ja! Es kommt jemand! Es wird wohl gute Botschaft sein!
Sidrach
Esdras kommt in Eile! Ich sah ihn schnellen Fusses die Gasse heranlaufen.
Annas
Der muss frohe Nachricht bringen, da er sich so sehr beeilt! 0 ich habe wahrlich kein Gefühl
mehr als für den Tod des Verbrechers.
Esdras
Heil unserem Hohepriester! - Ich habe die abgeortneten Väter mit Judas gesehen. Es ist alles
nach Wunsch, - der Galiläer in Banden. Ich habe sie gesprochen und eilte, die freudenvolle
Nachricht geschwind zu überbringen.
Annas
Glückliche Botschaft! Selige Stunde! Ein Stein ist von meinem Herzen gewälzt und ich fühle
mich wie neugeboren. - Jetzt erst nenne ich mich mit Freude den Hohepriester des
auserwählten Volkes.

2. Auftritt
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Nathan, Josaphat und amuel
Glück und Heil dem Hohepriester Gott erhalte ihn!
Nathan
Der Wunsch des hohen Rates ist erfüllt!
Annas
0 ich muss euch unuu-men vor Freude: - So ist also unser Plan glücklich gelungen! - Juda!
Dein Name wird in w1seren Jahrbüchern eine ehrenvolle Stelle einnehmen! Noch vor dem
Feste soll der Galiläer sterben!
Judas
Sterben? Sterben?
Annas
Sein Tod ist beschlossen?
Judas
Für sein Leben und Blut will ich nicht verantwortlich sein.
Annas
Das ist nicht nötig; er ist in unserer Gewalt.
Judas
Dazu habe ich ihn euch nicht überliefert.
San1uel
Du hast ihn überliefert; das Weitere ist unsere Sache.
Judas
Weh mir! Was habe ich getan! Sterben soll er? Nein? Das wollte ich nicht? Das will ich nicht!
Nathan, Josaphat, und Samuel
Du magst wollen oder nicht - er muss doch sterben!
3. Auftritt

Esdras
Hohepriester! Der Gefangene ist vor der Schwelle.
Annas
Selpha mit der nötigen Wache möge ihn heraufführen; die übrigen sollen ihn drunten
erwarten.
Selpha
Hoheptiester! Nach deinem Befehle steht der Gefangene hier vor deinen Schranken.
Annas
Habt ihr ihn allein ge:filnglich eingebracht.
Balbus
Seine Anhänger zerstreuten sich wie scheue Schafe.
Selpha
Und wir fanden, es nicht der Mühe wert, sie einzufangen, jedoch " äre Malchus beinal1e ums
Leben gekommen!
Annas
Wieso? Was ist geschehen?
Selpha
Einer seiner Anhänger hieb mit gezückten chwerte auf ihn ein; er traf sein Ohr, und w g war
es.
Annas
Wie? Es lässt sich aber nichts bemerken!
Balbus
Der Wundermann hat es ihm wieder angekUnstclt.
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Annas
Warum redest du selbst nicht, Malchu ? Was sagst du dazu?
Malchus
Ich kann es nicht erklären. Es ist Wunderbares an mir geschehen.
Annas
Hat der Betrüger dich etwa auch bezaubert? Sage, durch welche Macht hast du dies getan?
Christus (schweiget.)
Selpha
Rede, wenn dich deine Obrigkeit fragt!
Annas

Nun, so rede. Gib Rechenschaft über deine Jünger - über deine Lehre die du in ganzen
Judenlande verbreitet, und wodurch du das Volck verführt hast. Christus
Ich habe öffentlich vor der Welt geredet;ich habe immer in den ynagogen und in Tempel
gelehrt; und ich habe nichts im Verborgenen geredet. Was frägst du mich? Frage diejenigen,
welche gehört haben was ich zu ihnen redete! Sieh diese wissen was ich gesagt habe.
Balbus
Antwortest du so den Hohepriester. (schlägt ihn ins Gesicht)
Christus
Habe ich unrecht geredet, so beweise es, dass es unrecht sei! Habe ich aber recht g redet. Warum schlägst du mich?
Annas

Du willst auch jetzt noch trotzen da dein Leben und Tod in unserer Gewalt steht?- Uhr t
ihn weg! Ich bin dieses Bösewichts müde.
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IX. Vorstellung 1. Auftritt

Christus vor Kaiphu

Selpha
Erhabener Hohepriester! Hier erscheint wie du geboten der Gefangene.
Kaiphas
Führt ihn nxher, dass ich ihm ins Angesicht sehe und ihn fragen kann.
Selpha
Tritt vor- und ehre hier das Haupt des hohen Rates!
Kaiphas
Du bist also derjenige, der sich einfallen liess unserer Synagoge und dem Gesetze Mosis den
Untergang bereiten zu wollen?- Du bist angeklagt, dass du das Volk zum Ungehorsam
aufgereizt, dass du das göttliche Gebot der Sabbatsheiligung oftmals verletzt, dass du sogar
viele gotteslästerliche Reden und Handlungen dir erlaubt hast. - Hier stehen ehrenwä.rde
Männer, welche bereit sind, sie Warheit dieser Anklage mit ihren Zeugnisse zu bekrä:fügen.
Höre sie, - und dann magst du dich verantworten, wenn du kommst!
Zeuge. Nun
Ich kann vor Gott bezeugen, dass dieser Mensch das Volk aufgereizt hat, indem er öffendlicb
die Ratsglieder und Schrieftlehrer - Heuchler, reissende Wölfe, blinde Führer gescholten,
dass man ihren Werken nicht folgen soll.
Zeuge. Gad.
Auch ich bezeuge dies und kann noch beifügen, dass es dem Volke verboten hat, dem Kaiser
den Tribut zu zahlen.
Zeuge. N un.
Ja, dergleichen Reden habe ich auch gehört.
Kaiphas. Zu Christus
Was sagst du darauf1 - Christus schweigt - Du schweigst? Weisst also dagegen nichts zu
sagen!
Zeuge. Gad.
Ich habe öfters gesehen, wie er mit seinen Jüngern den Satzungen der Väter zum Trotz. mit
ungewaschenen Hände zu Tische gegangen; - ich habe gesehen, wie er mit Zöllner und
Sünder freundlichen Umgang pflog.
Beite Zeugen.
Ja, das haben wir öfters gehört!
Zeuge. N un.
Du hast gesagt: Ich kann den Tempel Gottes niederreisen und in drei Tagen wieder aufbauen.
Kaiphas
Du hast dich also einer übermenschlichen, göttlichen Macht gerühmt! - Das sind schwere
Beschuldigungen - und sie sind gesetzlich bezeugt. Wiedersprich, wenn du kannst! o höre:
Ich der Hohepriester, beschwöre dich bei dem lebendigen Gott! Sage. Bist du der Me ia . der
Sohn Gottes des Hochgelobten?
Christus
Du sagst es, und ich bin es. Ich sage euch aber: Von nun an werdet ihr den Menschen lm zur
Rechten der Kraft Gottes sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen!
Kaiphas
Er hat Gott gelästert! Was brauchen wir noch Zeugen. Geht! Ihr hobt selbst die Lästcrung mit
angehört! Was dUnket euch?
A lle Priester
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Er hat den Tod verdient! - - Kaiph
Er i t al einstimmig de T de
huldig erklärt. 1 h fordere euch auf. zu antworten. W
tz , n dem. welcher der,, n Gott ge et:zteo Obrigkeit ungehorsam I t7
sagt das heilige

Ezechiel
Wer hoffärtig i t und dem Gebote d Pri ters nicht gehorchen will. der lens h oll lerben
und du oll t das Bö ausrotten aus Israel!
Kaipha
Welche trafe verhängt das Ge etz über den Gotterlästerer?
1 athanael
age den Kindern Israels: wer den amen de Herrn lästert, oll de Todes sterben!
Kaiphas
omit ist das Uneil über diesen Je us von azareth ge prochen. Führt ihn fort. bewahret ihn
und mit grauenden, forgen bringt ihn ins hohe ynedrium.
elpha
o komme, 1essias! Wir wollen dir deinen Palast an,veissen.
2. Au.ftrill
Judas
Bange Ahnungen treib n mich umher! Das Wort bei Annas: Er soll sterben - o, dies Wort
verfolgt und quält mich wo ich gehe und stehe! - - ein! ein! o weit werden sie esja do b
nicht treiben! - - Es wäre schrecklich - schrecklich. - wenn sie meinen Meister - - - und ich ich - schuld daran! - - ein! Dahin kann es nicht kommen; - sie haben keine Ursache dazu. In
Kaiphas' Hause hier kann ich es wohl erfragen, wie es steht. - Was tue ich? Gehe ich hinein?
- - Ach ich kann diese Ungewissheit nicht mehr länger ertragen und es grauet mir davor. die
Gewissheit zu erfahren! Aber es muss einmal sein! - 0 wie pocht mein Herz or Ang t! Ich
, erde doch v,iohl nicht das Ärgste vernehmen müssen.
3. Auftritt
Agar
Sebet, kommet hierher mit eurer Wache!
Sara
Hier ist es gemächlicher.
Arpaxad.
un, hier! Lass ich mirs gefallen. Wären wir nur eher gekommen! 0 wie töricht - immer
stehen wir unter dem helJen Himmel draussen und frieren. Aber \J o gibt es Feuer?
Panther
Gebt Agar und Sara, bringt welches herbei und Holz zun1 achlegen.
Agar
Recht gerne.
Sara
Sogleich sollt ihr,s haben.
Abdias
Das Verhör scheint die ganze Nacht in Anspruch zu nehmen.
Arpaxat
Ja,ja! Es mag lange hergehn, bis die Zeugen alle vernommen sind.
Panther
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Und der Beklagte wird wohl auch alle seine Beredsamkeit aufbieden, um sich
herauszuwinden.
Arpaxad
Es wird ihm aber, nichts helfen. Die Ratsglieder sind zu sehr von ihm beleidigt worden.
Agar
Hier habt ihr Glut.
Sara
Und Holz und Feuerzange.
Abdias
Schönen Dank, ihr guten Mädchen!
Panther
Nun lasst uns acbthaben, dass uns das Feuer nicht erlösche!
Agar
Johannes! Du kommst auch hierher mitten in der Nacht? Tritt nur herein! Hier kannst du dich
wärmen. Nicht wahr? Männer! Ihr gönnt auch diesem jungen Manne hier ein Plätzchen?
Balbus
Jawohl! Komm nur her!
Johannes
Gute Agar! Es ist noch ein Gefährte bei mir, dürfte er nicht auch hereinkommen?
Agar
Wo ist er! Las ihn hereinkommen! Was soll er draussen stehen in der Kälte? Nun wo ist er?
Johannes
Er steht an der Schwelle; will sich aber nicht getrauen hereinzukommen.
Agar
Komm herein, guter Freund? Sei ohne Furcht.
Panther
Freund! Komme auch du her zu uns! Wärme dich!
Arpaxad
Ich bin begierig, ob nicht auch nach seinen Jüngern Nachfrage gehalden wird.
Abdias
Da hätten wir ein schönes Stück Arbeit, die alle einzufangen.
Panther
Es wird nicht der Mühe wert sein. Wenn der Meister weg ist werden diese Galiläer Reissaus
nehmen und sich in Jerusalem nicht mehr sehen lassen.
Arpaxat
Wenigstens sollte doch der eine derbe Züchtigung erhalten, der im Garden sich zur Wehr
gesetzt und dem Malchus sein Ohr abgehauen hat.
Abdias
Ja, da sollte es heissen: Ohr um Ohr!
Panther
Toller Einfall! Nein, nein! Diese Regel findet hier keine Anwendung; Malchus hat ja auch
sein Ohr wieder.
Agar (zu Petrus)
Ich habe dich schon lange betrachtet. Wenn ich nicht irre, bist du einer von den Jilngem des
Mannes aus Galiläa? Ja, ja! Du warst bei Jesus, dem Nazarener.
Petrus
Ich? - nein - ich bin es nicht. Frau ich kenne ihn nicht; weiss auch gar nicht, was du sag t.
Sara
Seht! Dieser war auch bei Jesus von Nazareth.
Petrus
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0 Mensch! Ich bin es nicht. Bei meiner Seele! Ich kenne den Menschen nicht.
Panther
Sehet diesen Menschen an! Wahrlich, auch dieser war bei ihm!
Petrus
Gott sei mein Zeuge, dass ich diesen Menschen nicht kenne, von dem ihr redet.
Panther
Was? Habe ich dich nicht bei ihm in Garten gesehen, da meinem Vetter Malchus das Ohr
weggehauen wurde?
Arpaxat und Abdias
Macht euch fertig! Der Gefangene wird herbeigebracht!

4. Auftritt
Petrus
Ach, bester Meister! Wie tief bin ich gefallen! - 0, ich schwacher, elender Mensch! Dich,
meinen liebervollsten Freund und Lehrer, habe ich verleugnet - dreimal! verleugnet! Dich für
den ich in den Tod zu gehen versprochen! -Fluch meiner schändlichen Untreue! Ewig fühle
mein Herz die Reue dieser verachtungswürdigen Feigheit! Herr! Mein bester Herr! Hast du
noch eine Gnade für mich, eine Gnade für einen Treuelosen, o so sende sie, sende sie mir!
Diesmal noch höre die Stimme eines reuigen Herzens. - Ach! Die Sünde ist geschehen! Ich
kann sie nicht mehr ungeschehen machen. - Aber ewig will ich sie beweinen und büssen. - 0
du Güdigster! Du wirst mich nicht verstossen. Meine bittere Reue nicht verschmähen? Nein!
Der sanfte, mitleidige Blick mit dem du mich, deinen tiefgesunkenen Jünger, ansahst,
verheisst es mir: du wirst mir vergeben! Diese Hoffnung habe ich zu dir, bester Lehrer! Und
die ganze Liebe meines Herzens soll von diesem Augenblicke an dich schliessen! Und nichts,
nichts soll vermögen, mich jemals zu trennen von dir!
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X Vorstellung 1. Auftritt

Judas, Verzweiflung.

Judas
So ist denn meine bange Ahnung zur schreklichen Gewissheit geworden! Kaiphas hat den
Meister zum Tode verurteilt und der Rat hat in sein Urteil eingestimmt! - Es ist vorbei, keine Hoffnung einer Rettung mehr! Wenn der Meister sich hätte retten wollen, so hätte er im
Ölgarten sie seine Macht zum zweitenrnale fühlen lassen. Da er's damals nicht tat, so tut er's
nicht mehr. Und was kann ich für ihn tun, ich Unseliger, da ich ihn in ihre Hände überliefert
habe? - Das Geld sollen sie wieder haben, das Blutgeld und sie müssen mir meinen Meister
wieder herausgeben! Sogleich will ich hingehen, meine Forderung zu stellen. - Doch - wird
er dadurch gerettet werden? 0 eitle törichte Hoffnung! Sie werden meines Antrages spotten. Verfluchte Synagoge! Du hast mich durch deine Aussendlinge verführt, hast mich betrogen,
hast mir deine blutdürstigen Absichten verheimlichet, bist du ihn in deiner Gewalt hattest. Mit bitteren Vorfürfen will ich euch quälen, ihr ungerechten Richter! Nichts will ich wissen
von eurem teuflichen Beschlusse! Keinen Anteil will ich haben an dem Blute des
Unschuldigen! 0 Höllenwehen martern mein Inerstes.
2. Auftritt Synagoge
Kaiphas
Mit Ungeduld, verehrte Väter, harrt ich der Morgendämmerung entgegen, um den Feinde des
Synedriums bald dem verdienten Tode zuzuführen.
Annas
Auch ich konnte keinen Augenblick Ruhe finden vor Begierde, bald das Todesurteil sprechen
zu hören.
Alle Priester u. Pharisäer
Es ist gesprochen er soll und muss sterben.
Kaiphas
Ich wollte, ehrwürdige Väter, in Mitte der Nacht nicht alle Glieder des hohen Rates hierher
bemühen. Es war die erforderliche Zahl von Zeugen und Richtern zugegen, um nach dem
Gesetze das Urteil zu sprechen. Einstimmig wurde der Beklagte des Todes schuldig erklärt;
denn alle hatten es aus seinem eigenen Munde vernommen, dass er sich als den Sohn Gottes
ausgegeben, also auf die schrekliche Weise Gott gelästert hat.
Alle Prie u. Pharisäer
Ja, wir bezeugen es. - Aus seinem Munde haben wir, die Gotteslästerung gehört.
Kaiphas
Ich will nun den Verbrecher nochmall vorführen lassen, damit ihr alle euch von seiner
toteswürdigen Schuld überzeugt. Dann möge der ganze Rat das Urteil bestätigen.
3. Auftritt

Judas
Ist es wahr? Ihr habt meinen Meister zum Tode verurteilt?
Rabbi
Was drängst du dich unberufen in die Versammlung. Hinaus! Man wird dich rufen wenn man
deiner bedarf.
Judas
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Ich muss es wissen! Habt ihr ihn verurteilt?
Alle
Er muss sterben.
Judas
Wehe! Wehe! Ich habe gesündigt! Ich habe den Gerechten verraten und ihr blutdürstigen
Richter ihr verdammet und mordet die Unschuld!
Alle
Juda! Ruhig - oder Judas
Keine Ruhe mehr für mich! Keine für euch! Das Blut, das Blut der Unschuld schreit um
Rache!
Kaiphas
Was verwirt. deine Seele? Rede! Rede aber mit Erfurcht! Du stehst vor dem hohen rate! Judas
Ihr wollt jenem den Tode überliefern, der rein ist von jeder Schuld. Das dürft ihr nicht. Da
habe ich Einsprache zu machen. Ihr habt mich zwn Verräter gemacht! Eure verfluchten
Silberlinge Annas
Du hast dich selbst angetragen und den Kauf geschlossen.
Josaphat
Besinne dich, Judas! Sieh! Du hasst erhalten was du verlangt hast. Und wenn du dich
ordentlich beträgst, so kannst du noch. Judas
Ich will nichts mehr! Ich zerreisse euem schändlichen Vertrag! Gebt die Unschuld heraus!
Rabbi
Packe dich, Unsinniger!
Judas
Die Unschuld fordere ich zurück! Meine Hände sollen rein sein an dem Blute Rabbi
Was? Du schändliche Verräterseele! Du willst dem hohen Rate Gesetze vorschreiben? Wisse!
Dein Meister muss sterben, und du hast ihn in den Tod geliefert!
Alle
Sterben muss er!
Judas
Sterben muss er! Ich bin eine Verräterseele. Ich habe ihn in den Tod geliefert! Dann zerreisset
mich! Ihr Teufel aus tiefster Hölle: zerrnahnet mich! - Hier, Bluthunde, habt ihr euer Fluch euer Blutgeld!
Kaiphas
Was lässest du dich zu einer Handlung gebrauchen, die du nicht vorher überlegt hast?
Alle
Da sieh nur zu!
Judas
So soll meine Seele verderben - mein Körper zerbersten, - und ihr Alle
Schweige und packe dich von hier!
Judas
Ihr sollt mit mir in die unterste Hölle versinken.
4. Auftritt
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Kaiphas
Ein wahnsinniger Mensch!
Annas
So etwas ahnte ich.
Samuel
Es ist seine Schuld.
Kaiphas
Er mag nun büssen, was er selbst verschuldet! Er hat seinen Freund verraden; wir verfolgen
unsern Feind. - Ich bleibe fest auf meinen Entschlüsse, und wenn einer hier sein sollte, der
anderer Gesinnung ist, der stehe auf1
Alle
Nein! Was beschlossen ist, werde ausgeführt!
Kaiphas
Was tun wir mit diesem Gelde? Da es Blutgeld ist, darf es nicht mehr in den Opferkasten
zurückgelegt werden.
Annas
Mann könnte es nach dem Willen des hohen Rates sogleich auf irgend einen nützlichen
Zweck verwenden.
Samuel
Es mangelt an einem Begräbnisplatze für Fremdlinge. Da könnte wohl mit diesem Gelde ein
Acker hierzu angekauft werden.
Alle
Ja, wir stimmen mit ein.
Kaiphas
Ist ein solcher eben käuflich?
Samuel
Ich wärde das Geschaft besorgen.
Kaiphas
Nun wollen wir nicht mehr länger säumen, das Enturteil über den Gefangenen zu fällen.
Annas
Ich will sehen, ob ihm der Trotz, den er gegen micht gezeigt, noch nicht vergangen ist! Eine
wahre Genugtuung wird es mir sein, einzustimmen in den Urteilspruch! Er sterbe!
5. Auftritt

