
JÉZUS PERE*

- Drámarészlet -

írta Diego Fabbri

nÁVID; A vizsgálat alapossága megkivánja,ho,gy ne tévelvedjünk el misztí
cízmusba és mcsékbe. Amit mondtam, azt bizonyítani is fogom, E~hagyja

az asztait és a három tanú e~é jön. Azt állítjátok hát, hogy hittetek: a cso
dákban ? Teljes bizonyossággal hittetek?

PÉTER: Teljes bizonyossággal!

JÁNOS: Hittünk.

TAMAS: Igen, hittünk.

;nAVID Péterhez: Hogyan tudtad hát rnegtagadní, többször' is megtagadni azt a
csodatevő Jézust, aki szemed láttára vitte véghez csodáit? Csönd. Vála
szolj ! Megtagadtad. igen vagy nem?

PÉTER: Igen. Megtagadtam.
DAVID Tamáshoz: És te, te Tamás, oly kevéssé hittél csodáiban, hogy nyiltan

visszautasítottad és nem adtál hitelt a hírnek, hogy Jézus föltámadt. Azt
mondtad: "Nem hiszem. Ha nem látom, nem hiszem." Igaz? Sőt nem volt
elég látnod, meg is akartad érinteni testét, meg akartad tapintani sebeit.
így volt? Csönd. Az előzőleg látott csodák míre valók voltak hát?

TAMAS: Igaz, kételkedtem. De amikor láttam éstapintottam, megbántam ké
telkedésemet és újra hittem.

DÁVID: EJmlékezzél csak erősen vissza, az a seb, amit láttál, ugye élő emberé
volt, ll.em pedig halotté?

'í'AMAs: Föltámadotté volt !

DAVID: Éppen ezt a föltámadást ikell bizonyítani. Meg is tesszük. A tanuk
csoportjához fordul. - Hé! Te ... Gyere csak ide, rajtad a sor! Rajtad
Judás! Judás jön, övében pénzesza.cskó, megáll Dávid előtt. Te Judás, te is
láttad a csodákat. Nem csupán egyet, hanem valamennyit. És mégsem ha
boztál, elárultad az embert, aki végbevitte a csodákat, elveszítetted, elad
tad őt. A csodák nem ejtettek gondolkozoba akkor? Semmitől sem tartot
tak vissza. Egy pillanatra sem. Igaz?

JUDAS: Igaz.

DAVID: Tehát igaz. Mire mutat mármost mindez? Gondolkozzunk csak együtt,
Tisztelt közönség ! Vegyünk fontolm-a mindent. Jézust természetfölötti ado
mányok birtokosának hitték, élet és halál urának, mégis megtagadták. el
árulták, eladták. Meg lehet ezt így érteni? Nem, ez képtelenség! És talán
Ibizony a halál, a szeretet miatt képtelenség? Dehogy ezek miatt! Am
hagyjuk most ezeket az érzelmeket, még akkor is, ha a tanítványokban föl
kellett volna ébrednlök .. ; A kérdés fordulópont ja máshol van: ha ök
hisznek a csodákban, akkor nem rnerészelfk . ;. BTUtá~isan, cinikusan a há
rom fe~é [ordul. ... Mert féltetek volna! A bosszújától ! De nem féltetek,
meg mertétek tenni, persze, mert tudtátok, hogy nem pusztít el, nem sem
misít meg büntetése. Tudtátok., hogy nincs csodatévő hatalma. Tudtátok.,
hogy csodái nem igazi csodák. Tudtátok., egyedül ti tudtátok. hogy nem
más ez, mint szemfényvesztés. ámítás, puszta képzelgés.,. És amíkor az
árulás pillanata elkövetkezett, bizonyosra vettétek, hogy büntetlenül meg
üsszátok . .. Ti, ti, a tanítványai vagytok cáfolhattalan bizonyítékai an
nak, hogy a Názáreti Jézus állítólagos csodáí s r e
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KAIFAS: Adok egy tanácsot. Ne döntsön ebben a kérdésben, Nem azért vagyok
itt, hogy tanuságot tegyek csodái igaz, vagy hamis voltáról. De annyit
mondhatok, hogya vakonszületett, aki visszanyerte látását és a leprás, aki
gyógyultan tért vissza, megtörtént esetek voltak, mi papok megvizsgáltuk
öket.