Selpha ( zu Christus)
Ehre den hohen Rat besser als vorher! Hochweise Väter! Hier bringen wir den Gefangenen,
wie uns aufgetragen worden!
Kaiphas
Führt ihn in die Mittel
Balbus
Tritt vor!
Kaiphas
Jesus von Nazareth! Bestehst du auf dem Worte, das du in dieser Nacht vor deinen Richtern
ausgesprochen hast?
Annas
Wenn du der gesalbte bist, so sage es uns!
Christus
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Wenn ich es euch sage, so werdet ihr mir nicht glauben;und stelle ich euch eine Frage
entgegen, so werdet ihr weder darauf antworten, noch mich loslassen. Aber von nun an wird
der Menschensohn zur Rechten des allmächtigen Gottes sitzen.
Alle
Du bist also der Sohn Gottes?
Christus
Ihr sagt es; denn ich bin es!
Annas
Es ist genug! Was bedürfen wir noch eines Zeugnisses!
Priester u. Pharisäer
Wir haben es nun auch selbst aus seinem Munde gehört.
Kaiphas
Väter des Volkes Israels! Euch gebührt es nun, den entgüldigen Ausspruch über die Schuld
und Strafe dieses Menschen zu tun.
Alle
Er ist der Gotteslästerung schuldig! Er hat den Tod verdient.
Kaiphas
Wir wollen ihn demnach vor dem Richterstuhl des Pilatus führen.
Alle
Ja! Fort mit ihm! Er sterbe.
Kaiphas
Pilatus muss aber zuerst in Kenntniss gesetzt werden, damit er noch vor dem Feste das Urteil
ergehen lasse.
Rabbi
Es könnten einige Ratsglieder vorausgehen, um bei ihm das Gesuch um unverzüglichen
Vornahme der Verhandlung zu stellen.
Kaiphas
Du selbst, Rabbi; dann Nathan. Geht voraus! Wir werden sogleich nachkommen. Dieser Tag
wird also die Religion unserer Väter retten und die Ehre der Synagoge erhöhen, so dass der
Nachklang unseres Ruhmes zu den spätesten Enkeln sich fortpflanzen wird. Jetzt führt ihn
weg! Wir folgen.
6. Auftritt

Judas
Wo gehe ich hin, die Schande zu verbergen, die Qualen des Gewissens abzustreifen? Kein
Waldestunkel ist verstekt genug und keine Felsenhölle tief genug! - 0 Erde! Tue dich auf und
verschlinge mich! Ich kann nicht da sein mehr. Ach meinen Meister, den besten aller
Menschen, habe ich verkauft, ihn zur Misshandlung ausgeliefert, zwn schmerzvollsten
Martertode. Ich abscheulicher Verräter! O! Wo ist ein Mensch, auf dem noch solche
Blutschuld liegt! Wie gütig war er gegen mich! Wie freundlich tröstete er mich, wenn
manchmal mir finsterer Unmuth auf der Seele lag! Wie wunderselig fühlt' ich mich, wenn ich
zu seinen Füssen sass, und Himmelslehre wie Honigseim von seinem Munde floss! Wie
liebreich mahnte, und warnte er mich noch, als ich schon über schändlichen Verrat hinbrütete!
Der gute Herr! - Und ich ich habe ihm so vergolten! - - - Vermaledeiter Geiz! Nur du hast
mich verleitet, hast mich blind und taub gemacht! Du warst der Ring an dem der atan mich
erfasste, in den Abgrund mich zu ziehn! Ach, nun kein Jünger mehr, darf ich nie wieder der
Brüder einem unter die Augen treten. Ein Ausgestossener, überall verhast, verabscheut
überall, von jenen selbst, die mich verführt, als ein Verräter nun gebrandmarkt, irre einsam
ich umher mit dieser Feuerglut in meinem Innern, - Ach! Einer wäre noch! 0 dilrfie ich ihm
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nochmals in sein Antlitz schau n! wie würde ich mich anklammern Ihm dem einzigen
Rettungsancker. Doch dieser eine - liegt im Kerker, ist viJeicht getötet schon durch
Feindeswut ach mein! Durch meine SchuJd, durch meine SchuJdl Ich ich, bin der
Yen orfene der zum Kerker, zum Tode ihn gebracht! - 0 web mir. Auswurf der Menschheit!
Mir ist nicht zu helfen mehr! Für mich ist keine Hoffnung! Mein Verbrechen - es ist zu gross,
es ist durch keine Busse mehr gut zu machen! Er ist tot - und ich bin sein Mörder! Unglükselige Stunde, da meine Mutter mich zur Welt gebracht! Soll ich dieses Marterleben
noch weiter hinschleppen? Diese Qualen in mir tragen? Wie ein Verpesteten die Menschen
fliehn? Gefloh'n, verachtet sein vor aller Welt? Nein! Keinen Schritt mehr weiter! immer
kann ichs ertragen! Hier will ich verfluchtes Lebe, aushauchen dich! An diesem Baume hange
die unglückselige Frucht! Ha! Komm, du Schlange, umstricke mich! Erwürge den Verräter!
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XI Vorstellung 1. Ai{/lrill

Christus vor Pilatus

Kaiphas
Statthalter des erhabenen Kaisers! Zu Rom!
AJle
Heil und Segen dir!
Kaiphas
Wir haben einen Menschen, Namens Jesus, hierher vor deinem Richterstuhl gebracht und
bitten dich, dass du das von hohen Rate über ihn gefiillte Todesurteil in Vollziehung bringen
lassen wollest.
Pilatus
Führt ihn vor! - Welche Anklage habt ihr wieder diesen Mann?
Kaiphas
Wenn er nicht ein grosser Übeltäter wäre, würden wir ihn dir nicht überliefert, sondern selbst
ihn nach Vorschrieft unseres Gesetzes abgestraft haben.
Pilatus
Nun welche Übeltaten hat er sich schuldig gemacht.
Kaiphas
Er hat in vielfacher Weise das heilige Gesetz des Volkes Israel schwer verletzt.
Pilatus
So nehmet ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetze!
Annas
Er ist bereits vom Synedrium gerichtet und des Todes schuldig erklärt worden.
Alle
Denn nach unserem Gesetze, hat er den Tod verdient.
Kaiphas
Es ist uns aber nicht erlaubt, das Todesurteil an jemanden zu vollziehen. Darum bringen wir
die Bitte um Vollstreckung des Urteils an dem Statthalter des Kaisers.
Pilatus
Wie kann ich einen Menschen in Tod hingeben, ohne dass ich sein Verbrechen kenne, und
ehe ich mich von der Todeswürdigkeit des Verbrechers überzeugt habe? Was hat er getan?
Rabbi
Das Urteil des hohen Rates wieder diesen Menschen ward einstimmig ausgesprochen, und auf
genaue Untersuchung seiner Verbrechen gegründet. Es scheint also nicht notwendig, dass der
Erhabene Statthalter, die Mühe einer nochmaligen Untersuchung auf sich nehme.
Pilatus
Wie? Thr wagt es, mir dem Stellvertreter des Kaisers, zuzumuten, dass ich euch ein blinde
Werkzeug zur Vollführung eurer Beschlüsse sei? Das sei ferne von mir! Ich muss" issen,
welches Gesetz und in welcher Weise er es übertreten habe.
Kaiphas
Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetze muss er sterben, denn er hat sich ·elb t zum
Sohne Gottes gemacht.
Nathanael
Wir alle haben die Gotteslästerung aus seinem Munde gehört.
Annas
Darum müssen wir darauf bestehen, dass er die gesetzliche trafc des Todes erleide.
Pilatus
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Um einer solchen Rede willen, die höchstens die Frucht einer schwänncrischen
Einbildungskraft ist, kann ein Römer niemanden des Todes schuldig finden. Wer weiss auch,
ob nicht dieser Mann der Sohn irgend eines Gottes ist? - Habt ihr ihm kein anderes
Verbrechen zur Last zu legen, so <lenket nicht daran, dass ich euer Verlangen erfüllen werde.
Kaiphas
Nicht bloss gegen unser heiliges Gesetz, sondern auch gegen den Kaiser selbst hat sich dieser
Mensch schwerer Verbrechen schuldig gemacht. Wir haben ihn als einen Aufrührer und
Verführer des Volkes befunden.
Alle
Er ist ein Volksaufwiegler, ein Empörer!
Pilatus
Ich habe wohl von einem Jesus gehört, der im Lande herumziehe und lehre und
ausserordentliche Taten verrichte. Aber nie habe ich etwas von einen durch ihn erlegten
Aufruhr vernommen. Wäre etwas dergleichen vorgefallen, so würde ich es von euch erfahren
haben, der ich zur Handhabung der Ruhe im Lande aufgestellt und vom Tw1 und Treiben der
Juden ganz gut unterrichtet bin. Oder sagt: wann und wo hat er einen Aufruhr erregt.
Nathanael
Er versammelte Volksseharen zu Tausenden wn sich, und erst vor kurzem hat er, von einer
solchen Schar umgeben feierlichen Einzug in Jerusalem selbst gehalten.
Pilatus
Ich weiss es: aber es ist nichts Aufrührerisches dabei vorgefallen.
Kaiphas
Ist es nicht Aufruhr, wenn er dem Volke verbietet, dem Kaiser den Tribut zu entrichten ?
Pilatus
Wo habt ihr Beweise?
Kaiphas
Beweise genug, das er sich für den Mesias, den König Israels, ausgibt! Ist das nicht
Aufforderung des Volkes zum Abfälle vom Kaiser?
Pilatus
Ich bewundere euern plötzlich erwachten Eifer für das Ansehen des Kaisers. Hörst du welch'
schwere Anklage diese wieder dich vorbringen? Was antwortest du.
Christus (schweigt)
Kaiphas
Sieh! Er kann es nicht leugnen!
Ezechiel
Sein Schweigen ist Eingeständnis seines Verbrechens!
Alle
Verurteile ihn also!
Pilatus
Geduld! Dazu ist noch Zeit. Ich will ihn allein in besonderes Verhör nehmen. Ihr aber
überlegt nochmals den Grund und Ungrund euerer Klagen, und prüft wohl, ob sie nicht etwa
aus unlauterer Quelle kommen! Lasset mich dann eure Gesinnungen wissen.
2. Auftritt (Pilatus und Christus allein)

Pilatus
Du hast also die Klagen des Rates wider dich vernommen. Gib mir hierüber Antwort! Du
habest dich, sagen sie, einen Gottesohn genannt. Woher bist du?
Christus (schweigt)
Pilatus
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Auch mit mir redest du nicht? Weisst du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und
Macht habe dich loszugeben?
Christus
Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben herab gegeben wäre. Darum
hat der, welcher mich dier überlieferte, eine grössere Sünde.
Pilatus
Ein freimütiger Wort! - Bist du der König der Juden?
Christus
Frägst du mich dieses aus dier selbst? Oder nur deshalb weil es die anderen vor mir gesagt
haben?
Pilatus
Bin ich den ein Jude? Dein Volk und die Priester haben dich mir überliefert. Sie beschuldigen
dich, dass du habest der König Israels sein wollen. Was ist an der Sache?
Christus
Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so würden ja
meine Diener für mich gestritten haben, dass ich nicht in die Hände der Juden gekommen
wäre. So aber ist mein Reich nicht von hier.
Pilatus
Du bist also doch ein König?
Christus
Du sagst es. Ich bin ein König: Ich bin dazu geboren, und dazu in die Welt gekommen, dass
ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Wer immer aus der Wahrheit ist, der gehorchet meiner
Stimme.
Pilatus
Was ist Wahrheit.

3. Auftritt
Pilatus
Hier habt ihr euern Gefangenen wieder. Er ist ohne Schuld.
Annas
Wir haben das Wort des Kaisers, dass unser Gesetz aufrecht erhalten werden soll. Wie ist es
möglich, dass der ohne Schuld befunden werde, der dieses nämliche Gesetz mit Füssen tritt?
Alle
Des Todes ist er schuldig.
Kaiphas
Ist er nicht auch vor dem Kaiser strafbar wenn er frevelnd das verletzt, was des Kaisers Wille
uns gewährleistet hat?
Pilatus
Ich habe es euch gesagt. Hat er sich gegen euer Gesetz vergangen, so bestrafet ihn nach euem
Gesetz, insoweit ihr dazu befugt seid. - Ich kann das Todesurteil über ihn nicht aussprechen,
weil ich nichts an ihm finde, was nach den Gesetzen, nach denen ich zu richten habe, den Tod
verdiente.
Kaiphas
Wenn sich jemand eigenmächtig zum König aufwirft in einer Provinz des Kaisers - ist er
nicht ein Empörer? Verdient er nicht die Strafe des Hochverrats, die Todesstrafe?
Pilatus
Wenn dieser Mann sich einen König genannt bat, so berechtigt mich dieses vieldeutige Wort,
noch lange nicht, ihn zu verurteilen. Bei uns wird öffentlich gelehrt, dass jeder Weise - ein
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König sei. Tatsachen aber, dass er sich königliche Macht angemacht habe, habt ihr nicht
vorgebracht.
Nathanael
Ist es nicht Tatsache genug, wenn durch ihn das ganze Volk in Unruhe und Bewegung
kommt, wenn er ganz Judäa mit seiner Lehre erfüllt, - von Galiläa an, wo er zuerst Anhänger
an sich gezogen bis hirher nach Jerusalem?
Pilatus
Ist er aus Galiläa gekommen?
Alle
Ja, ein Galiläer ist er.
Rabbi
Seine Heimath ist Nazareth im Gebiete des Königs Herodes.
Pilatus
Wenn das ist, so bin ich des Richteramtes überhoben. Herodes, des König von Galiläa, ist auf
das Fest hierhergekommen; er mag nun über seinen Untertan richten. Nehmt ihn also fort und
bringt ihn zu seinem Könige. Von meiner Leibwache soll er geführt werden!
Kaiphas
Auf denn, zu Herodes! Bei ihm, der selbst sich zwn Glauben unserer Väter bekennt, werden
wir besseren Schutz finden für unser heilig Gesetz.
Annas
Und wenn sich tausend Hindernisse entgegenstemmen, - den Frevler muss die verdiente
Strafe treffen.
Alle
Eine Stunde früher oder später! Sterben muss er! Heute noch!
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XII Vorstellung 1. Auftritt
Christus vor Herodes. (Saal des Herodes)
Kaiphas
Mächtiger König!
Alle
Heil und Segen dir von den Allmächtigen!
Kaiphas
Das Synedrium hat sich eines Verführers bemächtigt, und bringt ihn vor den König zu
Bestätigung der gesetzlichen Strafe.
Nathanael
Das Gesetz fordert seinen Tod.
Annas
Und dem Könige möge es gefallen, das Urteil des Rates zu unterzeichnen.
Herodes
Wie kann ich in einem fremden Gebiete Richter sein? Geht zu eurem Statthalter! Der wird
euch Recht sprechen.
Kaipbas
Pilatus sendete ihn hieher, weil er ein Galiläer und dein Untertan ist.
Herodes
Ist dieser Mann aus meinem Gebiete? Wer ist er?
Alle Priester
Es ist Jesus von Nazareth.
Kaiphas
Darum sprach Pilatus? Der König mag über seinen Untertan richten.
Herodes
Dies sprach Pilatus? Sonderbar? Pilatus sendet ihn zu mir! Räumt mir das Richteramt in
seinem Gebiete ein!
Nathanael
Der Statthalter scheint sich den Könige wieder, annähern zu wollen?
Sadock
Allerdings mag er's fühlen wieviel ihm an der Freundschaft des Königs gelegen sein.
Herodes
Es soll mir als Beweis seiner neuen Freundschaft gelten. Vieles, sehr vieles habe ich von dir
durch die Sage vernommen, und lange so einen Mann, über den die Länder staunen zu sehen
gewünscht.
Rabbi
Er ist ein Verführer?
Alle
Ein Feind unseres Gesetzes!
Herodes
Ich habe gehört, dass du die Geheimnisse der Menschen durchschaust und Taten verrichtest
welche die Grenzen der Natur überschreiten. Last uns eine Probe, einen Beweis deiner
Wissenschaft und hohen Kraft sehen; - wir wollen mit dem Volke dich ehren und an dich
glauben.
Christus (schweigt)
Sadock
0 König! Lass dich nicht beirren! Er steht mit dem Beelzebub im E inverständnisse!
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Herodes
Das gilt mir gleich. - Höre. Ich habe in vergangener Nacht einen sonderbaren Traum gehabt.
Kannst du mir sagen, was mir geträumt hat, so will ich dich als einen gründlichen
Herzenskenner preisen.
Christus (schweigt)
Herodes
So weit bist du als noch nicht. Villeicht aber verstehst du meinen Traum mir auszulegen,
wenn ich ihn dier offenbare. Mir träumte. Ich stand auf die Zinne meines Palastes zu
Herodium, und sah die Sonne untergehn. Da stand plötzlich ein Mann vor mir: der streckte
seine Hand aus, und zeigte gegen Abend und sprach: Sie dorthin! Dort in Hesperia, ist dein
Schlafgemach. Kaum hatte er's gesagt, zerfloss: seine Gestald im Nebel. Ich erschrak und
erwachte, - Wenn du erleuchtet bist wie Joseph, als er vor Ägyptens König stand, so deute
auch du deinem Könige diesem Traum.
Christus (schweigt).
Herodes
Bist du in diesem Fache nicht bewandert? Nun, so zeige uns deine vielgerümte Wunderkraft.
Mache dass es plötzlich finster werde in diesem Saale! Oder - erhebe dich und wandle vor
uns ohne das du den Boden berührest - oder -verwandle die Rolle dort, die dein Todesurteil
enthält, in eine Schlange! Du willst nicht? Oder kannst du nicht? Das sollte dier ein Leichtes
sein, man erzelt sich ja viel grösere Wunderwercke von dir, - Er regt sich nicht! Eil Ich sehe
wohl: Die Sage, die von ihm, so viel Rühmens macht, ist eitler Volksgeschwätz. Er weiss und
kann nichts.
Ezechiel
Dem dummen Volke etwas vorzuspiegeln ist leicht. Etwas anderes ist's vor dem weisen und
mächtigen Könige zu stehen.
Herodes
Es ist nichts an ihm. Er ist ein törichter Mensch, den der Volksbeifall etwas verückt gemacht
hat. Den lasst nur laufen! Er ist nicht wert, dass ihr um seinetwillen euch Mühe macht.
Kaiphas
0 König! Traue diesem schlauen Menschen nicht! Er stehlt sich nur als einen Toren, um ein
milteres Urteil von dir zu erschleichen.
Annas
Wenn er nicht aus dem Wege geräumt wird, so steht selbst die Person des Königs in Gefahr,
denn er hat sich zum Könige aufzuwerfen erfrecht.
Herodes
Dieser zu einem Könige? -Zum Narenkönige-das ist glaubwürdig-Als solcher verdient er
annerkant zu werden. Darum will ich ihn einen Königsmantel zum geschenke machen und ihn
fünnlich zum Könige aller Toren einsetzen. Was habt ihr den eigentlich wieder ihn?
Rabbi
Er hat den Sabbat geschändet.
Nathanael
Er ist ein Gotteslästerer.
Alle
Und als solcher spricht ihn das Gesetz des Todes schuldig.
Herodes
So hat er mir Eigenschaft beigelegt, die ihm selbst gänzlich mangelt. Bekleidet ihn! Mit
diesem gewiss schönen Königsmantel. Zwei Soldaten bekleiden ihn.
Alle
Zum Tode! Zum Tode! Sterben soll er!
Herodes
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Nein! Des Blutes eines so erhabenen Königs! will ich mich nicht schuldig machen.
Christus. Wird dem Volke ihm spotk/eide vorgestelt.
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XIII Vorstellung 1. Auftritt

Christus wird dem Pilatus nochmal vorgeftlhrt
Kaiphas
Den Gefangenen bringen wir nochmal vor deinem Richterstuhl und fordern nun mit Ernst
seinen Tod.
Alle
Wir beharren darauf, er soll sterben.
Pilatus
Ihr brachtet mir diesen Menschen als einen Volksaufwiegler. Und sehet! Ich habe eure Klagen
vernommen; ich habe ihn selbst verhört und an ihn nichts von den gefunden, weswegen ihr
ihn anklagt.
Kaiphas
Wir bleiben bei unserer Anklage. Er ist des Todes würdig.
Alle

Ein Verbrecher gegen unser Gesetz und gegen den Kaiser.
Pilatus
Ich habe, ihn weil er ein Galiläer ist, zu Herodes geschickt. Habt ihr eure Klagen dort
vorgebracht?
Kaiphas
Ja, Herodes wollte aber nicht richten, weil du hier zu befehlen hast.
Pilatus
Auch er hat nichts an ihm gefunden, was den Tod verdiene. Ich will also diesen Mann, um
doch eurem Verlangen entgegen zu kommen mit Geisselstreichen züchtigen lassen, dann aber
ihn losgeben.
Annas
Das genügt nicht.
Kaiphas
Das Gesetz spricht über solche Verbrecher nicht die Strafe der Geisselung aus, sondern die
Strafe des Todes.
Pilatus
Ist euer Hass gegen diesen Mann so tief, und bitter, dass ir selbst durch das Blut aus seinen
Wunden nicht ersättiget worden kann! Ihr zwingt mich euch offen zu sagen, was ich denke;
von unedler Leidenschaft getrieben, verfolgt ihr ihn weil das Volk ihm mehr zugetan ist als
euch. Ich habe eurer gehässigen Klagen genug gehört; ich will nun die Stimme des Volkes
hören! Es wird onehin bald zahlreiches Volk sich hier versammeln, wn nach altem
Herkommen einen der Gefangenen zur Feier des Osterfestes loszubitten da wird es sich
zeigen, ob eure Klage der Ausdruck der Volksgesinnung oder nur euer persönliche Rache sei?
Kaiphas
Es wird sich zeigen, o Statthalter, dass du mit Unrecht Böses von uns denckst.
Ezechiel
Wahrlich nicht Rachsucht sondern der heilige Eifer für Gottes Gesetz ist es, was uns antreibt,
seinen Tod zu begehren.
Pilatus
Ihr wisset von dem Mörder Barabbas, der in Ketten liegt. und von seinen Schandtaten.
Zwischen dem und zwischen Jesus von Nazareth werde ich dem Volke die Wahl lassen.
Welchen es freibitten wird, den werde ich freigeben.
Alle
Den Barabbas gib los!
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Sadock
Diesen da ans Kreuz.
Pilatus
Ihr seid nicht das Volk; das Volk wird sich aussprechen. Indessen will ich diesen züchtigen
lassen; Die Soldaten sollen in fortführen und nach römischen Gesetz Geisseln
Christus wird abgeführt und gegeisselt.
2. Auftritt

Kaiphas
Pilatus beruft sich auf die Stimme des Volkes. Wohlan! Auch wir berufen uns darauf! Jetzt,
wackere Israeliten, ist eure Zeit gekommen. Gehet hin in die Gassen Jerusalems! Fordert eure
Freunde, unsere Getreuen auf, hierher zu kommen. Vereinigt sie zu geschlossenen Scharen!
Entzündet sie zum glühendsten Hasse gegen den Feind Moses! Die Wanckelmütigen suchet
zu gewinnen durch die Kraft eures Wortes, durch Versprechungen. Die Anhänger des
Galiläers aber schüchtert ein durch vereintes Geschrei wider sie, durch Schimpf und Spott,
durch Drohungen, auch, wenn es sein muss, durch Misshandlungen, dass keiner es wage, sich
hier blicke zu lassen, viel weniger seinen Mund zu öffuen.
Händler
Wier eilen hin und kommen bald zurück.
Dathan
Jeder an der Spitze einer begeisterten Schaar.
Kaiphas
In der Synedriumsgasse kommen wir alle zusammen.
Alle
Heil euch, treue Jünger Mosis!
Samuel
Die Ersten in Israel sollt ihr werden.
Kaiphas
Lasst auch uns keinen Augenblick säumen. Gehen wir den Scharen entgegen, sie zu
ermuntern zu entflammen.
Annas
Aus allen Gassen Jerusalems wollen wir dann das aufgebrachte Volk vor das Richthaus
führen.
Rabbi
Weil Pilatus die Stimme des Volkes zu hören wünscht, so höre er sie!
Kaiphas
Er höre den einstimmigen Ruf der Nation: Den Barabbas los! Den Galiläer ans Kreuz!
Alle
Den Barabbas los! Den Galiläer ans Kreuz!
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XIV. Vorstellung 1. Auftritt

Jesus wird zum Kreuzestode verurteilt.
Alle
Richte! Urteile über ihn!
Pilatus
Seht! Welch ein Mensch!
Pri u. Phar.
Ans Kreuz Volk
Ans Kreuz mit ihm!
Pilatus
Kann selbst auch dieser Anblick euren Herzen kein Mitleid abgewinnen?
Alle
Er sterbe! Ans Kreuz mit ihm!
Pilatus
So nehmet ihr ihn und kreuziget ihn, auf eure Gefahr! Ich will nichts damit zu schaffen habe!
Denn ich finde keine Schuld an ihm.
Kaiphas
Höre, o Statthalter, die Stimme des Volkes! Sieh! Es stimmt in unsere Klage ein, es verlanget
seinen Tod.
Volk
Ja, wir verlangen seinen Tod.
Pilatus
Führt ihn hinab. Und Barabbas werde aus dem Gefängnisse hierher gebracht! Der
Kerkermeister soll ihn sogleuch ausliefern.
Annas
Barabbas lebe! Über den Nazarener sprich das Todesurteil.
Volk
Zum Tode mit dem Nazarener!
Pilatus
Ich verstehe dieses Volk nicht. Vor wenigen Tagen habt ihr jubelnd und Beifall zujauchzend
diessen Mann durch die Gassen Jerusalems begleidet. Ist es möglich, dass heute dasselbe
Volk Tod und Verderben über ihn rufe? Das ist verachtungswürdiger Wankelmut.
Kaiphas
Das gute Volk hatte es endlich eingesehen, dass es von den Abenteurer betrogen worden, der
sich angemasst hat, sich den Mesias, den König Israels zu nennen.
Nathanael
Jetzt sind diesem Volke die Augen vollends aufgegangen, da es sieht, wie er sich selbst nicht
helfen kann, er, der Freiheit und Heil der Nation zu bringen versprach.
Ezecruel
Israel will keinen Mesias, der sich fangen und binden und allen Spott mit sich treiben lfu . t.
Volk
Er sterbe! Der falsche Mesias! Der Betrüger!
Pilatus
Männer des Judenvolkes! Es ist Gewonheit dass ich euch auf da Fest einen gcfimgcm.·n
losgebe. Seht nun diese beite an! (Christus u. Barabbas) Der eine snnficn Blid, s.
würdevollen ßenchmes, das Bild eines weisen Lehrers, als den ihr in lungc , crcht t h \~t.
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keiner einzigen bösen Tat überwiesen und bereits durch die empfindlichste Züchtigung
gedemütigt! Der andere - ein hässlicher verwildeter Mensch, ein überwiesener Räuber und
Mörder, das greuliche Bild eines vollendeten Bösewichts! Ich berufe mich auf eure Vernunft,
auf euer Menschengefühl! Wählet! Welchen wollt ihr dass ich euch losgeben soll, den
Barabbas oder Jesum, der Christus genannt wird?
Priester u. Volk
Barabbas werde frei!
Pilatus
Wollt ihr nicht, dass ich euch den König der Juden losgebe?
Priester u. Volk
Hinweg mit diesem! Den Barabbas gib uns los!
Kaiphas
Du hast versprochen, den freizugeben, den das Volk verlangen werde.
Pilatus
Ich bin gewohnt, mein Versprechen zu halten, ohne eine Mahnung zu bedürfen. Wass soll ich
dann aber mit dem König der Juden tun?
Alle
Er soll gekreuziget werden.
Volk
Kreuzige, kreuzige ihn!
Pilatus
Wie? Euern Könige soll ich ans Kreuz schlagen lassen.
Priester und Pharisäer
Wir haben keine König sondern nur einen Kaiser.
Pilatus
Ich kann diesen Mann nicht verurteilen; denn ich finde keine Schuld an ihm. Er ist gezüchtigt
genug, ich will ihm loslassen.
Priester
Wenn du diesen loslässest, so bist du kein Freund des Kaisers.
Kaiphas
Er hat sich zum Könige aufgeworfen.
Priester u. Pharisäer
Und wer sich zum Könige aufwirft der ist ein Rebell wieder den Kaiser.
Pilatus
Man bringe Wasser! (ein Diener bringt es.)
Volle
Ja, wier gehen nicht von der Stelle, bis das Urteil gesprochen ist.
Pilatus
Nehmet ihn hin zur Kreuzigung! Aber seht ich wasche meine Hände; ich bin unschuldig an
dem Blute dieses Gerechten! Ihr möget es verantworden.
Priester u. Volk
Sein Blut komme Ober uns und unsere Kinder.
Annas
Wir und unsere Kinder werden den heutigen Tag segnen und mit dankbarer Freude den
Namen Pontius Pilatus aussprechen.
Pilatus
Man bringe die im Gefängnisse aufbewahrten zwei Mörder herbei! (zwei, ohlatc'II /'>ri11sm
sie). Sie haben den Tod verdient - vielmehr als der Angeklagte.
Pharisär u. Volk
Dieser hat den Tod vor allen verdient.
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Pilatus
Das Todesurteil soll schriftlich abgefast und öffentlich vor allem Volke verkündet werden.
(Man bringt die zwei Mörder)

Rabbi
Ha! Das gibt eine schöne Geselschaft für den Lügen-Messias auf seinen letzten Wege.
Pilatus (zu den zwei Mördern)
Von euch und euren Schandtaten soll heute die Erde rein werden. Ihr sollt am Kreuze sterben.
- Das Todesurteil werde kuntgemacht.
Schreiber Aurelius
Ich Pontius Pilatus, des mächtigen Kaisers Claudius Tiberius Landpfleger in Judäa, spreche
auf zudringliches Verlangen der Hohepriester, des Synedriums, und des ganzen Volkes der
Juden das Todesurteil über einen gewissen Jesus von Nazareth, welcher angeklagt ist, dass er
das Volk zur Empörung aufgereizt, dem Kaiser die Steuern zu entrichten, verboten und sich
selbst zum Könige aufgeworfen habe. Derselbe soll auserhalb der Mauern der Stadt zwischen
zwei Missetätern, die wegen mehrerer Rauberfälle und Mordtaten gleichfals zum Tode
verurteilt sind, an das Kreuz geschlagen und vom Leben zum Tode gebracht worden.
Geschehen zu Jerusalem am Vorabende des Osterfestes.
Pilatus
Nun nehmet ihn hin und kreuziget ihn.
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XV. Vorstellung 1. Auftritt

Maria
0 liebster Jünger, wie wird es meinen Jesus ergangen sein, seit du ihn im Hause des Kaiphas
zum letztenmale gesehen hast?
Johannes
Wenn die Priesterschaft könnte, wie sie wollte, so würde er wohl schon unter den Toden sein.
Aber sie dürfen das Urteil ohne Erlaubnis des Statthalters nicht vollstrekken. Und Pilatus,
hoffe ich, wird ihn nicht verurteilen, da er hat nie etwas Böses, sondern nur Gutes getan.
Magdalena
0 möge der Herr das Herz des Statthalters zur Gerechtigkeit lenken, dass er die Unschuld
gegen die Ränke der Bosheit schütze.
Maria
0 Freunde! Wo gehen wir hin, dass ich meinen Sohn nochmal sehe? Ich muss ihn sehen!
Aber wo finde ich ihn! Vielleicht schmachter er im tiefsten Kerker.
Joseph
Es lässt sich auch niemand sehen, bei dem sich erkundigen könnte. Ich weiss nicht, was das
ist: es ist alles umher wie ausgestorben.
Johannes
Das beste wird sein, wir gehen zu ikodemus. Dort werden wir am sichersten erfahren, wie es
um den lieben Meister steht.
Maria
Ja, dahin lasst uns gehen! Mittjedem Augenblicke mehrt sich mein Kummer in dieser
Ungewissheit über das Schicksal meines Sohnes.
Johannes
Komme, liebe Mutter und sei stark in Glauben. Was auch geschehe, es ist Gottes Fügung.
Joseph
Was ist das? Ein furchtbarer Lärm!

2. Auftritt
Joseph
Ich glaube, das Gewühl dringt gar vor die Tore der Stadt heraus.
Johannes
Es scheint, das jemand nach Kalvarien zur Hinrichtung hinausgeführt wird.
Maria
Er ist es! Ach Gott! Es ist mein Sohn! Mein Jesus ist es!
Johannes Magdalena u. Salome
Mutter! Liebe Mutter!
(ein Kind /äst Christus tringen)
Hauptmann
Hier stärke dich.
Maria
Ach so sehe ich ihn, zum Tode geführt, einen Missetäter gleich, zwischen Missetätern!
Johannes
Mutter es ist die Stunde, die er vorhergesagt hat! So ist des Vaters Wille!
Hauptmann
Willst du nicht tringen? Dann treibt ihn an!
Maria
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0, wo ist ein Schmerz, gleich meinem Schmerze.
(Christus fällt nieder)
Hauptmann zu Simon
Komm her, du hast breite Schulder, die etwas tragen können.
Simon
Ich? - nein - ich muss - Ich weis nicht.
Hauptmann
Du wirst es schon inne werden. Weigere dich nicht.
Alle Pharisäer
Schlagt drein wenn er nicht gehen will!
Simon
Ich bin ja Unschuldig! Ich habe nichts verbrochen!
Hauptmann
Schweige.
Simon
Was sehe ich? Das ist der heilige Mann von Nazareth. Dir zu Liebe will ich es tragen. 0
könnte ich dadurch mich dir wert machen!
Christus
Gottes Segen dir und Deinigen!
Hauptmann
Jetzt vorwärts! Du folge mit dem Kreuzesbalken nach.
Abdias
Nun kannst du schon geschwinde Füsse machen.
Hauptmann
Lasset das gut sein! Wir wollen noch ein wenig inne halten dass er sieb erhole, ehe es den
Hügel hinangeht.
Kaiphas
Schon wieder ein Stillstand? Wann werden wir aufKalvarien kommen?
Veronika
0 Herr! wie ist dein Angesicht vom Blute und Schweiss überronnen! Willst du dich nicht
abtrocknen?
Christus
Mitleidige Seele! Der Vater wird es dir vergelten.
Salome
Du guter Lehrer, o mein unvergässlicher Wohltäter!
Veronika
Edelster Menschenfreund! So wird dir gelohnt?
Martha
Ist's möglich! Solcher Undank! 0 wie dauerst du mich.
Christus
Töchter Jerusalems! Weinet nicht über mich! Sondern über euch, weinet und über eure
Kinder.
Salome
Wehe uns, o furchtbare Zukunft, wehe Israel!
Hauptmann
Entfernet nun das Weibervolk! Es ist Zeit, das wir vorrücken.
Rabbi
Geht es doch endlich einmal vorwärts?
(Christus fällt nieder)
Nathanael
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Der Hauptmann ist zu milde.
Alle
chonet seiner nicht!
3. Auftritt
Aurelius
Halt! - Auf Befehl des Statthalters soll der Hauptmann absogleich bei ihm erscheinen und
weitere Verhaltungsbefehle einholen.
Kaiphas
Was soll dies? Wozu neue Verhaltungsbefehle. Das Todesurteil ist gesprochen und muss
unverweilt vollzogen werden.
Hauptmann
Nein! Dies wird nicht geschehen, bis ich die weitere Befehle meines Herrn werd vernommen
haben. Ihr haltet indessen sorgfaltige Wache, und ziehet mit den Verurteilten vollends nach
Golgatha hin. Dann entlasset diesen Mann (zeigt au/Simon) und wardet meine Rükkunft ab!
Gemäss dem Befehle, den ich erhalte, wird das Weitere dann ungesäumt vor sich gehen.
Johannes
Mutter! Wollen wir nicht nach Bethania zurück, du wirst den Anblick nicht ertragen können.
Maria
Wie könnte eine Mutter ihr Kind verlassen in der bittersten letzten Not.
Martha
Aber es könnte dir selbst ein Leid wiederfahren wenn sie dich als seine Mutter erkennen.
Maria
Ich will mit ihm leiden! Hohn und Schmach mit ihm teilen, mit ihm sterben!
Johannes
Wenn nur die Kräfte des Leiben nicht erliegen.
Maria
Fürchtet nichts! Ich habe zu Gott um Kraft gebetet: der Herr hat mich erhört. Lasst uns
nachgehen.
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XVL Vorstellung 1. Auftritt

Jesus auf Golgotba.
Kaiphas
Anderen hat er geholfen: sich selbst kann er nicht helfen.
Annas
Er hat auf Gott vertraut. Der rette ihn jetzt, wenn er Wohlgefallen an ihm han!
Christus
Vater! Verzweihe ihnen; denn sie wissen nicht wa sie tun!
Der linke Schächer, Milus
Hörst du? Bist du der Gesalbte, so rette dich jetzt und uns.
Der rechte Schächer, Dismas.
Auch du fürchtest Gott nicht, da du doch zu derselben Strafe verurteilt bist? Uns geschiht
recht; dem wir empfangen den Lohn, den wir durch unsere Missetaten verdient haben. Er aber
hat nichts Böses getan. Herr gedenke meiner wenn du in dein Reich kommst.
Christus
Wahrlich, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein!
Kaiphas
Hört! Er tut noch dergleichen, als ob er über Pforten des Paradieses zu gebieten hätte.
Rabbi
Ist ihm sein Hochmut noch nicht vergangen, da er hilflos am Kreuze hängt?
Christus
Weib! Sie deinen Sohn! - Sohn! Sieh deine Mutter!
Maria
So sorgst du sterbend noch für deine Mutter!
Johannes
Heilig sein mir sein letztes Wille! Du meine Mutter! - Und ich dein Sohn!
Christus
Mich dürstet.
Hauptmann
Er leidet Durst und ruft um einen Trank.
Ein Soldat reicht ihm einen Schwamm
Christus
Eloi! Eloi! Lamma Sabachtani!
Pharisäer
Er ruft den Elias.
Kaiphas
Nun wir wollen sehen, ob Elias komme, ihn herabzunehmen von dem Holze der chande.
Christus
Es ist vollbracht! - Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist.
Hauptmann
Wahrlich! Dieser Mann war ein Gerechter.
Kaiphas
Was ist es! Doch nicht der Tempel Annas
Eingestunt.
Nathanael
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Das nicht! Aber - die Scheidenwand des Heiligtumes ist mitten entzwei geborsten. Und
dieses Erdbeben.
Prie u. Phar.
Schreck.lieh! Schreck.lieh!

2. Auftritt
Nikodemus
So soll denn der heilige Leichnam des Gottesgesanden so schreklich verunehrt, in die Grube
der Verbrecher hingeworfen werden? Ist dagegen keine Hilfe möglich?
Joseph
Höre meinen Entschluss! Ich gehe jetzt geraden Weges zu Pilatus und will ihn bitten, dass er
mir die Leiche Jesu schenke.
Nikodemus
Ja, tue das Freund! Ich will Gewürze bringen, ihn einzubalsamieren.
Hauptmann
Fürchtet euch nicht, gute Frauen! Tretet hervor! Es darf euch nichts zu Leide geschehen.
Magdalena
0 , mein Liebster Lehrer! Mein Herz hängt mit dir am Kreuze!
Aurelius
Auf befehle meines Herrn, des Statthalter, sollen den Gekreuzigten die Beine gebrochen, dann
die Leichname abgenommen werden.
Hauptmann
Sogleich wird es geschehen.
Salome
Ach! Jesus! Man wird doch mit deinem heiligen Leibe nicht so grausam verfahren.
Veronika
Ach, Schonet doch! Schonet doch!
{ein Soldat öfnet die Seide)
Magdalena
0 , liebe Mutter! Dieser Stich ist auch durch dein Herz gedrungen.
Hauptmann
Nun nehmet den Leichnam vom Kreuze.

3. Auftritt
Magdalena
Sind sie endlich fort die Wütenden! - Tröste die geliebte Mutter! Sieh, nun sind wir allein mit
unseren Freunden. Das Gespötte und die Lästerungen sind verstummt, - und heilige
Abendstille umfängt uns, tröste dich.
Maria
0 , meine Freundinnen! Was mein Jesus litt, hat dieses Mutterherz mitgelitten - un hat er· '
vollbracht.
Magdalena
Ja, Mutter, gedenke der Worte, die er zu dir sprach als er von Bethania v egging. Du \\ trst
meinen Todeskampf mitkämpfen, dann aber auch meinen ieg mitfeicm!
Maria
Das ist meine JJoffnung, mein Trost.

173
173

Christus
Maria
Petrus
Johannes
Judas
Phillippus
Thaddäus
Simon
Jakobus maj
Jakobus min
Thomas
Andreas

Matthäus
Bartolomäus
Joseph von Arimathäa
Nikodemus
Lazarus

Magdalena
Martha
Salome
Kleophas
Judith
Veronika
Agar
Sara

Dariabar
Pilatus
Annas
Kaiphas

Herodes
Hauptmann
Schächer - Milus, Dismas
Priester:

athanael
Ezechiel
Josue
Sadock
Amiel
Mereru
Rabbi Orchelaus
Pharitler:
Rabinth
Dariabas
Josaphat
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O:z.iel
Amon
aras
amuel
Ptalomäus??
athan

alomon
Gerson
Hlndler:
Dathan

Epraim
Moses
Kore
Esron
Booz
Albiron
Sidrach
Esdras
Abdias
Arpaxat
Balbus
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PASSIÓ
l..fclvoncí.\ I. .\z/11
Bevonulás JcruzsAlcmbc
1. 1lozsttnnul Az Atya a Mennyben
Küldjön neked kegyelmet!
11oz annnl ki ott fent trónol,
Téged örökké megtart on!
Refr. Üd özlégy! Üdvözlégy! Ó DávidFia!
Üdvözlégy! Üdvözlégy! Az Atya Trónja illet meg Téged.
2. Áldott legyen, ami újra él,
Dá id atyánk birodalma és a népi
Ti népek áldjátok, dicsérjétek a Fiút,
Mint az Atyát, ugyanúgy.
Refr.

3. A mi királyi Fiunknak Hozsanna!
1Inngozzon messziről hozsanna!
Uralma legyen teljes
Az Atya trónján dicsőségben.
Rcfr.

Az eredeti német szöveget
Kiss Dóra fordította magyarra 2003-ban.

fi.felvonás 1. szín

Kiü.zetés a templomból
Krisztus
Mit látok itt? Így tisztességtelenitik meg Atyám házát! Az Isten háza ez? Vagy piactér? Itt kell
hogy hódoljanak, azok, akik a pogányok országaiból jönnek, hogy Istent imádják, , az
uzsorások tülekedése küzepette?
És ti , papok, a szentély őrzői! Látjátok ezt a borzalmat és eltüritek? Jaj nektek! Aki a szíveket
vizsgálja, tudja, hogy ti magatok miért pártoltak ilyen garázdaságokat!
Kereskedők

Ki ez egyáltalán?
Nép
Ó a nagy názáreti próféta Galileában.
Krisztus
El innen, Mammon szolgái! Én parancsolom nektek! Vigyétek, ami a tiétek, és hagyjátok el a
szent várost!
Mózes
Ó jaj! Nem bírom elviselni a tekintetét!
Kore
Menjünk, nehogy haragja elpusztítson!
Ezékiel
Miért zavarod ezeket az embereket?
Sadock
Hogyan tilthatod meg nekik, amit a Főtanács engedélyezett nekik?
Ezékiel
Ez mind áldozat az Úrnak.
Booz
Már nem is áldozhatunk tovább?
Krisztus
A templomon kívül is van elég hely az üzleteiteknek! Az én házam, mondja az Úr, az imádság
háza legyen minden nép számára! Ti azonban rablóbarlanggá változtattátok! El innen
mindnyájatokkal!
Rabbi
Ehhez semmi közöd,ilyet nem tehetsz!
Kore
A pénzem! Ó, a pénzem!
Dátán
A galambjaim! Mitévő legyek?
Booz
Felborultak az olajoskorsóim! Ki kárpótol a veszteségért?
Krisztus
El innen! Azt akarom, hogy ez a hely, amit megszentségtelenítettetek, ismét az tya
imádásának helye legyen!
Sadock
Mond meg nekünk, milyenjogon mondod ezeket?
SámueJ
Milyen csodajelekkel tudod bizonyítani, hogy van ehhez hatalmad?
Krisztus

sodajeleket kö eteltek? Tessék: pusztítsátok el ezt a templomot, és három nap alatt újra
felépítem!