DAvID: Hogyan ?
KAIFAs: Ön tudja jól, papi hatalmunkkal megtilthattuk, hogy báoki a vá

rosba tegye a lábát, aki leprás volt és gyógyultnak hitte magát. Az illetőt

nekünk kellett megvizsgálnunk. Nos hát! Ezúttal megállapítottuk. hogy
azon az emberen a betegségnek nyoma sincs többé. Éppen ebből az alka
lomból figyeltünk föl Jézusra és ekkor határoztuk el, hogy szemrnel tartjuk.

DAVID: És milyen eredményre jutottak?
K~IFAS: Hogy rendkívüli események követték prédikációit.
DAVID: Volt ön valaha is személyesen tanúja ilyesminek?
KAIFAs: Személy szerint soha.
DAVID: Akkor hát?
KAIFAS: De Jairus, a zsmagógából, akinek leányát föltáenasztotta, bizonysá

got tett előttem.

DAVID: Jairus érdekelt volt. Szavainak nincs bizonyító erejük.
KAIFAS: Minden szavára mérget lehetett venni, és vitathatatlanul a mi em

berünk vol t.
DAVID: A lánya iránti szerétet elvakította.
SARA: Elvakította! HallottáJk! Az csak természetes, hogy leánya több voU

neki, mint a papok párt ja.
DAvID: Kibeszél itt pártról ?
SARA: Jairus talán nem tartozott a papok pártjához ? De ha a párt szó nem

tetszik neked, mondd úgy, ahogy akarod.
DAVID: Fenntartom állításomat: Jairus elvakult volt.
SARA: Amit te elvakultságnak nevezel, olyan világosság volt, amilyenről ne

ked fogalmad sincs!
DAVID: Ellenkezőleg, nagyon is tudom, mi volt az. Jobban, mint hiszed. Ep

pen azért állok ellen. Éppen azért tartom fenn állításomat, hogy míndnyá
jan tévedtek. Mindnyájan, a papok is. Kivéve a tanítványokat. Mert a ta
nítványok számára, ezt már megmutattam, soha nem történtek csodák.
Sem előbb, sem utóbb. Ök ezzel tisztában voltak.

PÉTER: Nem igy van. Ne tulajdonítson szavainknak olyan értelmet, ami nincs
bennük. Mi hittünk Jézusban. Hittünk csodáiban.

DAVID: Hittetek? Ha hittetek, miért nem haltatok meg, amikor ő meghalt?
Vele? Érette ?

PÉTER, szomorúan: Igaz, nem haltunk meg. Megtagadtuk. Én azt mondtam:
"Nem ismerem ezt az embert, soha nem láttam, nem vagyok az övéi kö
zül való ..." Vessen meg érte. De amit nem akar megérteni, azt, fájdalom.
talán sohasem sikerül érthetővé tennem; igen, azt, igen, hogy az ember
egyszerre tud hinni és megtagadni, szeretni és eláTulni... Igen, mondom,
az ember képes erre. Mialatt Annás palotájának udvarán azt mondtam:
"Nem ismerem, sohasem láttam", ugyanabban a pillanatban szeréttem őt.

DAVID: Akkor hát miért ?
PÉTER: Miért ? Nincs miért ... Gyöngék voltunk. Ezzel számolni kell. Gyön

gék voltunk ... reszket tünk ... féltünk... Szánalmas tanítványai! Egyál
talán nem voltunk hősök. O tudta ezt. O választott ki bennünket a tö
megből, ő mondta nekünk: "Te, te, meg te, jőjjetek utánam, kövessetek
engem, úgy, amint vagytok ..." Senkik voltunk. És mégis, látva az ő cse
lekedeteit, apránként előbbre jutottunk. Úgy látszott, egy kissé mi is szer
zőí vagyunk a csodáknak. vagy legalábbis közreműködők. A ,,hűségesek



csoportjához" tartoztunk, ért engem? Amikor elfogták és megostorozva,
vér-befagyva, legyőzve láttuk ... valami hőstettet vártunk tőle ... világos
ságot, égből jövő hangot, ami megzavarja ellenségeit ... de semmi sem tör
tént, és minket elfogott a félelem. Elhagytam, pedig tudtam, hogy ő a Mes
siás; tudtam és szerettem.