Rabbi
Milyen kérkedő szemtelen beszéd ez!
ámuel és Ezékiel
Hal Negyvenhat évig épült ez a templom, és te három nap alatt akarod újra felépíteni?
Gyerekek
Hozsanna Dávid Fiának!
Nép
Áldott legyen, aki az Úr nevében jön.
Jozafát
Hallod, mit mondanak ezek?
Nátán
Tiltsd meg nekik!
Krisztus
Mondom nektek ha ezek elhallgatnának, a kövek kezdenének beszélni helyettük.
Gyerekek
Hozsanna Dávid Fiának!
Farizeusok
Hallgassatok, ti együgyűek!
Krisztus
Sosem olvastátok: A gyermekek és csecsemők dicsérnek téged. Ami a büszkék előtt rejtve
marad, azt kinyilatkoztatják a kicsiknek. És beteljesedik az írás: a kő, amit az építők
elvetettek, szegletkővé lett. Gyertek, fiaim! Azt tettem, amit az Atya parancsolt nekem,
megvédtem házának tiszteletét. A sötétség sötétség marad; de sok szívben hamarosan nappal
lesz. Menjünk a szentélybe, ott imádjuk az Atyát.
Gyerekek és a nép
Hozsanna Dávid Fiának!
Farizeusok
Hallgassatok semmirekellők!
Gyerekek és a nép
Dicsőség a Fölkentnek! Hozsanna a magasságból!

Nátán
Mind vele együtt fogtok elpusztulni.
Gyerekek és a nép
Áldott legyen Dávid országa, amely ismét eljön.

2. Szín
Kereskedők

Ez a szégyen nem maradhat bosszú nélkül! Gyertek, siessünk hogy bosszút állhasswud

Dátán
Drágán meg kell fizetnie a vakmerősége miatt.
Kereskedők

Bosszút! Bosszút!

Papok
Ha! Bosszút! Kiáltsátok ezt minden utcán!
Booz
Pénz, olaj, só, galambok - mindenért kárpótolnia kell!
Kereskedők

Hol van? Éreznie kell a bosszúnkat!
Ezékiel
Eltűnt.

Kore
Gyerünk utána!
Kereskedők

Nem menekülhet haragunk elöl!
Nátánáel
Maradjatok, barátaim! Ennek az embernek túl sok a követője. VeszéJyes csata is kezdődhet,
aminek a vérszomjas rómaiak kardjaikkal vetnének véget. Bízzatok bennünk! Hagyatkozzatok
a mi vezetésünkre! Így a gonosztevő biztosan megkapja méJtó büntetését.
Papok
Velünk, értünk, ez a ti üdvötök!
Sadock
Közel van a bukása.
Kereskedők

Veletek és értetek, segíteni akarunk, hogy legyőzzük őt.
Nátánáel
Most elmegyünk, hogy az egész Főtanácsot értesítsük a mai eseményekről
Kereskedők

Veletek megyünk, elégtételt követelünk
Nátánáel
Gyertek egy óra múlva a főpap udvarának előterébe.Előadom a tanácsban a panaszaitokat és a
tőlem telhetően a pártotokra állok. A megfelelő órában hívni foglak benneteket.
Kereskedők

Mózes a prófétánk - ő a törvényhozónk. El mindenki mással! - Mózes tanításáért a halálra is
kész vagyunk. - Dicséret illeti atyáinkat! Dicséret illeti atyáink Istenét!

lll felvoná 1. szín

Búcsú Betániától
Krisztus
Tudjátok, kedves fiaim, hogy két nap múlva húsvét lesz. Ezért most utoljára térünk be
betániai barátainkhoz, és utána Jeruzsálembe megyünk, ahol ezekben a napokban minden
beteljesedik, amit a próféták írtak az Emberfiáról.
Fülöp
Tehát tényleg közel az a boldog nap, amikor Izrael országát helyreállítod?
Krisztus
Akkor az Emberfiát átadják a pogányoknak, kigúnyolják, leköpik és keresztre feszítik, de ö a
harmadik napon ismét feltámad!
János
Mester! Mily sötét és borzasztó szavak ezek! Hogyan értsük amit mondasz? Magyarád meg
nekünk!
Krisztus
Eljött az óra, amikor az Emberfia megdicsőül! Bizony, bizony mondom nektek: ha a
búzaszem nem hull a talajba és nem hal el, egymaga marad; ha viszont elhal, sok termést hoz.
Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. És én, ha majd
fölemelnek a földről, mindent magamhoz vonzok.
Tádé
Mit akar ezzel mondani?
Ifjabb Jakab
Miért hasonlítja magát búzaszemhez?
András
Uram! Te egyszerre beszélsz megaláztatásról és megdicsőülésröl, halálról és új életről
vereségről és győzelemről. Ezeket nem tudom összeegyeztetni.
Krisztus
Ami most még éjszakai sötétsghez hasonlatos számotokra, világos lesz majd, mint a napfény.
Azért mondtam ezt nektek, hogy ne csüggesszen el benneteket semmi, ami jönni fog.
Higgyetek és reméljetek! Ha majd eloszlik a szomorúságotok, látni és érteni fogtok.
Tamás
Mester! Nem értem, amit a szenvedésről és a halálról mondasz. Nem azt hallottuk a
prófétáktól, hogy a Messiás örökké köztünk marad? Te, aki feltámasztod a holtakat, nem
halsz meg! És mit tehetnek az ellenségeid? Egyetlen szavad szétzúzza mindet.
Krisztus
Tamás! Tiszteld Isten akaratát, még ha nem is érted. A fényesség egy kis ideig még nálatok
marad. Addig járjatok, amíg tiétek a világosság, nehogy sötétség boruljon rátok.
Tanítványok
Uram, maradj velünk! Nélküled olyanok vagyunk, mint a juhok pásztor nélkül.

2. szín
Simon
Drága tanító! Köszöntelek! Mennyire örül ök, hogy nem utasltottad i za a meghh ns m t
megtiszteled házamatjöveteleddel. Barátaim! Üdvözzöllek bennetek •t!
Krisztus
Simon! Utoljára vagyok nálad vendégségben enyéimmel.

,

1mon
Ó Uram! Ne beszélj így! Betánia csöndje még sokszor ad neked nyugalmat a mindennapi
fáradalmak között.
Kri ztus
Barátom, Lázár!
Lázár
Uram! A halál legyőzőj e! Életadó! Ismét viszontláthatlak téged! Hallhatom a hangot, ami a
sírból hívott!
Magdolna
Mester!
Márta
Köszöntelek, Mester!
Krisztus
Isten áldjon titeket!
Márta
Boldogság Ura, megengeded nekem hogy szolgáljalak?
Magdolna
Ugye tőlem sem utasítod vissza szeretetem és hálám jelét?
Krisztus
Tegyétek, jólelkeű asszonyok, amit szeretnétek!
Simon
Kedves tanító! Ne késlekedj tovább, menj be házamba tieiddel együtt, egyél és igyál! Gyertek
ti is, kedves barátaim!
3. szín

Krisztus
Áldás e házra!
Tanítványok
És minden lakójára!
Simon
Uram! Mindent előkészítettünk. Ülj le és foglaljanak helyet tanítványaid is.
Krisztus
Kedves fiaim, fogadjuk hálával az ajándékokat, amelyeket az Atya szolgája, Simon által ad. Ó
Jeruzsálem! Bárcsak számodra is olyan kedves lenne az érkezésem, mint amennyire barátaim
számára kedves. De vakság sújt téged!
Lázár
Igen, drága Mester! A farizeusok és írástudók sóváran várják, hogy a nagy ünnep után
Jeruzsálembe jössz majd és vesztedet lesik.
Simon
Ó, akkor itt helyezd magad biztonságba támadásaik elleni
Péter
Uram! Itt jó nekünk. Maradj e ház rejtett csendjében, amíg a vihar el nem vonul ami ell ned
támad. Hűséges barátaid majd szolgálnak
Krisztus
Távozz tőlem, kísértő! Fogalmad sincs arról, ami Istené. Hát az árnyékban maradhat- nz
arató, amikor eljön az aratás ideje? Az Emberfia nem azért jött, hogy öt z lgálják, hruwm
hogy ő szolgáljon és életét sokakért odaadja váltságul.
Júdás
De Mester, ha feláldozod magad, mi lesz akkor velünk?

Tanít ányok
Ól Akkor minden reményUnknek vége i

Krisztus
yugodjatok meg! - Hatalmam van, hogy életemet odaadjam, és arra is hatalmam v~ hogy
visszaszerezzem. Ezt a feladatot Atyámtól kaptam.
Magdolna (bejön egy balzsamosedénnyel)
Rabbi!

Krisztus
Mária!
Tamás
Milyen fenséges illat!
Máté
Ez értékes, valódi nárdusolaj .
Tádé
Még nem érte ilyen nagy megtiszteltés a Mesterünket.
Júdás
Minek ez a nagy felhajtás? Ezt a pénzt jobb célra is lehetett volna fordítani .
Tamás
Én is valahogy így gondolom.

Krisztus
Mit beszéltek itt egymással? Mit kifogásoltok azon, ami hálás szeretetből fakad?
Júdás
Mekkora pazarlás, ilyen drága és értékes balzsamot kiönteni.

Krisztus
Barátom, Júdás! Nézz rám! Még rám, a Mesteredre is pazarlás?
Júdás
De Mester, tudom, hogy nem szereted a haszontalan fényűzést. A balzsamot eladhattuk volna
és a pénzt a szegényeknek adhattuk volna.

Krisztus
Júdás! Tedd szívedre a kezed! Csak a szegények iránti együttérzés az ami beszél belőled?
Júdás
Legalább háromszáz dénárt nyerhettünk volna rajta. Mekkora veszteség ez a szegényeknek és
nekünk is!

Krisztus
Szegények mindig lesznek körülöttetek, de én nem leszek mindig veletek. Hagyjátok öt! Jót
tett velem. Menjünk lassan! Köszönöm, jóember, a vendéglátást. Az Atya meghálálja majd
neked.
Simon
Ne mondj köszönetet, drága Mester! Én tudom, sosem fogom elfelejteni, mivel tartozom
neked.

Krisztus
Már idej e indulnunk. Ti, akik e házban laktok, Isten veletek! Fiaim, kövessetek!
Péter
Uram, bárhová, ahová akarod, csak ne Jeruzsálembe!
Kri sztus
Oda megyek, ahová az Atyám hív. Ha inkább maradni szeretnél, akkor maradj!
Péter
Uram és Mesterem! Ahol maradsz, ott maradok én is, ahová mész, mindig köv tid ,.
Krisztus
Akkor gyere!

4. ·z[n
Kri ztus
Maradjatok, kedveseim! Mégegyszer, Isten áldjon titeket! Kedves, nyugodt Betánial Már
osem térhetek vissza békés völ gycdbe.
imon
Kedves Mester! Tényleg örökre elbúcsúzol?
Magdolna
Ó, én szörnyű dolgokat sejtek! Kedves barátom! Uram, a szívem nem enged el.
Krisztus
Állj fel, Mária! Leszáll az éj, és téli viharok törnek ki. De bízzál! Kora hajnalban, a tavaszi
kertben viszont fogsz látni!
Lázár

Ó barátom! Jótevőm!
Márta

Szívem bizalma és öröme! Ó! Elmész és nem térsz vissza sosem ...?
Krisztus
Az Atya akarata ez. Kedveseim! Szívemben mindig velem lesztek, és áldásom elkísér majd
titeket. Isten veletek!
5. szín

Mária
Jézus! Édes fiam! Gyorsan idesiettem a barátnőimmel, hogy mégegyszer lássalak, mielőtt
elmész, jaj! ...
Krisztus
Anyám! Jeruzsálembe megyek.
Mária
Jeruzsálembe! Ott van Jahve temploma, ahová a karomban vittelek, hogy az Úrnak ajánljalak
fel.
Krisztus
Anyám! Elérkezett az idő, amikor az Atya akarata szerint magamat kell feláldoznom. Kész
vagyok a feladatot teljesíteni, amit az Atya kér tőlem.
Mária
Jaj! Sejtem, mi lesz az áldozat.
Magdolna
Ó kedves édesanya! Mennyire kívántuk, hogy a Mester nálunk maradjon.
Simon
De a döntése végleges.
Krisztus
Eljött az órám.
Tanítványok
Akkor kérd az Atyát, hogy ez az óra elmúljon!
Asszonyok
Az Atya meghallgat majd, mint mindig.

.Krisztus
A lelkem szomoró, és mit is mondhatnék? Atyám! Megmenthelnél ctt I az ór tói'? Dc ht\t (X)l\t
ezért az óráért jöttem a világba!
Mária

Ó ime n, imeon! Tiszteletre méltó jutalom ! Most fog beteljesedni, amit egykor j6soltál.
Lelkedet tör járja át.
Kri ztus
Anyám! Az Atya akarata mindig szent volt neked.
Mária
Mindig az. Az Úr szolgálólánya vagyok. Amit ö ad, halkan tűröm. De csak egyet kérek tőled,
fiam, csak egy dolgot.
Krisztus
Mit kívánsz, anyám?
Mária
Hogy a legnehezebb harcban veled lehessek, hogy veled mehessek a halálba.
János
Mekkora szeretet!
Krisztus
Velem fogsz szenvedni, drága anyám, velem fogod haláltusámat megvfvni, de aztán a
győzelmemet is velem ünnepled, bízz bennem!
Mária
Ó, Istenem, adj erőt, hogy a szívem ne szakadjon meg!
Asszonyok
Ó drága édesanya, veled együtt sírunk.
Mária
Akkor, kedves fiam, veled megyek Jeruzsálembe.
Asszonyok
Drága édesanya! Veled megyünk!
Krisztus
Később is odamehettek! Most maradjatok kedves barátainknál Betániában! Ezt javaslom
nektek, hű lelkek, akik elkísértétek ide édesanyámat.
Simon
Itt hagyod tehát szereteted legédesebb zálogát.
Magdolna
Semmi sem drágább nekünk, mint édesanyád.
Lázás
Bárcsak te is itt maradhatnál, drága Mester!
Krisztus
Vigasztaljátok egymást! Két nap múlva induljatok Jeruzsálembe, hogy ott lehessetek a nagy
ünnepen.
Mária
Ahogy akarod, Fiam.

Krisztus
Anyám! Anyám! A gyengéd szeretetért és anyai gondoskodásért, amit életem harminchárom
évében adtál, fogadd fiad háláját! Az Atya hív. Isten áldjon, drága édesanyám!
Mária
Mikor látlak viszont?

Krisztus
Akkor kedves anyám, amikor beteljesedik az Írás szava: olyan volt, mint a bárán , amely
elnémul nyírója előtt.

IV. .felvonós 3. szín
Krisztus tanítványaival Jeruzsálembe megy
János
Mester! Nézd, milyen gyönyörű innen a kilátás Jeruzsálemre!
Máté
És a fenséges templom! Ezek a kövek! Milyen díszes épület!
Krisztus
Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ó, bárcsak felismernéd, mégpedig ezen a napon, hogyan lehetne
béke! De a szemedet homály fedi.
Péter
Mester! Miért vagy ennyire szomorú?
Krisztus
Péter! Ennek a szerencsétlen városnak a sorsa boldogtalanná tesz.
János
Uram! Mondd el nekünk, mi lesz a sorsa!
Krisztus
Eljönnek majd a napok, amikor az ellenségek körbeveszik a falakat, bezárják őket és minden
oldalról fenyegetnek. Ők majd a megölik a falak között levőket és azok gyermekeit, és kő
kövön nem marad a városból.
András
Miért lesz ilyen szerencsétlen a város sorsa?
Krisztus
Mert nem ismerte fel kísértésének idejét. Jaj! A próféták - gyilkos öli meg a Messiást.
Tanítványok
Milyen borzasztó tett!
Idősebb Jakab
Isten óvjon, hogy a város ilyen átkot hozzon magára.
János
Ó drága Mester! A város kedvéért, Jahve templomának kedvéért kérlek, ne menj oda, ne
legyen a gonosznak alkalma rá, hogy végrehajtsa szörnyű tervét.
Péter
Vagy menj oda és nyilvánulj meg nekik dicsőségedben, hogy a jók örvendezhessenek és a
gonoszok rettegjenek.
Tanítványok
Igen, tedd ezt!
Fülöp
Semmisítsd meg ellenségeid!
Tanítványok
És állítsd helyre Isten országát a földön!
Krisztus
Gyermekeim! Amit kívántok, majd beteljesedik a maga idejében. - De útjaimat az t a
szabta meg, és - így szól az Úr: az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti útjaitok nem
az én útjaim. Péter!
Péter
Mit kívánsz, Uram?
Krisztus

lO

ta van a k. \'á ztalan ken r el napja, é' a Töt ény szerint ilyenkor kell megülni n húsvéti
lak mát. Ti ketten, te é János, menjetek előre é ké zitsétck el a húsvéti bárányt. hogy a7 esti
rában elfog a ztha uk.
P t r Jáno
H l k zít ük l?
Kri ztus
Ha a városba értek, találkozni fogtok valaki el, aki kancsót visz. Kövessétek öt a házba.
aha á megy és mondjátok a házigazdának: a Mester kérdezi: hol van az a szoba ahol
tanítván aimmal elfogyaszthatom a húsvéti bárányt? Mutatni fog nektek egy nagy felszerelt
t nnet: ott készítsétek el!
Péteré János
Az áldásodat kérjük, Mester!
Krisztus
Isten áldása kísérjen titeket!
2. szín

Krisztus
Ti egyébként utoljára kísértek el Atyám házába! Ma este még velem jöttök holnap ...
Júdás
De Mester engedd meg, ha tényleg elhagysz minket, akkor előtte gondoskodj a későbbi
ellátásunk:ról! Nézz ide! Ez már nem sokáig elég.

Krisztus
Júdás, ne aggódj jobban, mint ahogy szükséges!
Júdás
Milyen jól jönne most az az olajra fecsérelt pénz! Háromszáz dénár! Meddig élhetünk még
gondtalanul?

Krisztus
Sosem szenvedtetek hiányt semmiben, és hidd el nekem - nem is fogtok sose.
Júdás
Igen, Mester, de ha már nem leszel köztünk, ajóbarátok lassan eltűnnek, és akkor ...

Krisztus
Barátom, Júdás! Figyelj, hogy kísértésbe ne ess!
Tanítványok
Ne nyugtalanítsd ennyire a Mestert, Júdás!
Júdás
Ki gondoskodjék, ha én nem? Nem engem választott a Mester pénztárosnak?

Krisztus
De, téged. De attól félek ...
Júdás
Én is attól félek, hogy hamarosan kiürill és üres is marad.

Krisztus
Júdás! Ne feledd a figyelmeztetésemet! Most menjünk tovább! Már
lennem.

tyám házában b..cll

3. szín
Júdás

Én is veJc menjek? Nincs túl sok kedvem hozzá, o M stcr isdk de 'ct nem tudom mit't', •lm.
A nagy tettei reményt ébresztettek, hogy lno I or zágót ism tt hd •r • llíti \ m ,j i. l • :~,s •m

ll

lesz ebböl semmi, nem használja ki a kínálkozó lehetőségeket. És most meg állandóan
elválásról és halálról beszél, és titokzatos szavakkal egy olyan jövővel biztat bennUnket, ami
valahol a megfoghatatlan és sötét távolban rejtőzik. Én már eleget reméltem és vártam. Már
belefáradtam az örökös reménykedésbe és várakozásba. - Már jól látom a jövőt: állandó
szegénység és megaláztatás vár ránk, ahelyett, hogy a dicső birodalmában részesednénk, vele
együtt üldözni fognak és bebörtönöznek. . . . Én elmegyek, még épp időben. Szerencsére
mindig elég okos és óvatos voltam, a közös pénztárból valamennyit magamnak is félretettem,
szükség esetére. Ez most pont jól jön, amíg nem találok valami más jövedelmet. De milyen jól
jönne most - jaj, nem tudok harag nélkül erre gondolni - milyen jól jönne most az a
háromszáz dénár, amit az a bolond asszony kidobott erre a haszontalan tiszteletadásra! Ha a
pénztárunkba adta volna a balzsam árát, akkor most - ha a társaságnak fel kell oszlania,
márpedig nagyon úgy tűnik - akkor most a zsák azzal a szép kis összeggel nálam maradna.
Akkor hosszű időre eltűnnék! Így viszont törhetem a fejem, hogyan szerzek megint valami
jövedelmet.
4. szín

Dátán
Júdás! - Most kedvező a helyzet, egyedül van. Ki tudja, talán pont most jött el az alkalmas
pillanat. - Úgy tűnik, hogy nagyon zaklatott állapotban van - ezt kell most kihasználnom, és
mindent fel kell ajánlanom, hogy őt megnyerjem. Kivételes jutalmat helyeztek kilátásban. Barátom, Júdási
Júdás
Mi van? Ki vagy te?
Dátán
A barátod! - Csak nem ért valami szomorúság? Úgy tűnik, nagyon elgondolkodtál.
Júdás
Mondd meg, ki vagy!
Dátán
A barátod, a testvéred.
Júdás
A barátom, a tesvérem?
Dátán
Legalábbis azt kívánom, bárcsak az lehetnénk. Mi a helyzet a Mesterrel? Szívesen kerülnék az
ő társaságába is.
Júdás
Te az ő társaságába? És én ...
Dátán
Csak nem most hagytad el őt? Már nem olyan jó a helyzet, mint régen? Mondd meg nekem,
mondd meg nekem egyenesen, hogy ehhez tarthassam magam.
Júdás
Ha tudsz hallgatni, elmondok neked valamit.
Dátán
Szívesen, Júdás barátom! Ebben biztos lehetsz!
Júdás
Nem, már semmi sincs rendben. Ő maga mondja, hogy eljött az utolsó órája. Én pedig úgy
döntöttem , eljövök tőle, mert mindannyiunkra csak pusztulást hoz. Én vagyok a pénztáro . de
nézd meg, milyen rosszul állunk.
Dátán
Barátom! Akkor az maradok, aki voltam.

L

5. zfn
Júdá
Kik ezek? Mit akarnak? Nem beszélek többet.
Kore
Maradj, barátom! Nem fogod megbánni!
Júdás
Miért jöttetek?
Kore
Megyünk vissza Jeruzsálembe, ha úgy tetszik, akkor a te társaságodban.
Júdás
Talán a Mester után mentek?
Mózes
Jeruzsálembe ment?
Júdás
Igen. Utoljára, ahogy mondta.
Mózes
Utoljára? Utána végleg elmegy Júdásából?
Júdás
Miért vagytok ennyire kíváncsiak? Talán a tanítványai akartok lenni?
Kereskedők

Miért is ne, ha megéri?
Dátán
Magyarázd el, amit az előbb mondtál, hogy ő csak pusztulást hoz.
Júdás
Mindig azt mondja nekünk: ne aggódjatok a holnap miatt! De ha ma vagy holnap történik vele
valami, akkor ott maradunk koldusszegényen. Így gondoskodik a Mester az övéiről?
Booz
Hát így tényleg nem vár rátok boldog jövő.
Júdás
Emellett meg ma a lehető legértelmetlenebb pazarlást engedte, amivel egy bolond asszony ki
akarta felé fejezni háláját. Amikor megjegyzést tettem, mindenki szemrehányóan nézett rám.
Mózes
És még így is hű tudsz lenni hozzá?
Booz
És még vele akarsz maradni?
Dátán
Úgy gondolom, épp itt az ideje, hogy gondoskodj a jövődről.
Júdás
Éppen ezen gondolkozom. De hol nyílna nekem rögtön kapu ahhoz hogy alah gy
boldoguljak?
Dátán
Nem keJI sokáig keresned; a legmegfelelőbb út a szerencsédhez pont előtted van.
Júdás
Hol? Hogyan?

Mózes

Ennél nagyszerűbb alkalmat soha az életedben nem találsz arra, h g
szerencsédet.
Júdás

meg ·sin IJ u

Mondjátok meg nekem, mit hirdetett ki a Főtanács?
Dátán
Aki megmutatja a Názáreti Jézus szálláshelyét, annak tekintélyes összeg üti a markát.
Kore
Hallod? Nagy pénzjutalom!
Júdás
Nagy pénzjutalom? Ez aztán jól hangzik.
Mózes
És ki is kaphatná meg nálad könnyebben?
Dátán
Már közel járunk a célhoz.
Booz
Látod, egyszerűen öledbe hullik a szerencse!
Mózes
Testvérem, ne játszd el a szerencsédet!
Júdás
Nagyszerű alkalom! Csak nem fogom elszalasztani?
Dátán
És gondolj arra, Júdás, hogy ez még csak a kezdet. Ezzel még a Főtanács kegyét is elnyered,
és ők később is gondoskodni fognak rólad. Ki tudja, mi lesz még belőled?
Kore
Barátom, mondj igent!
Kereskedők

Egyezz bele, egyezz bele!
Júdás
Rendben! Megegyeztünk.
Dátán
Gyere, Júdás, most rögtön a fötanács elé viszünk. Ott megbeszéljük a részleteket.
Kereskedők

Gyere, testvér!
Júdás
Most a Mester után kell sietnem. Mindent ki kell derítenem, hogy biztosra mehessünk.
Dátán
Jó, akkor most elmegyünk a fötanácshoz, és előre bejelentünk. Mikor és hol találkozunk?
Júdás
Három óra múlva a templom utcájában leszek. Ott várjatok!
Dátán
Jó!
Kereskedők

Barátom! Testvérem! A férfi.Júdás
... állja a szavát.

6. szín
Júdás
A szavamat adtam! Nem fogom megbánni. Nem én lennék a legnagyobb bolond, hn
visszautasítanám azt a csinos kis összeget, ami minden fáradság nélkill a kezembe hullik., ha
elkerülném a boldogságot? - Most megcsináltam a szerencsémet. - Igen, nem khct má kcpp.
Azt teszem, amit megígértem, de előre kiíizettetem a jutalmamat. l la aztán sikc.·till a

14

papságnak hogy a Mestert foglyul ejtsék, és vége lesz, akkor biztonságban tudhatom a
pénzecskémet ráadásul még egész Júdában is híres leszek, mert segítettem Mói.es törvényét
megmenteni, és így további köszönetre és tiszteletre tarthatok igényt. Ha viszont a Mester
kerül ki győztesen és kinyilvánítja dicsőségét - akkor - akkor bűnbánóan a lába elé vetem
magam; - tudom, hogy ö jóságos, és még sosem láttam, hogy a bűnbánókat eltaszította volna
magától. Ismét felemel majd magához, és akkor majd az is az én érdemem lesz, hogy döntésre
vittem a dolgot. - Ezért nem fogok teljesen elválni a Mestertől ; nem fogom leégetni magam
mögött a hidat, hogy még vissza tudjak menni, ha már nincs tovább út el őre. - Igen. ezt jól
kiterveltem. - Júdási Okos ember vagy. Azért félek a Mester elé állni, nem fogom állrú az
átható tekintetét. És a társaim - attól félek, látni fogják az arcomon, hogy - Nem, azt már
nem, áruló nem akarok lenni. - Mit teszek amikor megmutatom a zsidóknak, hol található a
Mester egy meghatározott időpontban? Ez még nem árulás. Az árulás ennél többet jelent. De
- most már elég legyen ezekből a bolondságokból! Szedd össze magad, Júdás! Mégiscsak a
jövödröl van szó.

1.-

V. Jelvoná ). ·zln
A szent vacsora

K.ri ztus
Már nagyon vártam, hogy ezt a húsvéti bárányt még veletek fogyaszthassam el, mielőtt eljön
szenvedésem ideje. Mert mondom nektek: mostantól kezdve nem eszem, amíg be nem teljesül
Isten országa. - Atyám! Köszönöm a szőlőtő terméséből készült italt. Vegyétek és adjátok
egymásnak, mert mondom nektek: nem iszom a szőlőtő terméséből addig, amíg Jsten országa
el nemjön.
Tanítványok
Ó Uram! Akkor ez az utolsó húsvét.
Krisztus
Veletek fogok majd inni Isten országában, az Atyánál, ahogy meg van irva: a boldogság
forrásából fogod őket itatni.
Péter
De ha eljön ez az ország, Mester, hogyan lesznek kiosztva a helyek?
Idősebb Jakab
Ki lesz közülünk az első?
Tamás
Vagy mindegyikünk külön fog uralkodni?
Máté
Ez lenne a legjobb megoldás. Akkor nem lenne több vita közöttünk.
Krisztus
Már milyen régóta vagyok közöttetek, és ti még mindig ennyire a toldi dolgokkal törődtök !
Azért előkészítem nektek, akik kiáJltátok velem a kísértéseket, az országot, mint ahogy azt
Atyám nekem is előkészítette. Én közöttetek is szolga vagyok. Most üljetek le szeretett fiaim!
Tanítványaim
Mit fog most tenni?
Krisztus
Péter! Nyújtsd lábadat!
Péter
Uram! Meg akarod mosni a lábamat?
Krisztus
Amit most teszek, még nem értheted, de később majd érteni fogod.
Péter
Soha nem fogom hagyni, hogy megmosd a lábamat.
Krisztus
Ha nem moslak meg, nem lesz részed bennem.
Péter
Uram, ha ez így van, ne csak a lábam, hanem kezemet és fejemet isi
Krisztus
Elég ha a lábát mossák meg annak, akit megmosna.k, így teljesen tiszta 1 '/.. Ti m st tiszt,\k
vagytok - de nem mind! Gyermekeim! Már nem leszek köztetek ·okl'tig. 1 ' h g · v ~mid, ·m
mindig megmaradjon, egy örök emléket hagyok nektek, és (g örökJ..c n, lllll)k cs , l ·t ·k
fogok lakni. - Az Ószövetségnek, amit Atyám Ábrahámmal, ILSúkkul cs Jnkohh ti kt ll u. nur
vége. ó, Atyám, add áldásod! Vegyétek, és egyétek! Ez n,.én tcskm, mi t•rt~t~k ,t1.l 1t1k. r t
cselekedjétek az én emlékezetemre! Vegyétek és igyutok hl I minutn,\i,m 1 I·

, jszöYet g kelyhe az én éremben. amely értetek és sokakért kiontatik a búnök
megbocsátására. - - Amikor ezt te zitek, cselekedjetek az én emlékezetemre!
Jáno
Drága tanító! osem fogom szeretetedet elfelejteni. Tudod hogy szeretlek.
Tanítványok
Ó, szeretetreméltó! Örökké egyek maradunk veled a szeretetben.
Péter
Az Újszö etség szent lakomáját rendelkezésed szerint mindig így fogjuk ünnepelni.
Máté
És mindig amikor megünnepeljük, megemlékezünk rólad és szeretetedről.
Tanítványok ki éve Júdás
Ó isteni barát, szeretett tanító.
Krisztus
Gyermekeim! Maradjatok bennem és én is nálatok maradok. Ahogy az Atya szeretett engem,
úgy szerettelek én is titeket. De jaj! Kell ezt mondanom? Árulóm keze velem együtt van az
asztalon.
Péter
Lehetséges ez?
Krisztus
Bizony, bizony mondom nektek: az egyiktek elárul engem.
András
Uram! Egy a tizenkettő közül?
Krisztus
Igen, egy a tizenkettő közül! Aki kezét velem együtt mártja a tálba, az árul el. Beteljesedik az
Írás. Aki velem együtt eszi a kenyeret, az fog ellenem cselekedni.
Tamás és Simon
Ki ez a hűtlen?
Máté
Uram! Te minden szívet ismersz. Tudod, hogy nem én vagyok.
Mindkét Jakab
Nevezd meg őt nyilvánosan, ezt a szégyenletest!
Tamás
Én a szégyentől a föld alá süllyednék, ha én volnék az.
Tádé
Uram, én vagyok az?
Júdás
Uram, én vagyok az?
Tádé
Inkább odaadom az életemet érted, minthogy ilyet tegyek!
Krisztus (Júdáshoz Tádé szavai közben)
Te mondtad. Az Emberfia elmegy, ahogy az írva van; jaj azonban annak, aki elárulja az
Emberfiát. Jobb lett volna ennek az embernek, ha meg sem születik.
Péter
Ki az, akiről beszél?
János
Uram! Ki az?
Krisztus
Az, akinek a tálba mártott kenyeret adom.

Néhány tanítvány
Ki lehet az?

Krisztu (Júdá hoz)
Amit te zel, tedd meg hamar!
Tamás
Miért megy el Júdás?
1mon
Valószínűleg a Mester küldte, hogy vásároljon valamit.
Tádé
Vagy hogy alamizsnát adjon a szegényeknek.
2. szín
Péter
Uram, hová mész?
Krisztus
Ahová én megyek, oda most nem követhetsz. De később fogsz követni?
Péter
Miért nem követhetlek most? Érted az életemet adom.
Krisztus
Az életedet adod értem? Simon! Simon! A Sátán azt akarta, hogy megrostáljon titeket, mint
ahogy a búzát rostálják. Én azonban imádkoztam érted, hogy ne törjön meg a hited. És ha
majd megtértél, erősítsd meg testvéreidet! - Ma éjjel mind haragosak lesztek rám, mert írva
van: megverem a pásztort és a nyáj juhai szertefutnak Péter
Ha mindenki haragos is lesz rád, én nem leszek az, Uram! Kész vagyok, hogy kövesselek a
börtönbe és a halálba is.
Krisztus
Bizony, bizony mondom neked, Péter, még ma éjjel, mielőtt a kakas kétszer kukorékol,
háromszor tagadsz meg engem.
Péter
Ha meg kellene halnom veled, még akkor sem tagadnálak meg.
Tanítványok
Mester! Mi is örök hűséget fogadunk: neked - egyikünk sem fog sohasem megtagadni.
Krisztus
Hiányzott nektek valami, amikor én pénz, erszény és cipő nélkül küldtelek el titeket?
Tanítványok
Mindenünk megvolt!
Krisztus
Most azonban mindenki vegye erszényét és táskáját! És akinek nincsen, adja el köpenyét és
vegyen egy kardot. Mert most kezdődik a megpróbáltatások ideje, és mondom nektek, még
teljesülnie kell rajtam, ami írva van: gonosztevők közé számították.
András és Tamás
Mester! Nézd! Itt van két kard.
Krisztus
Elég! Álljunk fel és mondjuk el a hálaimát.
Krisztus a tanítványokkal
,,Dicsérje az Urat minden nép!
A nemzetek dicsérjék!
Mert bizonyította kegyelmét!
Az Úr igazsága maradjon meg örökké."
Krisztus

Gyermekeim! Miért vagytok ilyen szomorúak, miért néztek rám ilyen gondterhelten? Ne
legyen szomorú a szívetek! Atyám házában sok lakóhely van, és én odamegyek, hogy helyet
készítsek nektek, és utána eljövök és elviszlek benneteket magamhoz, hogy ti is ott Jegyetek,
ahol én vagyok. Most már nem beszélhetek veletek sokat, mert a világ fejedelme közeledik,
még ha nem is kell engem keresnie. De hogy a világ felismerje, hogy az Atyát szeretem és
aszerint cselekszem, amit ö parancsolt nekem, ezért menjünk most!

VI. felvonás 1. sz[n
Júdás elárulja a Mestert
Kaifás
Itt összegyűlt atyák, egy örömteli hírt osztok meg most veletek. Az állítólagos galileai próféta
hamarosan a kezünkre kerül. Dátán, a buzgó izraelita megnyerte a galileai egyik
legbizalmasabb tanítványát, aki elvezet minket az éjszakai rajtaütés helyszínére. Már
mindketten itt vannak, és már csak a hívásra várnak, hogy megjelenhessenek a Főtanács előtt.
Jozafát
Hívom őket.
Kaifás
Igen, hívd őket! De előtte tanácsot kérek, milyen jutalmat kapjon ez a férfi tettéért.
Nátánáel
Mózes törvénye ad útmutatást erről. A rabszolgák ára harminc ezüstpénz.

2. szín
Dátán
Legbölcsebb Tanács! Eleget teszek megbízásomnak és az atyák elé állítok egy férfit, aki kész
arra, hogy jutalom ellenében átadja nektek közös ellenségünket. Bizalmasa az ismert
galileainak, és ismeri az útjait és rejtekhelyét.
Kaifás (Júdáshoz)
Ismered tehát az embert, akit a Főtanács keres.
Júdás
Már rég a társaságában vagyok, ismerem, és tudom, hol szokott tartózkodni.
Kaifás
Mi a neved?
Júdás
Júdásnak hívnak és egyike vagyok a tizenkettőnek.

Mind
Igen, igen! Gyakran láttuk vele.
Kaifás
Elhatároztad, hogy akaratunk szerint cselekszel?
Júdás
Szavamat adom.
Kaifás
Nem fogod ezt megbánni? Van rá okod, hogy ilyen lépést tegyél?
Júdás
Egy ideje már elhidegült a barátságunk, és most végleg vége.
Kaifás
Miért jöttél ide?
Júdás
Nincsen már semmi . . . és egyébként.. . azért jöttem, hogy a törvényes feljebb alóirnnak
engedelmeskedjek, ez a lehető legjobb. Mit adtok nekem, ha átadom öt nektek?
Kaifás
Harminc ezüstöt! És rögtön kifizetjük neked!
Dátán
HaJJod ezt, hallod, Júdás? Harminc ezüstpénz! Kész vagyon!

_Q

ntán

i~s fig) 'l.i, JúdU 1?1 m tg 1rm minden. lln jól végrclmjtod u íclndnlot, akkor még killönö. n
i: gondoskodni fognak n lnd.
Fzd ,id
~lL tne.-t ~s gnzdag, ember khct 1..
Júdú ·
~, gedclt vn~ l. to 't 1...cl fel a .-cmen ·sillagorn.
'K.u.if\ '
Rabbi. hozd n hnrmin ' ezüstöt a kin.e e' ládáb l ~ zrunold meg az egész tanács jelenlétében.
l~ akarjátok'.
\inden.ki, kiv \' " ik demu
József
lgcn, igy t\karjuk.
ik de;:tllU'
Hogyan? Ho tudt k il en i t 'nteh:n Uzletet kötni? É te. alávaló. nem szégyelled az uradat
m · tcred ·t eladni? T i t nt I n, hűtlen, nyeljen el a föld! Hanninc ezüstért már eladó a
legk dve ebb barátod t.: jóte d? , árj sak! Ez a vérdíj majd bosszú rt kiált az égben, és
fi rrón f gja majd fukarságba süll edt lelked eget:ni.
Ezéki 1
e hallga s ennek a nkbuzgónak a b zédére. Júdás! Ó j a hamis próféta egyik tanítványa.
hadd leg en az. T
mint Móz
fia. megte zed kötele séged amikor a törvényes
feljebb alóidnak eng delme ked z és telje fted akaratukat.
Rabbi
G ere Júdás, edd a hrumin ezil töt • s csináld meg a zerencs det!
Júdás
Bfzhnttok az adott za ambon.

ámuel
M gaz ünnep el tt csel "kedned kell!
Júdás
Éppen mo t a legked ez bbek a körillmén ek. Még ma, még ma éijel a kezetekre kerül.
djatok feID er" kí éretet. hog , n maradjon zárnám menekvé .
Anná
templomi rség t is elküldhetnénk.

Mind
Igen elküldjük őket.
Kaifás

Hasznos lehet. ha a F tanú
menjen.

tagjai közül is elmennek néhánynn. hogy minden rendb n

Mind

Mindann ian állajuk.
Ez kiel
A f5pap álas za ki a részt e

őket.

aifá
Ha én álnszthatok. kijelölöm átánt. Jozafötot é árnuclt. T gy t k meg u szük. 'S 'S
intéz.kedé ·cket, hog az ör 1.:g ké zen álljon.
Mindhárman
Örömmel teljesítjük a föpap mcgbízá t.
Kaifás
D Judós, hog un fogjo mégismcmi a e put nz c.ücli ötcts gben o me·tert?
Júdás
l lon.annk fáklyáknt h rnpd ·o"-ot. cs én mojd m ·god m ncl...it... l s1(U...s g 'S j ·l 't.

átán
Kiváló ötlet Júdás!
Júdás
Most elóresietek. Ha minden kész van visszajövök, hogy a fegyveres csapatnak utat

mutassak.
Dátán
Én viszont veled megyek, Júdás, és melleted maradok, amíg feladatod teljesíted.
Júdás
Bethpage kapujánál várom majd az embereiteket!

3. szín
Kaifás
Az ügy teljesen az elképzeléseink szerint halad. Most azonban, tiszteletre méltó atyák,
foglalkoznunk kell a legfontosabb kérdéssel. Mi legyen ennek az embernek a sorsa, ha Isten a
kezünkre adja? - Mi a véleményetek?
Sadock
A legmélyebb és legsötétebb börtönbe kell vetni és láncra kötve kell őrizni. Ott kell maradnia,
mint élve eltemetettnek.
Kaifás
De ki kezeskedne közilletek, hogy a barátai közül senki sem toborozza össze a népet, hogy
megszabadítsa őt, vagy hogy az őröket nem nyerik meg, hogy futni hagyják? em törné szét
bilincseit valami varázslattal és nem nyitná ki a börtönajtót? - Ki kezeskedne közületek? Látom, hogy ti ezt egyáltalán. nem értitek. Ezt mondja a föpap: Jobb, ha egy ember hal meg,
mintha az egész nép elveszik! Meg kell halnia! Haláláig nem lesz béke Izraelben, nem lesz
biztonságban Mózes törvénye, és nem lesz egy nyugodt óránk sem.
Rabbi
Isten szólt föpapja által! Csak a názáreti Jézus halálával menekülhet meg Izrael népe, így kell
lennie.
átán
Már régóta ezt akartam mondani. Most végre hallottuk. Haljon meg - atyáink ellensége!
Ezékiel
A föpap végre kimondta, amit mindannyian gondoltunk.
Mindenki kivéve ikodémus és József
Igen! Meg kell halnia! Halála a mi üdvünk.
Annás
Ősz fejemre esküszöm, nem nyugszom, amíg vágyunk nem teljesül ennek a kísénönek
vérének kioltásával.
ikodémus
Atyák, megengeditek, hogy egy szót szóljak?

Mind
Igen, beszélj!
ikodémus
Már kimondtátok a halálos ítéletet e fülött az ember fülött, még rnielön elfogták volna, m g
mielőtt vizsgálat történt volna vagy tanúkat hallgattak volna meg. Jogos ez? Igazságo · ez?
Méltó az ilyen eljárás Isten népéhez?
átán

Mi? Igazságtalansággal vádolod a Főtanácsot?
Sadock
Ismered a szent törvényOnk előírásait. ézd meg őket, azután ítélj!

ikodémus
Ugyanolyan jól ismerem Mózes törvényét, mint ti, épp ezért tudom, hogy ítéletet csak tanúk
meghallgatása után lehet hozni.
adock
Mi szükség van itt vizsgálatra és tanúkra? Nem voltunk mi magunk is gyakran tanúi
törvénytagadó tetteinek és beszédének?
Nikodémus
Igen ti úgy gondoljátok, hogy egy személyben lehettek panaszosok, tanúk és bírák! Én is
hallottam a Názáreti magasztos tanítását és láttam nagy tetteit, de ezek hüet és csodálatot
érdemelnek, nem pedig megvetést és büntetést.
Kaifás
Miről beszélsz? Szavaid elárulnak! Csodálatot érdemel, ez a gonosztevő, csodálatot? Mózes
fiának vallod magad és mégis megvéded azt, aki a törvényt semmibe veszi? Atyák, a törvény
bosszúért kiált!
Ezékiel
El kell menned közülünk, ha ragaszkodsz ahhoz, amit mondtál.
József
Én is Nikodémussal értek egyet. Semmit sem bizonyítottak rá, ami halálbüntetést érdemel,
nem is fognak ilyet találni. A Názáreti csak jót tett, semmi mást.
Kaifás
Te is így beszélsz? Nem hallotta mindenki, hogyan szégyenítette meg a szombatot? Hogy ez a
csaló hogyan tett holmi csodákat Belzebub segítségével? Hogyan adta ki magát Istennek, ő,
aki csak egy ember?
József
Igen, beszédeit irigység és rosszindulat, legszebb és legjobb tetteit gyanú fogadta. Isteni tettei
arról tanúskodnak, hogy Istentől származik.
Nátán
Ó! Ismerünk téged! Már te is régóta titkos követője vagy ennek a galileainak! Most teljesen
leleplezted magad!
Annás
Még közöttünk: is vannak olyanok, akik a szent törvényt elárulják? Eddig kivetette hálóját a
kísértő?

Kaifás
Semmi keresnivalótok itt, árulók! Menjetek, keressétek meg gyorsan a ti prófétátokat, hogy
még lássátok, mielőtt üt az utolsó órája. Mert meg kell halnia, ez a döntés végleges.
Mind
Igen, halál rá! Így határoztunk!
Nikodémus
Átkozott legyen a döntésetek! - Nem akarok szégyenletes, véres bíráskodásotokban
közreműködni .

József
Én sem maradok itt tovább, itt, ahol az ártatlanság jutalma a halál. Istenre eskü zöm! Tiszta a
szívem.
4. szln
Ezékiel
ŐrülbetUnk, végre megszabad ultunk árulóinktól. Most végre szívünkből

Kaifás

be ·z lh tUnl.

Mindenesetre testvéreim, azért bfráskodnunk kell fülötte, ha csak látszólag is. J(j keJI
hallgatnunk és tanúkat kell ellene szereznünk, nehogy a népben megerősödjön az a gondolat,
hogy mi csak gyűlöletbő l és irigységbő l üldöztük.
Rabbi
Igen, két vagy három tanú kell, ez áll a törvényben.
ámuel
Lesz tanú. Erről gondoskodni fogok.
Nátán
Az ítélet készen áll. Most már csak bíráskodnunk kell, hogy ne kelljen aggódnunk a csalás
miatt.
Ezékiel
És ha a törvénykezési eljárás során nem járunk sikerrel, akkor egybehangzó döntésünk lesz a
határozat.
Rabbi
Mindegy, mennyire bűnös, nyilvános szavazással el kell tenni az útból.
Kaifás
Ami egyébként az ítélet végrehajtását illeti, a legbiztosabb az lenne, ha a helytartónál
elérhetnénk, hogy ő végezze ki a galileait. Így megszabadulnánk minden felelősségtől.
Nátánáel
Megpróbálhatjuk. Ha mégsem sikerül, még mindig megtehetjük, hogy hű embereink egy
csapatával végrehajtatjuk az ítéletet a tömegben, anélkül, hogy nekünk nyilvánosan bármi
közünk is lenne a dologhoz.
Rabbi
És a legvégső esetben csak találunk valakit, aki a börtön csendjében megszabadítja a
Főtanácsot ellenségétől.

Kaifás
Nos, a körülmények majd útmutatást adnak, hogyan cselekedjünk, de most menjünk
dolgunkra! De ma éjjel álljatok kész, hogy bármelyik percben idejöhessetek, ha hivatlak
benneteket. Gyorsan döntésre kell vinni az ügyet, nincs vesztenivaló időnk! A döntésünk tehát
- meg kell halnia!

•.4

Vii. fell'<m<ís 1. sz/11
Jézus az OlajfAk hegyén

Júdú ·
1o t fig 'ljet k. Közeledünk a hcl hez, ahová a Mester visszavonult Jcn.17 áJcmböl.
J znfát
D mi le z ha ZI''vesznek a tanít ányai?

Júdá
Ha áratlanul ütünk rajtuk, nincs idejük édckezni.
bdiás
s ha mégis támadrti mer szelnek, érezni fogják, kikkel állnak szemben!
Júdá
aggódjatok! Harc nélkül keríthetitek kézre!
Jozafát
D hogy ismerjük meg a sötétben a mestert? Nehogy aztán egy tanítványát fogjuk el!
Júdás
Ez lesz a jel. Ha a kertben leszilnk, figyeljetek nagyon! Hozzásietek és akit megcsókolok, ö
az. Öt fogjátok el!
Kore
Jó ezzel a jellel biztosra mehetünk..
Jozafát
Halljátok? A csókról ismeritek meg a mestert!
Arpaxad és Balbus
Halljuk, és majd figyelünk.
Júdás
Most siessünk! Elérkezett az idő, már nem vagyunk messze a majortól.
Jozafát
Júdás! Ha ma este ölünkbe hull a szerencse, akkor igazán fenséges jutalomban lesz ré zed
tettedért.
Kore
Még tőlünk is kapsz jutalmat.
Panther
Várj csak, te néplázitó! Most megkapod, amit érdemelsz!

2. szín
Az Olajfák hegyén
Krisztus
Bizony, bizony mondom nektek: sírni és jajgatni fogtok, a világ azonban örülni fi g.
Szomorúak lesztek, de szomorúságotok örömmé változik majd. Mert újra találkozunk. a
szívetek örülni fog, és örömötöket már senki sem veheti el több tőletek. - Én nz t) at 1
jöttem a világba. Most elhagyom a vi lágot és visszatérek az Atyához. P t r, Jakab
Jt'ul)-,
gyertek most velem!
Tanítványok
Ó! Mi fog most Mestcrtinkkel történni?
Idősebb Jakab
Én még sosem láttam öt ilyen szomorúnak.
Ifjabb Jakab
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ngyal
mberfiu! zenteld m g
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Krisztu
Igen, 1 gsze.ntebb t 1ám! Imádkoz m. hog , leg en m g az akaratod! Telje fteni nknrom,
telje íteni! Kiengesztelni, m gmenteni, boldoggá tenni! - za ad által mcgcrö hv . 6 ty m.
árom azt a hold g ágot, amit nekem rend lt l, aki a bűnös világcrt hal meg. Mo t aludjatok
é pihenjetek!
Péter
ti történt, M ter?
Mindhárman
Látod, k zek agyunk.
Kri ztus
Eljött az óra! Az Emberfia a bűnö ök kezére keriU. lljatok fel é menjünk.
Tanítván ok
Mi ez a zaj?
Fülöp
G ertek gyűljünk a Mesterünk kör 1
Krisztus
ézzétekl Már köz ledik, aki elárul engem.
András
Mit akar ez a csapat?

Tanítványok
Jaj, ezek értünk jöttek!

János
És nézzétek! Júdás az élükön!

./. s=fn (A= e/fogá ~
Júdás

Rabbi! Köszöntelek! - J,ídá megcsókolja
Krisztus
Barátom! Miért jöttél? Csókkal árulod el az Emberfi t? Kit kcre tck?
Panthcr és Balbus
A názáreti Jézust.
Krisztus
Én vagyok.
Arpaxad és Abdiás
Jaj nekünk! Mi ez? Térdre e nek

Tanítványok
Egyetlen szava fbldre sújlja őket.
Krisztus

Ne féljetek! Álljatok fel!

Tanítván ok
Uram! újtsd foldre őket, hogy ne keljenek fel többet!
Krisztus
Kit kere tek?
Panther és Balbus
A názáreti Jézust.
Krisztus
Mondtam nektek, hogy én vagyok. Ha engem kerestek, engedjétek őket elmenni!
elpha
Fogjátok el!
Péter és Fülöp
Uram! Támadjunk rájuk karddal?
Malchus
Ó jaj! Megsebesültem! Ó jaj! A fülem!
Krisztus
Hagyjátok abba! Nyugodjatok meg! Te meggyógyulsz. És te - dugd vissza hüvelyébe
kardodat, mert mindenki, aki kardot ragad, kard által vész el. Ne igyam meg a kelyhet, amit
Atyám készített nekem? Vagy nem hiszed, hogy nem kérhetném Atyámat s nem küldene
tizenkét légiónyi angyalnál is többet? De akkor hogyan teljesedne be az Írás, hogy így kell
történnie. Úgy jöttetek értem,mint valami rablóért; kardokkal és dorongokkal akartatok
foglyul ejteni. Pedig mindennap nálatok tanítottam a templomban - akkor nem támadtatok
rám. De ez a ti órátok, ez a sötétség hatalma! Nézzétek, itt vagyok!
Selpha
Vegyétek körül! Kötözzétek meg erősen, hogy ne szabadulhasson!

Nátán
Ezzel a Főtanácsnak tartóztok felelősséggel.
Arpaxad és Panther
A mi kezünkből aztán nem szökik meg.

Dátán
Most végre bosszút állhatunk!
Booz
Drágán megfizetsz gaztettedért!

Dátán
Tudod, mit tettél a templomban?
Jozafát
Most siessünk a városba! A Főtanács már izgatottan várja érkezésünket.
A két kereskedő
Mi nem tágítunk a gonosztevő mellől.

Nátán
Először a főpaphoz,

Annáshoz! Oda vezessétek!

Selpba
Utánatok jövünk!
Jozafát
Júdás! Te aztán nagy ember vagy!

Nátán
Megtartottad az ígéreted.

Júdás

Nem mondtam nektek, hogy még ma kiszolgáltatom nektek?
Nátán
Igen! Most az egész l·ötanács a.1. adósod.

..'

Abdiás
El veled! Jeruzsálemben fognak rólad határozni.
Selpha
Siesssünkl Óvatosan vigyétek!
Balbus
Ha! Fuss csak, ahogy Júdásában is mentél.
Selpha
Ne kíméljétek! Hajtsátok csald
Panther
Előre! Vagy bottal fogunk kergetni.
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Teljesült a Főtanács kívánsága!
Annás
Jaj , hadd öleljelek meg, annyira boldog vagyok! - Ezek szerint jól sikerü lt a tervünk. - Jódás!
A te neved tiszteletre méltó helyet foglal majd el évkönyveinkbenl A GaJileai még az Unnep
előtt meghal!
Júdás
Meghal? Meghal?
Annás
Már eldöntöttük, hogy meg kell halnia.
Júdás
A haláláért és véréért nem én vagyok a felelős!
Annás
Ez nem is szükséges, ö már a mi hatalmunkban van.
Júdás
Én nem ezért adtam át öt nektek.
Sámuel
Te átadtad öt nekünk, a többi már a mi dolgunk.
Júdás
Ó, jaj nekem! Mit tettem! Meg kell halnia! Nem! Ezt nem akartam! Ezt nem engedhetem!
Nátán, Jozafát és Sámuel
Bármit is akarhatsz-úgy is meg kell halnia!
3. szín

Ezdrás
Főpap! A fogoly a küszöbön áll.
Annás
Selpha és a szükséges kíséret vezesse öt ide, a többiek lent várják meg.
Selpha
Főpap! Parancsod szerint itt áll a fogoly előtted.
Annás
Egyedül öt fogtátok el?
Balbus
A követői szétszóródtak mint a gyáva juhok.
Selpha
És úgy gondoltuk nem éri meg a fáradságot, hogy elkapjuk őket, bár Malchus majdnem
meghalt!
Annás
Hogyhogy? Mi történt?
Selpha
Az egyik tanítvány karddal rontott rá, eltalálta a fü lét és levágta.
Annás
Hogy? De hát semmi sem látszik!
Balbus
A csodatévő ember visszavarázsolta.
Annás
Miért nem mondasz semmit, Malchus, te magad? Mit szólsz ehhez?
Malchus
Nem tudom megmagyarázni. Valami csoda történt velem.

Annás

.J l

sak nem aráz olt el téged is ez a csaló? Mondd meg, milyen hatalmad van, hogy ezt tetted!
Krisztus (hallgat)
elpha
Beszélj ha füpapod kérdez!
Annás
Rajta, beszélj! Adj számot a tanítványaidról, a tanításról, amit egész Júdásában terjesztettél és
amivel a népet tévútra vezetted.
Krisztus
yilvánosan beszéltem a világ előtt; mindig a zsinagógában és a templomban tanf tottam és
semmit sem mondtam titokban. Miért engem kérdezel? Kérdezd azokat, akik hallották
beszédeimet! Nézd, ök tudják mit mondtam!
Balbus
Így válaszolsz a fópapnak! (arcul üti)
Krisztus
Ha rosszul beszéltem, bizonyítsd be a rosszat! Ha viszont helyesen beszéltem, miért ütsz
meg?
Annás
Még most is szembeszállsz velünk, most hogy az életed és halálod a hatalmunkban van? Vigyétek el! Elegem van ebből a gazemberböl.

IX. f elvonás 1. szín

Krisztus Kaifás előtt

Selpha
Tiszteletre méltó fópap! Ahogy megparancsoltad, itt áll a fogoly.
Kaifás
Hozzátok közelebb, hogy a szemébe nézhessek és kérdezhessek tőle.
Selpha
Lépj elő és hajolj meg a Főtanács feje előtt!
Kaifás
Tehát te vagy az az ember, aki a zsinagógánkba tolakodtál és Mózes törvénye ellen törtél? Azzal vádolnak, hogy lázítottad a népet, hogy a szombatot számtalanszor
megszentségtelenítetted és ráadásul sokszor Istent káromolva beszéltél és cselekedtél. - Ezek
a derék emberek azért állnak itt, mert készek rá, hogy e vádakat tanúvallomásuk.kal is
megerősítsék. Hallgasd meg őket, és aztán felelj tetteidért!
Tanú. Nun.
Isten előtt tanúskodom arról, hogy ez az ember lázította a népet, amikor a Tanács tagjait és az
írástudókat képmutatóknak, dühödt farkasoknak, elvakult vezetőknek nevezte, és azt mondta,
ne kövessék őket az emberek.
Tanú. Gád
Ezeket én is tanúsítom, és hozzáfüzhetem azt is, hogy megtiltotta a népnek, hogy adót
fizessenek a császárnak.
Tanú. Nun.
Igen, én is hallottam efféle beszédeket.
Kaifás. Krisztushoz.
Mit mondasz te erre? - Krisztus hallgat - Hallgatsz? Ezek szerint nem tudod igazolni magad?
Tanú. Gád.
Többször láttam, amint tanítványaival, Isten parancsa ellenére, mosatlan kézzel ült az
asztalhoz, és láttam azt is, hogy vámosokkal és bűnösökkel barátkozott.
Mindkét tanú
Igen, ezt sokszor hallottuk!
Tanú. Nun.
Azt mondtad: Le tudom rontani a templomot és három nap alatt újra fel tudom építeni.
Kaifás
Ezek szerint azt állítottad, hogy emberfeletti, isteni hatalommal rendelkezel! - Ezek súlyos
vádak - és törvényesen is bizonyítottak. Bizonyítsd az ártatlanságod, ha tudod! Halld amit
mondok: én, a föpap, esküre kérlek az élő Isten előtt! Mondd meg: te vagy a Messiás, a
Legszentebb Isten fia?
Krisztus
Te mondtad, az vagyok. De mondom nektek: látjátok majd az Emberfiát Isten jobbján ülni é
látjátok, amint majd eljövök a felhőkön!

Kaifás
Istent káromolja! Mi s:zükségünk van még tanúkra? Menjetek! Ti magatok is hallottátok n
káromlást! Mit gondoltok?
Papok
Halált érdemel! .. .
Kaifás

T'hát , 1lumgúlug hah\lm ltélt ttek. F •l zólítaluk be1m tckct, válaszoljatok: mit mond a s1ent
T ·rv n arr l aki eng d ·tlcn ég t tanú ít az l tcn állal kijelölt feljebbvalójának?
z kicl
·i g gö
n m ngcdclmc kcdik o pap ág parancsának, az az ember halállal lakoljon és
lzraelb l kiirta on.
aifüs
mil en bünt tést szab a Tör ény az istenkároml6ra?
átánáel
Mondd meg lzrael gyem1ekeinek: aki az Úr nevét káromolja halálnak halálával haljon!
Kaifá
Ezzel kimondtátok az ítéletet a Názáreti Jézus felett. Vezessétek el, őrizzétek, és reggel, ha
hajnalodik hozzátok a Főtanács elé.
elpha
Gyere te Messiás! Megmutatjuk a palotádat!
2. szín
Júdás
Balsejtelmek gyötörnek! Annás szavai: meg kell halnia - 6, ezek a szavak. mindenhova
üldöznek és kínoznak, bárhová megyek isi - - Nem! Nem! Ezt nem tehetik meg! - - szörnyű
lenne - borzasztó, - ha a Mesteremet - - és én - én - bűnös vagyok! - - Nem! Nem történhet
meg, nincs is rá okuk. Kaifás házában megkérdezhetem, mi történt. - Mit tegyek? Bemenjek?
- Ó, ezt a bizonytalanságot már nem bírom tovább, de attól is félek, hogy megtudjam az
igazat! De meg kell történnie! - Ó hogy remeg a szívem a félelemtől! Csak nem kell a
legrosszabbat megtudnom?
3. szín

Agar
Gyertek ide az őrséggel!
Sára
Itt sokkal kényelmesebb.
Arpaxad
Gyertek ide! Itt már jobban érzem magam! Jöhettünk volna hamarabb is! De milyen bolondok
vagyunk - mi inkább kint állunk a szabad ég alatt és ott fagyoskodunk. De hol a tűz?
Panther
Menjetek, Agar és Sára, hozzatok parazsat és fát a tűzre.
Agar
Szívesen.
Sára
Mindjárt itt lesz.
Abdiás
Úgy tűnik, a kihallgatás egész éjjel tartani fog.
Arpaxat
Igen, igen! ok időbe telhet, amíg minden tanút kihallgatnak.
Panther
És a vádlott is beveti majd minden ékesszóló tchcts gél, hogy kiker k djen u
Arpaxad
Az már nem sokat segít rajta! A Tanács tagjait nugyon mcgscrt tt •.
Agar

Te ék, itt a parázs.
ára
És itt a fa és a csfpövas.
Abdiás
Köszönjük, kedves lányok!
Panther
Vigyázzunk nehogy kialudjon a tüz!
Agar
János! Te is idejöttél, az éjszaka közepén? Gyere csak be! Itt megmelegedhetsz. Nem igaz?
Emberek! Szorítsatok egy kis helyet itt ennek a fiúnak!
Balbus
Gyere csak nyugodtan!
János
Kedves Agar! Itt van még egy társam, bejöhet ö is?
Agar
Hol van? Jöjjön be! Ne álldogálljoo ott kint a hidegben! Hol van?
János
A küszöbön áll, de nem mer bejönni.
Agar
Gyere be, barátunk! Ne félj!
Paother
Barátom! Gyere ide hozzánk! Melegedj a tűznél!
Arpaxad
Kíváncsi vagyok, hogy a tanítványai után is nyomoznak-e?
Abdiás
Jó nagy munka lenne mindet összefogdosni.
Panther
Semmi értelme. Ha a Mester már nincs, ezek a galileaiak kereket oldanak és nyomuk sem
marad Jeruzsálemben.
Arpaxat
De legalább azt meg kellene fenyíteni, aki a kertben fegyvert fogott és Malchusnak levágta a
fülét.
Abdiás
Igen! Fület fülért!
Pantber
Nagyszerű ötlet! Nem, mégsem! Ezt a szabályt itt nem használhatjuk, végtére is Malchusnak
megvan a füle.
Agar (Péterhez)
Már régóta figyelek. Ha nem tévedek, te is a Galileai tanítványai közilJ vagy, nem? Igen, igen!
Te is a Názáreti Jézussal voltál.
Péter
Én? Nem, én nem. Asszony, én nem ismerem öt, nem tudom miről beszélsz.
Sára
Nézzétek! Ez is a Názáreti Jézussal volt.
Péter
Ó Istenem! Dehogy voltam. A lelkemre esküszöm, nem ismerem ezt az embert.
Panther
Nézzétek meg ezt az embert! Valóban, ö is vele volt.
Péter
Isten a tanóm, hogy nem ismerem az embert, akiről beszéltek.

Panther
Mi? em láttalak téged is a kertben, amikor Malchus unokatestvéremnek levágták a fülét?
Arpaxat és Abdiás
Készülödjetek! Idehozzák a foglyot!

4. szín
Péter
Ó, drága Mester! Milyen mélyre zuhantam! - Jaj, én gyenge, szenvedő ember! Téged, a
legkedvesebb barátomat és tanítomat tagadtalak meg - háromszor megtagadtalak! Téged,
akiért akár halálba is mentem volna! - Átok a szégyenteljes hűtlenségemre! Örökké bánja a
szívem ezt a megvetendő gyávaságot! Uram! Drága Uram! Ha még van kegyelem számomra,
egy hűtlen számára, kérlek add meg nekem! Még most az egyszer hallgasd meg egy bűnbánó
szív vallomását.- Jaj! Elkövettem a bűnt! Már nem lehet nem megtörténtté tenni. - De örökre
bánni fogom. Ó, te legkegyelmesebb! Nem fogsz eltaszítani? Nem fogod a keserű
bünbánatoroat visszautasítani? Nem! Szelíd, megértő tekinteted, amivel rám, mélyre süllyedt
tanítványodra néztél, azt mondja nekem: meg fogsz bocsátani! Remélek benned, drága tanító!
És ettől a pillanattól szívem egész szeretete tiéd! És semmi, semmi a világon nem választhat
el már soha többé tőled!

Xfelvoná J. zfn
Júdás kétségbeesése

Júdás
Balsejtelmem tehát immár beigazolódott! Kaifás halálra {télte a Mestert és a Tanács
megsza azta ítéletét! - Már vége, nincs remény a menekvésre! Ha a Mester meg akart volna
menekülni, akkor az Olajfák hegyén másodszor is megmutathatta volna nekik hatalmát. De
mivel akkor nem tette meg, már nem is fogja megtenni. És mit tehetek én érte, én
szerencsétlen, aki kiszolgáltattam öt nekik? - Visszakapják a pénzt, de a vérdfjnak cserében ki
kell adniuk Mesteremet! Most rögtön odamegyek, követelem tőlük! De - megmenekül így?
Ó, álnok, hiú remények! Ki fogják gúnyolni követelésemet. - Átkozott zsinagóga! Tévútra
csaltál megbízottjaid által, becsaptál és titkoltad előlem vérszomjas szándékaidat, amig a
kezedben nem volt a Mester! - Keserü szemrehányásokkal foglak titeket gyötörni,
igazságtalan bírák! Nem akarok tudni ördögi döntéseitökről! Nem leszek részes egy ártatlan
halálában! Jaj, pokoli fájdalmak kínoznak!

2. szín
A zsinagóga

Kaifás
Tisztelt atyák, már türelmetlenül vártam a hajnalt, hogy a Főtanács ellenségének halálos
ítéletét mielőbb kimondhassuk:.
Annás
Én sem tudtam nyugodni egy percig sem a vágytól hogy mihamarabb halljam a halálos
ítéletet.
Papok és farizeusok
Már kimondtuk, meg kell halnia
Kaifás
Az éjszaka közepén, tiszteletre méltó atyák, nem akartam, hogy a Főtanács minden tagjának
ide kelljen fáradnia. Elegendő számú tanú és bíró volt jelen, hogy a Törvény szerint ítéletet
hozhassanak. A vádlottat egyhangúlag halálra ítélték, hisz mindannyian saját szájából
hallhattuk, hogy Isten fiának mondta magát, azaz a legszörnyűbb módon káromolta Istent.
Papok és farizeusok
Igen, tanúsítjuk:. - A saját szájából hallottuk az istenkáromlást.
Kaifás
Most mégegyszer idevezettetem a gonosztevőt, hogy mindannyian meggyőz dhe cte~
bl'.inéröl, amely halált érdemel. Utána az egész Tanács megerősítheti az ítéletet.

3. szfn
Júdás

Igaz ez? rIalálra ftél tétek Mesteremet?
Rabbi
Mit keresel itt a Tanács gyGlésén? cnki sem hf ott. Kifelé! fajd hivntunk hn sz(lks ij.ünk
lesz rád .

Júdás

Tudnom kell! Halálra ítéltétek?

find
eg kell halnia.
Júdás
Ó jaj nekem! Jaj nekem! étkeztem! Elárultam az igaz ért. És ti vérszomjas bírák, egy
ártatlant ítéltek el és gyilkoltok meg!

Mind
Júdás! Hallgass agy . ..
Júdás
Már soha többé nem nyugodhatok! És ti sem! Az ártatlan vére bosszúért kiált!
Kaifás
Mi za arta meg lelkedet? Beszélj! De tisztelettel szólj! Hisz a Főtanács előtt állsz!
Júdás
Azt akarjátok halálra ítélni aki minden bűntől mentes. Ezt nem tehetitek meg, tiltakozom!
Miattatok lettem áruló! Itt vannak az átkozott ezüstjeitek! Annás
Te magad vállaltad a megbízást és te kötöttél üzletet velünk.
Jozafát
Térj észhez, Júdás! ézd! Megkaptad amit akartál! És ha tisztességesen viselkedsz, még ...
Júdás
em akarok semmit! Széttépem ezt a gyalázatos szerződést! Adjátok ki az ártatlant!
Rabbi
Takarodj, bolond!
Júdás
Vissza.követelem azt, akit ártatlanul ítéltetek el! Az én kezemet ne szennyezze a vére!
Rabbi
Hogy? Szégyelld magad, aljas áruló! Még te akarsz törvényeket szabni a Fötanácsnak? Tudd
meg! A mesterednek meg kell halnia, és te adtad halálra!
Mind
Méltó a halálra!
Júdás
Méltó a halálra! Áruló vagyok. Én adtam halálra! Hát tépjetek szét! A pokol mélyének
ördögei: szaggassatok szét! - esze, hóhérok, nesze, az átkozott vérdíjatok!
Kaifás
Miért tettél olyat, amit előtte nem gondoltál meg?
Mind
Gondold csak át!
Júdás
Így lelkemnek is, testemnek is pusztulnia kell - és ti ...
Mind
HaJlgas és tűnj el innen!
Júdás
Velem egy1ltt a legmélyebb pokolba fogtok süllyedni!

4. zfn
J(ajfás
ÓrOJt.
Annás
Sejtettem, hogy így lesz.

ámuel
Ez az ő bűne.
Kaifás
Most már bánhatja, amit tett! Elárulta a barátját; de mi üldöztük az ellenségünket. Ragaszkodom döntésemhez. Ha van valaki akinek más a véleménye az álljon feJ és szóljon!

Mind
em! Amit elhatároztunk, azt végre kell hajtani!
Kaifás
Mit tegyünk ezzel a pénzzel? Mivel ez vérdíj, nem tehetjük vissza az áldozati ládába.
Annás
A Főtanács beleegyezésével fordíthatnánk valami hasznos célra.
Sámuel
Nincsen helyünk, ahová az idegeneket eltemessük. Ebből a pénzből vehetnénk erre egy
földdarabot.
Mind
Igen, egyetértünk!
Kaifás
Kapható most ilyen?
Sámuel
Elintézem az üzletet.
Kaifás
Most már ne várjunk tovább, hozzuk meg a végleges ítéletet a fogolyról!
Annás
Meglátjuk, még mindig olyan dacos-e velem szemben! Igazi elégtétel számomra, hogy én is
kimondhatom az ítéletet! Halál!

5. szín
Selpha (Krisztushoz)
Mutass nagyobb tiszteletet a Főtanács iránt mint eddig! Bölcs atyák! Itt hozzuk a foglyot,
k1vánságotok szerint!
Kaifás
Vezessétek őt ide középre!
Balbus
Lépj elő!
Kaifás
Názáreti Jézus! Ragaszkodsz ahhoz, amit éjjel bíráidnak mondtál?
Annás
Ha te vagy a Fölkent, mondd meg nekünk!
Krisztus
Ha ezt mondom nektek, nem hiszitek el. De ha kérdéssel felelek, nem fogtok sem válaszolni
sem pedig elengedni engem. De mostantól az Emberfia az Atya jobbján fog ülni.
Mind
Tehát te vagy az Isten fia?
Krisztus
Ti magatok mondjátok; az vagyok!
Annás
Ebből elég! Más bizonyíték már nem kell !
Papok és farizeusok
A saját szájából hallottuk.

Kaifas
Izrael népének atyái! Most nektek kell \'églegesen k.imondanotok ennek az embernek a vűnét
é bünteté él!

Mind
Bűne

az istenkáromJás! legérdemli a halált!
Kaifás
Ezután Pilátus székéhez vezetjük.
lind
Igen! El ele! Halál rá!
Kaifás
Először azonban értesítenünk kell Pilátust, hogy még az ünnep előtt végrehajthassa a
büntetést.
Rabbi
Előremehetne a Tanács néhány tagja. hogy kérék, hogy ezt az ügyet haladéktalanul tárgyalják
meg.
Kaifás
Te rabbi, és átán! Menjetek előre! Mi is rögtön jövünk. A mai napon tehát megmenekül
atyáink vallása és ez a zsinagóga becsületére fog válni, és a hírnevünk még unokáink között
is fennmarad. Most vezessétek el! Mi követjük.
6. szín
Júdás
Hová menjek, hogy ezt a szégyent elrejtsem, hogy a lelkiismeret gyötrelmeitől
megszabaduljak? incs olyan sötét hely az erdőben és nincs olyan mély barlang! Ó, föld!
yilj meg és nyelj el engem! Már nem tudok tovább itt maradni. Ó, a Mesteremet, a legjobb
embert a világon, eladtam, kiszolgáltattam, most bántalmazzák és a legszörnyebb kínhalállal
hal meg. Aljas áruló vagyok! Ó! incs még egy ember, aki ilyen gyilkosságért felel! Milyen
jóságos volt ö velem! Mennyire barátságosan biztatott, amikor bánat nehezedett rám! Milyen
csodálatosan éreztem magam, amikor a lábainál ültem, és az mennyei tanítás a szájából úgy
folyt, mint a szín.méz! Milyen szeretettel óvott és figyelmeztetett engem, amikor már a
borzalmas áruláson tépelődtem! A jó Mester! - és én így viszonoztam ezt! - - - Átkozott
sóvárság! Te vezettél tévútra, te tettél vakká és süketté! Te voltál az, amivel a átán
megfogott, hogy a veszedelembe húzzon! Jaj, most már egy tanítványnak sem, egyetlen
testvérnek sem kerülhetek a szeme elé! Kivetett vagyok, mindenki csak gyűlöl és megvet.
még azok is, akik tévútra csaltak és árulónak bélyegeztek, így bolyongok magányosan, ezzel a
pa:.rázzsal a bensőmben. Ó jaj! Még egy kívánságom van! Bárcsak még egyszer a szemébe
nézhetnénk! Még belekapaszk.odhatnék, mint utolsó mentsváramba! De ez az egy kívánság
is ... már a börtönben ül, talán már meg is ölte ellenségei haragja, ó jaj nekem! Az én vétkem.
az én vétkem! Én vagyok az az elvetemült, aki börtönbe juttattam, aki halálra adtam öt! - ó
jaj nekem, az emberiség megvetettje! Már semmi sem segíthet rajtam! zámomra már ninc
remény! A bűnöm - hatalmas, a bűnbánat itt már kevés, nem tehetem jó á! Meghalt - é· n
vagyok a gyilkosa! - Boldogtalan óra, amikor anyám a világra szült! zen edjem m g t vabb
kínokkal teli életem? Viseljem ezeket a gyötrelmeket? Meneküljek az emberek el I mint eg)
fertőZÖtt? Legyek az egész világ által megvetett? Nem! Nem teszek tovább eg_) lep st em!
Ezt már nem bírom elviselni! Átkozott élet, véget vetek neked! Lógjon ez n n fán o
szerencsétlen gyümölcs! Jaj! Gyere, kígyó, fonj körbe! Fojt d meg az árulót!
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Xl. felvonás 1. szín
Kruztus Pil,tus előtt

Kaifás
Fenséges császár helytartója!
Mind
Üdv és áldás!
Kaifás
Bírói széked elé hoztunk egy embert, név szerint Jézust, és tisztelettel kérünk téged, hogy
hajtsd végre a Főtanács által hozott halálos ítéletet.
Pilátus
Vezessétek elő! - Mivel vádoljátok ezt az embert?
Kaifás
Ha nem lenne különösen veszélyes gonosztevő, nem adtuk volna át neked, hanem mi magunk
büntettük volna meg a Törvényünk előírása szerint.
Pilátus
És milyen gaztetteket követett el?
Kaifás
Többször súlyosan megsértette Izrael népének törvényét.
Pilátus
Akkor vigyétek és végezzétek ki ti magatok törvényetek szerint!
Annás
A Főtanács már tárgyalta ügyét és halálra méltónak ítélte.
Mind
Mert törvényünk szerint halált érdemel.
Kaifás
De mi nem hajthatunk végre halálos ítéletet. Ezért kérjük a császár helytartóját, hogy hajtsa
végre ő az ítéletet.
Pilátus
Hogyan adhatnék halálra valakit, ha még a bűnét sem ismerem és magam nem győződtem
meg arról, hogy halált érdemel?! Mit tett?
Rabbi
A Főtanács egyhangúlag kimondta a halálos ítéletét, és bűnösségét alapos vizsgálattal
bizonyítottuk. Ezért nem tűnik szükségesnek, hogy te, fenséges helytartó, még egyszer állald
a vizsgálat fáradalmait.
Pilátus
Tessék? Azt feltételezitek rólam, a császár helytartójáról, hogy határozataitok végrehajtásának
vak eszköze lehetek? Távol álljon tőlem! Tudnom kell, milyen törvényt sértett meg és mii en
mértékben.
Kaifás
Törvényünk van, és eszerint meg kell halnia mert Isten fiának mondta magát.
Nátánáel
Mind hallottuk, ahogy Istent káromolta.
Annás
Ezért ragaszkodunk hozzá, hogy a törvény szerint halállal bOnhödjön.
Pilátus
„gy ilyen kijelentés miatt, ami legfeljebb a c apongó képzelet gyUmöl se 1 hct,
i . 1.:nk1t
sem találhat halálra érdemesnek. Ki tudhatj a, hogy nem fia- vnlomcl istennek 'l l\l ember'

rom
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Ha semmilyen más vétséggel nem tudjátok öt vádolni, ne higgyétek, hogy teljesfthetem
óhajotoko.t.
Kaifás
Nem csak a mi szent törvényünket, hanem a császárt magát is súlyosan megsértette ez az
ember. Megállapftottuk, hogy lázította és tévútra csalta a népet.
Mind
éplázító, zendülő!
Pilátus
Tudom, de nem történt semmi lázadás.
Kaifás
Nem felkelés az, he megtiltja a népnek, hogy adót fizessen a császárnak?
Pilátus
Van bizonyítékotok?
Kaifás
Elég az, hogy Messiásnak, Izrael királynak mondja magát! Ezzel nem a népet buzdítja a
császár megdöntésére?
Pilátus
Meglep, hogy hirtelen milyen buzgón véditek a császárt. Hallod milyen súlyos vádakat hoztak
fel ellened? Mit válaszolsz?
Krisztus (hallgat)
Kaifás
Látod, hogy nem tudja tagadni!
Ezékiel
Hallgatásával beismeri bűnösségét!
Mind
Ítéld el!
Pilátus
Türelem! Erre még van idő. Kihallgatom egyedül. Ti addig gondoljátok meg még egyszer,
hogy van-e alapja vádjaitoknak, és vizsgáljátok meg, hogy nem származnak-e esetleg hamis
forrásból. Utána majd számoljatok be, hogyan gondolkodtok.
2. szín (Pilátus és Krisztus egyedül)

Pilátus
Hallhattad a Főtanács vádjait. Válaszolj most nekem! Azt mondják, Isten fiának nevezted
magad. Honnan jöttél?
Krisztus (hallgat)
Pilátus
Nekem sem válaszolsz? Nem tudod, hogy hatalmamban áll téged keresztre feszíteni, de
hatalmamban áll az is, hogy szabadon engedjelek?
Krisztus
Nem lenne hatalmad felettem, ha nem fentről kaptad volna. Ezért annak, aki átadott engem
neked, nagyobb a bűne.
Pilátus
Merészen szóltál! - Te vagy a zsidók királya?
Krisztus
Magadtól kérdezed ezt? Vagy csak azért kérdezed mert a többiek ezt mondták rólam?
Pilátus
Hát zsidó vagyok én? A te néped és papjaid adtak át nekem. Azzal vádoltak, hogy Izrael
királya akartál lenni. Mi igaz ebből?

Krisztus
Az én országom nem ebből a világból való. lla az én országom ebből a világból vaJó lenne,
akkor szolgáim harcoltak volna értem, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom
nem itt van.
Pilátus
Ezek szerint akkor király vagy?
Krisztus

Te magad mondod. Király vagyok: azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy
tanúskodjam az igazságról. Aki az igazság pártját fogja. hallgat szavamra.
Pilátus
De hát mi is az igazság?

3. szín
Pilátus

Itt van a foglyotok. Ártatlan.
Annás
A császár szava szerint törvényünket be kell tartani. Hogy lehetséges, hogy ártatlannak
találtatik az, aki lábbal tiporja ezt a törvényt?

Mind
Halál rá!
Kaifás

Nem büntetendő az a császár előtt, ha megsérti azt a törvényt, amit a császár akarata
biztosított nekünk?
Pilátus

Mondtam nektek Ha vétett a törvényetek ellen, büntessétek aszerint, hatalmatok szerint. Én
nem mondhatom ki róla a halálos ítéletet, mert nem találtam semmit, ami szerint
halálbüntetést érdemelne.
Kaifás
Ha valaki önhatalműlag királynak mondja magát a császár egy tartományában, nem lázító?
Nem érdemli meg a felségárulás vádját, a halálbüntetést?

Pilátus
Még ha ez az ember királynak is nevezte magát. ez a többértelmű szó még távolról sem
jogosít fel arra, hogy elítéljem öt. Nyilvánosan tanít nálunk - valamiképpen király. Ám_ nem
bizonyítottátok tényekkel, hogy királyi hataJma van.
Nátánáel
Nem elég bizonyíték az, hogy miatta az egész nép nyugtalan lett, hogy elárasztja a tanításával
egész Júdát, Galileával kezdve, ahonnan az első tanítványai jönek, egészen ideáig,
Jeruzsálernig?
Pilátus
Galileából jött?
Mind
Igen, galileai.
Rabbi
Názáretből sz.á.rmazik. ahol Heródes király az úr.
Pilátus
Ha e'.l így van, akkor ez felment bírói tisztségem alól. lleródcs, Galilea királya, feljön az
Unnepre; most ítéljen ö alauvalójáról. Vezessétek öt királyához! A testörségcm kf érje öt!

Kaifás

Fel, menjünk Heródeshez! ála, aki maga is atyáink hitét vallja, védelmet találhatunk szent
törvényünk számára.
Annás
És ha ezer akadály merül is fel, a vétkes akkor is megkapja méltó büntetését!
Mind
Előbb vagy utóbb, meg kell halnia! Még ma!

Xll felvonás 1. szln
Krisztus Heródes el6tt. (Heródes csarno/r.a)

Kaifás
Hatalmas k:irál y!
Mind
Üdv és áldás a Mindenhatótól!
Kaifás
A Főtanács kezére került egy gonosztevő, és a király elé hoztuk őt, hogy végrehajtsa a
törvényes büntetést.
átánáel
A törvény szerint meg kell halnia.
Annás
És arra kérjük a királyt, hogy írja alá a Tanács ítéletét.
Heródes
Hogyan bíráskodhatnék idegen területen? Menjetek helytartótokhoz! Ó majd igazságot
szolgáltat nektek.
Kaifás
Pilátus küldte öt ide, mert ö galileai, a te alattvalód.
Heródes
Az én alattvalóm? J<j az?
Papok
A Názáreti Jézus.
Kaifás
Erről beszélt Pilátus. A király ítélhet alattvalója felett.
Heródes
Ezt mondta Pilátus? Különös. Pilátus hozzám küldi öt. Rám bízza a bírói tisztséget a saját
területén.
Nátánáel
Úgy tűnik, a helytartó közeledni akar a királyhoz.
Sadock
Mindenesetre érezheti, mi minden múlik a király jóindulatán.
Heródes
Ez bizonyítja a barátságát felém. Sokat, nagyon sokat hallottam rólad, és már régóta vágyom
rá, hogy lássam az embert, akit mindenki csodál.
Rabbi
De hisz ő egy gonosztevő!

Mind
A törvényünk ellensége!
Heródes
Azt hallottam, hogy megfejted az emberek titkait és természetfölötti tetteket hajtasz v grc.
Mutass nekUnk valamit, amivel bizonyítod tudományod és természetfölötti er det; - a n ppel
együtt tisztelni akarunk téged és hinni benned.
Krisztus (ha/Igal}
Sadock
ó, király! Ne hagyd, hogy tévútra vezessen! Belzebub a tanác ndójal
I leródes

z nekem telje en mindegy. - Figyelj ide. Az el őző éjszaka kUlönös álmom volt. Ha meg
tudod mondani, hogy mit álmodtam, akkor elismerem, hogy a szívek alapos i smerője vagy.
Krisztu (hallgat)
Heródes
Tehát ennyit azért nem tud z. De talán meg tudod magyarázni álmomat, ha elmondom neked
Azt álmodtam, hogy a heródiumi palota párkányán álltam, és néztem , ahogy lemegy a nap.
Akkor hirtelen láttam, hogy egy férfi áll előttem : kinyújtotta a kezét, napnyugat felé mutatott
és így beszélt: Nézz oda! Ott, Hesperiában van a te hálószobád. Alighogy ezt mondta, az
alakja eltűnt a ködben. Megijedtem és felébredtem. Ha te is álomlátó vagy, mint József,
amikor az egyiptomi király előtt állt, akkor magyarázd meg ezt az álmot királyodnak.
Krisztus (hallgat)
Heródes
Ebben ezek szerint nem vagy járatos? Nos, akkor mutasd meg nekünk sokat hallott csodatévő
erődet. Parancsold, hogy hirtelen sötét legyen ebben a csarnokban! Vagy - emelkedj fel és járj
előttünk, anélkül hogy lábad a talajt érintené - vagy változtasd át ezt a tekercset kígyóvá azon
a részén, ahol halálos ítéletedet tartalmazza! Nem akarod? Vagy egyszerűen nem tudod?
Pedig ez könnyű lenne neked, sokkal nagyobb csodatettekröl beszélnek. - Meg sem mozdul!
Ó! Már értem: az a szóbeszéd, ami elterjedt róla, csak a nép fecsegése. Nem is tud semmit.
Ezékiel
Könnyű a buta népnek varázsolni. A bölcs és hatalmas király előtt állni már kissé más.
Heródes
Nincsen benne semmi különös. Ez egy bolond, akit a népszerűség kicsit megszédített.
Hagyjátok csak futni! Nem éri meg a fáradságot, hogy miatta fáradjatok.
Kaifás
Ó, király! Ne bízz meg ebben a ravasz emberben! Csak megjátssza, hogy bolond, azért, hogy
enyhébb ítéletet kapjon.
Annás
Ha nem tüntetik el az útból, akkor a király maga is veszélybe kerül, mert ö azt merészelte,
hogy magát királynak adja ki.
Heródes
Ez? Király? - Talán a bolondok királya - azt már elhiszem. - A bolondok királya megérdemli
az elismerést. Ezért királyi palástot ajándékozok neki, és minden bolond királyává avatjuk.
Tulajdonképpen mivel vádoljátok?
Rabbi
Megszégyenítette a szombatot.
Nátánáel
Istenkáromló.

Mind
És mint ilyen, a törvény szerint halált érdemel.
Heródes
Akkor olyat tulajdonított nekem, ami neki teljesen hiányzik. Öltöztessétek fel! Ez az igazán
szép királyi palást biztosan megteszi. Két katonafelőltőzteti.

Mind
Halál rá! Halál rá! Meg kell halnia!
Heródes
Nem ! Nem akarom, hogy egy ilyen nagy király vére tapadjon kezemhez.
Krisztus. Bemutatják a népnek gúnyos öltözetben.

XIII. .fdvomí.· I :,:ln

Kruztust még egyszer Pil,tua elé vlszlk.
Kaifn
1 g egy zer bírói zeked ~t h ztuk a f gl t,
1ind
Rugasz dunk hozzá, h g
Pilátu
gy h ztát k elém ezt
djaitokat: én magam i
közül.
aifás
Ennek llen re kitartunk

hal lót kö,1"tcljOk.

haljon meg.

az embert, nlint '& 1 nép\ó.zft t. É n u. tek! MeghnJlg mim
kihallgattam t.
n m tolnltan1 emmit m igaznak pnna znitok
ádjaink m ll tt. HnláJt erd mel.

ind
egy bűnöz . meg rtette Törvényünk t é a e á zárt i .
Pilátus
Heróde hez küldtem t. hi zen alileáb 1 zármazik. tt i l adtnt k v djait kat?
Kaifás
Igen, d Heródes nem akart felette ít lni. mert itt te paran olsz.
Pilátus
Ó sem talált semmit, ami miatt halált érdemelne. Az rt hog azért m gis t lje It em
kö eteléseteket, megkorbác Itatom ezt az emb rt d utána !engedem.
Annás
Aznem lég.
Kaifás
A törvény az il en büo.özökre nem ostorozá t. hanem halálbünt t · t znb ki.
Pilátus
Ennyire mély ennyir keserű a gyülöletetek ez ellen a férfi ellen. h gy m g a beib 1 fol ó
vére sem elégít ki titeket! Arra kényszerítet k, hogy nyíltan i kimondjam, nmit g nd 1 k:
csak azért üldözitek öt aljas zen edéll el, m rt a nép jobban ked li l mint titek. t. 1ár
eleget hallgattam gyüJölködö ádjaitokat; most a nép za át nk.arom hallani! Hamnro nn nng
tömeg gyűlik majd ide, hog régi szokás szerint gy fogi 1ot hú ét ünnep re zabad n
engedjünk. Akkor majd kiderül, hogy vádotok a nép nknratát fejezi-e ki agy e nk zemd 'C"
bosszú hajt titeket.
Kaifás
Kiderül majd, ó helytartó, hogy jogtalanul gondolsz r6lw1k ros zat.
Ezékiel
Valóban nem bosszúvágy hajt hanem szent buzgalom I ten törv n e iránt. ami nrro indít
minket. hogy halálát kívánjuk.
Pilátus
Bizonyára hallottatok már Barabásról, a gyilkosról, aki lán ro ervc Ol a b rtönben. ~s
szégyenletes tetteiről. Közötte és a Názáreti Jézu között kell majd a n pnck nla ztnni . zt
engedem szabadon akit a nép vála zt.
Mind
Barabást engedd szabadon!
Sadock
Ezt pedig feszítsd keresztre!
Pilátus
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e beszéljetek a nép nevében; a nép majd választ. Addig is megkorbácsoltatom ezt az embert.
A katonák vezessék el és korbácsolják meg a római törvények szerint.
Krisztust elvezetik és megkorbácsolják.
2. szín

Kaifás
Pilátus a nép szavát akarja hallani. Jól van! Mi is azt akarjuk! Most, derék izraeliták, most jött
el a ti időtök! Menjetek ki Jeruzsálem utcáira! Parancsoljátok meg barátaitoknak, hű
embereinknek, hogy idejöjjenek. Gyűjtsétek őket zárt csapatokba! Gyújtsátok őket mélységes
haragra Mózes ellensége ellen! Az ingadozókat próbálátok meg szavaitok erejével
meggyőzni , ígérjetek nekik bármit. De a galileai követőit riasszátok el innen, szidással,
gúnyos beszéddel, fenyegetéssel, vagy akár bántalmazással is, hogy senki se merészeljen
errefelé jönni, és még kevésbé megszólalni.
Kereskedők

Elsietűnk

és hamar visszajövünk.

Dátán
Mindenki egy lelkes csapat élén jöjjön.
Kaifás
Mindannyian összegyűlünk a Főtanács utcájában.
Mind
Üdv nektek, Mózes hű fiai!
Sámuel
Az elsők lesztek Izraelben.
Kaifás
Ne késlekedjünk egy pillanatig sem. Menjünk a csapatok elé, és bátorítsuk őket, szítsuk fel
haragjukat!
Annás
És aztán Jeruzsálem minden utcájából a bírói ház elé vezetjük az összegyűlt csapatokat.
Rabbi
Ha Pilátus a nép szavát akarja hallani, hát csak hallja meg!
Kaifás
Hallani fogja a nemzet egyhangú kiáltását: engedd szabadon Barabást! Feszítsd keresztre a
galileait!
Mind
Engedd szabadon Barabást! Feszítsd keresztre a galileait!
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Jézust kereszthalün ftillk

1ind
Bíró! Ít ld el!
Piláru
ézzétek. ezt az embert!
Papok é fariz usok
Keresztre!
ép
ere ztre ele!
Pilátus
Még a tekintete m ébre zt részv tet szí etekben?

Mind
Haljon meg! Kere :Ztre vele!
Pilátus
Akkor vigyétek és feszítsétek keresztre. a saját felelősségetek.re! Én nem akarom, hogy bármi
közöm is legyen hozzá! em találom bünö nek.
Kaifás
Hallgasd meg ó helytartó a nép hangját! ézd! nép is egyetért elünk. halálát kö eteli
ép
Igen a halálát akarjuk.
Pilárus
Vezessétek el. És Barabást hozzátok ide a börtönből! dja ki a strázsamester.
Annás
Éljen Barabás! Mondd ki a ázáreti halálos ítéletét!
ép
Haljon meg a ázáreti !
Pilárus
em értem a népet. éhány napja ujjongva és ünn pel e k.í értétek ezt a férfit Jeruzsálem
utcáin. Hogy lehet, hogy ma ugyanaz a nép a halálát és pusztuJását akarja? Ez az ingatag g
igazán megvetendő.
Kaifás
A jó nép végre belátta, hogy ez a kalandor be apta. ez. aki arra mer szkeden. h g)
Messiásnak Izrael királyának nevezze magát.
átánáel
Most végre megnyílt a nép szeme és látja, hog az az ember, aki azt íg rte. hogy zabndul · t
és ild öt hoz az egész nemzetnek, még magán sem rud egiteni.
Ezékiel
Izrael nem akar olyan Messiást, aki hagyja hog elfogják, megkötözz k kigún ·olj .
ép
Haljon meg! A hamfa Mes iás! e aló!

Pilátus
Zsidó férfiak! zokásban áll, hogy az Onnepre zabadon engedOnk & • f gl) )t.
u h:k ·n ,\
két embert! (Kn ztu t I · Barabár;t) A, g ik - zelfd tekintetu, m lll . gt lj -~ , 1:dkcJ su.
bölcs tanító, mint akit ho zú ideig tiszteltelek, n m bi1onyhottnJ..
·emmil) 'n g, ,11 tt t ~ m.
é már ostoro,.á al mcgnl T.ták. A m sik i zon totó, clvodult ~rnher, hó~ r.,hl ... l\ ill.., ·•

az már bizon ítá t n ert irtóztató, megátaJdod tt gonosztevő! A ti bclátásotokra, a ti emberi
érzé etekre hagyatkozom! Vála zatokl Melyiket engedjem szabadon, Barabást, vagy Jézust,
alcit Kri ztusnak. mondanak?
Papok és nép
Barabást engedd szabadon!
Pilátus
Nem akarjátok, hogy a zsidók királyát adjam ki nektek?
Papok és nép
Vesszen! Barabást engedd szabadon!
Kaifás
Megígérted, hogy azt engeded szabadon, akit a nép akar.
Pilátus
Szokásom szerint tartom a szavam, nem kell figyelmeztetnetek. De akkor mit tegyek a zsidók
királyával?
Mind
Feszíts keresztre!
Nép
Feszítsd meg, feszítsd meg öt!
Pilátus
Hogyan? Királyotokat feszítsem keresztre?
Papok és farizeusok
Nincsen királyunk, csak csász.árunk van.
Pilátus
Nem ítélhetem el ezt az embert, mert nem találom bűnösnek. Elég volt, hogy megostoroztam,
most szabadon engedem.
Papok
Ha szabadon engeded, nem vagy a császár barátja.
Kaifás
Királynak mondta magát.
Papok és farizeusok
És aki királynak mondja magát, az lázad a császár ellen.
Pilátus
Hozzatok vizet! (egy szolga vizet hoz)
Nép
Nem megyünk innen, amíg ki nem mondod az ítél etet.
Pilátus
Vigyétek el, feszítsétek keresztre. De nézzétek, én mosom kezeimet; ártatlan vagyok ennek az
igaz embernek halálában! Ti feleltek érte!
Papok és nép
A vére mirajtunk és gyermekeinken.
Annás
Mi és gyermekeink áldani fogjuk a mai napot és Poncius Pilátus nevét hálá örömmel
mondjuk majd lú.
Pilátus
Hozzá.tok ide a két gyilkost a börtönbőll (két katona kihozza őket). k aztán m gcrd mlil n
halált, nem úgy, mint akit vádoltok.
Papok és nép
Ez mindenki előtt halált érdemel.
Pilátus
A halálos ftéJctet írásba kell adni és nyilvánosw1 ki kell hfrdctni minden n p cl tt.

l)

(Hozzák a két gyilkost.)
Rabbi
ocsak! zép kis társasága van az álmessiásnak az utolsó útján.
Pilátus (a két gyilkoshoz)
Ma megtisztul a föld szégyenteljes tetteitektöl. Kereszten fogtok meghalni. - A halálos ítéletet
kihirdetjük.
Aurelius, írnok
Én, Poncius Pilátus, a hatalmas Claudius Tiberius császár helytartója Júdeában, a főpapok, a
Főtanács és a nép kifejezett követelésére, kimondom a halálos ítéletet egy bizonyos Názáreti
Jézus felett, akit azzal vádolnak, hogy a népet lázította, megtiltotta a népnek, hogy adót
fizessen a császárnak, magát pedig királynak mondta. Ezt az embert két gonosztevő között,
akiket többszörös rablás és gyilkosság miatt szintén halálra ítéltünk, a városfalakon kívül
keresztre kell feszíteni és ki kell végezni. Jeruzsálem, a húsvéti ünnep előestéje.
Pilátus
Most vigyétek és feszítsétek keresztre.

•1
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Mária
Ó kedves tanítványok, mi történhetett az én fiammal, mióta utoljára láttad öt Kaifás házában?
János
Ha a papság azt tehetne, amit akar, akkor már megölték volna. Ám ök nem hajthatják végre az
ítéletet a helytartó tanácsa nélkül. És Pilátus remélhetőleg nem fogja őt elítélni, hiszen ő
semmi rosszat sem tett, csakis jót.
Magdolna
Ó, bár adná az Úr, hogy igazságos legyen a helytartó, bár megvédené az ártatlan Jézust a
gonoszok cselszövésétöl.
Mária
Ó, barátaim! Hova mehetnénk, hogy mégegyszer láthassam a fiamat? Látnom kell még! De
hol találom meg? Talán már a börtön mélyén sínylődik.
József
Az lesz a legjobb, ha Nikodémushoz megyünk. Ott biztosan megtudjuk, mi történt a
Mesterrel.
Mária
Igen, menjünk oda! Minden pillanattal növekszik az aggodalmam, mert nem tudok semmi
biztosat a fiam sorsáról.
János
Gyere, kedves édesanya, és légy erős a hitben! Bármi is történjék, az biztosan Isten akarata.
József
Mi ez a szörnyű lánna?
2. szín
József
Azt hiszem, a tömeg áramlik ki a kapun a városból.
János
Úgy tűnik, valakit a Kálvária-dombra visznek kivégzésre.
Mária
Ö az! Jaj Istenem! A fiam az! Jézus az!
János, Magdolna és Salome
Édesanya, drága édesanya!
(egy gyerek megitatja Jézusi}
Százados
Itt pihenj egy kicsit.
Mária
ó, így kell látnom őt, ahogy halálba viszik, gonosztevők között, mintha ő i gonoszt
János
Mária, ez az az óra, amiről korábban beszélt! Ez az Atya akarata!
Százados
Nem iszol? Akkor hajtsátok tovább!
Mária
ó, van olyan fájdalom, arnj az én fájdaJmamhoz hasonlato ?
(Krisztus elesik}
Szá7~os Simonhoz
Gyere ide, neked szélesek a vállaid, biztos tuds1. cip lni.

lc1m .

""" n? em, nekem - nem tudom.
zázados
a, gyerünk. Ne mondj nemet.
Farizeusok
Üsd csak, ha nem akar menni!
imon
De hát én ártatlan vagyok! Nem követtem el semmit!
zázados
Hallgass!
Simon
Mit látnak szemeim? Ez a szent ember Názáretből. A te kedvedért viszem a keresztet. Bárcsak
segíthetnék így neked!
Krisztus
Isten áldása rád és tieidre!
Százados
Előre! Te kövesd a keresztgerendával!
Abcliás
Most aztán már szedheted a lábaidat.
Százados
Hagyjátok! Egy kicsit még megállunk, hogy kipihenje magát, még mielőtt emelkedni kezd az
út.
Kaifás
Már megint pihenő? ! Mikor jutunk a Kálváriára?
Veronika
Ó, Uram! Az arcodat vér és izzadság borítja! Nem szeretnéd letörölni?
Krisztus
Együttérző lélek! Az Atya majd meghálája ezt neked.
Salome
Ó, drága tanító, sosem felejtem el, amit neked köszönhetek!
Veronika
Te, aki minden.kinek a legnemesebb jótevője vagy? Így hálálják meg neked tetteid?
Márta
Lehetséges ez? Ilyen hálátlanok! Mennyire sajnálom!
Krisztus
Jeruzsálem leányai! Ne engem sirassatok! Inkább magatokat sirassátok és gyermekeiteket!
Salome
Ó, jaj nekünk, iszonyú jövő, és jaj Izraelnek!
Százados
Küldjétek el innen az asszonyokat! Mennünk keU tovább.
Rabbi
Csak nem megyünk végre tovább?

(Krisztus elesik)
Nátánáel
A százados nem elég szigorú.

Mind
Ne kíméljétek!

urdiu '

M gl\llnil
hel turtó pnrnnc ·áru a s.zázndo jelenjen meg előtte rögtön és hallgassa meg
t úbbi uta há -nitl
aifá
Mi ·z? Mir' k llen k további porunc ok? A halálos ítéletet már kihirdették és mielőbb végre
k ,11 hajtani.
zázodo
em! Addig nem, amíg nem kap m meg a további parancsokat! Addig gondosan őrködjetek,
é menjetek fi 1a olgotára az elft lttel. Aztán engedjétek el ezt az embert (. lmonra mulat) és
várjátok meg, míg vi szatérekl A parancs szerint, amit kapok, majd cselekedhetünk.
János
Mária! Nem akarunk Betániába vis zamenni, nem fogod elviselni pillantá át.
Mária
Hog is hagyhatná magára egy éde anya a fiát a legnehezebb szilkségben?
Márta

De te is szenvednj fogsz, ha rájönnek, hogy te vagy az anyja.
Mária
Vele együtt fogok szenvedni! Vele együtt fogom tűrni a gúnyt és zégyent, vele együtt fogok
meghalru!
János
Ila te ted bírja a gyötrelmeket.
Mária
Ne félj semmit! lmádkoztam Istenhez, hogy adjon erőt, és az Úr meghallgatta imámat.
yertek, menjünk utána.
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Jézus a Golgotán
aif:
M
kat megm nt tt, magát nem tudja megmenteni.
Ann
I tenben bízott. Ment e meg most ha a.karja!

Kriszru
tyám! Bocsás meg nekik, nem tudják mit cselek zenek!
Milu , a bal lator
Hallod? Ha te agy a Fölkent, akkor most ment d meg magad és minket is!
Dismas, a jobb lator
Még te sem féled az Istent akinek ugyanaz a büntetése mint neki? A mi büntetésünk
igazságos: mi azt kapjuk, amit gaztetteinkért érdemlünk. Ó azonban nem tett semmi rosszat.
Uram emlékezzél meg rólam, ha már országodban leszel.
Krisztus
Bizony mondom neked: még ma velem le zel a Paradicsomban.
Kaifás
Hallgassátok! Még most is úgy tesz, mintha a Paradicsom kapuján parancsolna.
Rabbi
Még most is ilyen gőgös most hogy tehetetlenül függ a kereszten?
Krisztus
Asszony! ézd a fiadat! - Fiú! ézd az anyád!
Mária
Még halálodban is gondoskodsz anyádról!
János
zent legyen számomra a végakarata! Te - az édesanyám ! És én a fiad!
Krisztus
Szomjazom.
zázados
zomjas és inni szeretne.
Egy katona egy szivacsot nyújt neki.
Krisztus
Éli, éli, lámmá szábáktáni!
Farizeus
Ez Jllést hívja.
Kaifás
Most meglátjuk, eljön-e Illés, hogy levegye a szégyenfáról!
Krisztus
Beteljesedett! - Atyám, kezedbe aján lom lelke m!
zá.zados
Valóban! Ez igaz ember volt.
Kaifás
Mi ez? Csak nem a templom ...
Annás
... omlott össze.
Nátánáel
Nem i De a s1entély íllggönyc kö1 pcn kcttéhcsudt. 1~· r ng \ föld .

Papok és farizcu ·ok

h~7onyotos! zömylil
2. szfn

ik.odémus
Isten küldöt\jének szent testét ilyen szörnyen megalázzák, hogy a bűnözők sírjába dobják?
Nem tehetünk ez ellen semmit?
József
Halld döntésemet! Most egyenesen Pilátushoz megyek, és megkérem, hogy Jézus holttestét
nekem ajándékozza.
ikodémus
Igen. tégy így, barátom! Hozok fűszereket, hogy bebalzsamozhassuk öt.
Százados
Ne féljetek, jó asszonyok! Lépjetek előre! Semmi baj sem történhet veletek!
Magdolna
Ó, drága tanítóm! A szívem veled együtt függ a kereszten!
Aurelius
Uram, a helytartó parancsára meg kell tömi a keresztre feszítettek lábszárát, utána le kell
venni holttestilket a keresztrő l.
Százados
Rögtön.
Salome
Jaj! Jézus! Nem bánhatnak ilyen kegyetlenül szent testeddel!
Veronika!
Ó, vigyázzatok! Óvatosan!
(egy katona megnyitja az oldalát.)
Magdolna
Ó, drága édesanya! Ez a szúrás a szíveden hatolt át.
Százados
Most vegyétek le a holttestet a keresztről.

3. szín
Magdolna
Végre eltűntek ezek a felbőszült emberek! - Vigasztaljátok a szeretett édesanyát! Nézd, most
egyedül vagyunk a barátainkkal. Elnémult a gúny és a szidalmazás, és a szent esti csönd vesz
körbe minket, nyugodj meg!

Mária

ó kedves barátnőim! F iam szenvedéseit anyai szívem is kiállta. -

Most beteljesítene az Atya

akaratát.
Magdolna
Igen, Mária, emlékezz arra, amit akkor mondott neked, amikor Betániából e lment. Te
végigkU7.,död velem haláltusárnat, de majd győzelmemet is velem ünnepled!

Mária
Ez a reményem, csak ebben bízom .

Fordította: Kiss Dorottya
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