JÚDAS: De én már nem hittem benne többé. Amikor a Sanhedrln kezére jut
tattam, semmi kétségem nem volt afelől: a Názáreti Jézus nem a várva
várt Messiás, nem szabadította meg népünket. Tudom, engem tartanak a

. leggonoszabb árulónak. Pedig nem voltam kőzönséges áruló, csupán kö-
vetkezetes maradtam önmagamhoz.

SARA: Következetes? Hogyan? Ismételje!
JÚDAS: Igen, következetes.
DAVID: Magyarázd ezt meg.
JÚDAS: Mível Jézus nem szabadította meg népünket a szolgaságból, úgy lát

tam, hogy megbékélést hirdető tanácsaival bosszútervünknek legmakacsabb
ellenlábasa lett. Sokkal előbb, mint ahogy én elárultam, ő hagyott cserben
minket, ő árult el engem.

PÉTER: Téged?
JÚDAS: Igen, nem tartotta meg az igéretét.
REBEKA: Személyes sérelem!
JÚDAS: Elismerem.. Dehát minden cselekvésünk személyes. Mindig.
SARA: Helyesen beszél.
REBEKA: Helyesen?
SARA: Igen. Abban, amit éppen most mondott. Hogy alapjában véve min

dent személyes kérdésekre lehet visszavezetni.

DAVID, közbevág: Hogyan és mikor került a Názáreti Jézussal kapcsolatba?
JÚDAS: Az utolsók egyike voltam, aki a tanítványok csoportjához csatlakoz

tam. Jézus már nagy tömegeket. vonzott maga köré, amikor elfoglaltam
helyemet oldalánál. Ez idő tájt a csoport még rendezetlen és szétszóródott
volt. Közéjük álltam és megszerveztem őket.

PÉTER: Ki akar érdemedtől megfosztani?
sARA: Tudjuk jól, maga volt a szervező, a vagyonkezelő, a pénz a maga ke

zében volt.
JÚDAS: De van ám itt valami, amit általában nem tudnak. Hogy én nem

csupán vagyonkezelő voltam, hanem jövedelemelosztó is.
ÉLIAS: Magyarázza ezt meg!
JÚDAS: Szívesen. Szünet. Megtettem mindent, amit csak tehettem az aposto

lok életének megszervezésére és fönntartására.

ÉLIAS: Fenntartására ?
JÚDAS: Ana. Eleinte igen nehéz volt ám az élet. Jézus prédikált, az emberek

haljgatták s azután elszéledtek. Teltek, múltak a hónapok anélkül, hogy
komolyan vettek volna bennünket. Én mégis hittem abban, hogy ez a Ná
záretí Jézustól vezetett kis csapat Iölszíthatja hazámban a lázadás tüzét.
Mínden erömmel hittem ebben, és azt mondtam: "Ti csak törődjetek a
magatok dolgával, a többiről majd én gondoskodom." Az én vagyonom a
tiétek is. Olymódon a csoport formát öltött és kis idő múlva már beszéltek
rólunk.

ÉLIAS, az apostolokhoz fordul: Igy volt ?
PÉTER: tgy.
JANOS: Igazat beszél.
TAMAS: Mindenét a közösségnek adta.
J'ÚDAS: Izrael szabadságáért ! Igy szólt az egyesség!
ÉLIAS:'Ezért volt hát kivételes helye a csoportban.
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JÚDÁS: Eleinte igen. De amikor a hívek elárasztották őket ajándékaikkal,
rníndjárt kevesebb [óíndulattal néztek rám.

ÉLIAS: Mi volt a változás oka ?
JÚDAs: Arnikor nem volt már többé szükségük szervezőre, bankárra, talán

öntudatlanul, de éreztették velem, hogy az időm lejárt, nem vagyok jó
többé semmire. Szememre hányták, hogy nem hallgattam Jézus beszédeit,
De nekem nem volt időm erre.

ÉLIAS: Ök, az apostolok. Fogadjuk el ezt pillanatnyilag. De Jézus?
-JÚDÁS: Jézus továbbra is bizalommal volt irántam.
ÉuAS: Hát akkor?
JÚDAS: Igyekezzék engem megérteni. Az ügyeket többé nem vezettem. Tanít

vány csak mellékesen voltam, amennyiben a Jézus által hirdetett bírodalom
nem az volt, amiről én álmodtam. Mit tehettem hát? Keresztül néztek
rajtam - éreztem hiábavalóságornat.

ÉLIAS : Szomorkodott emiatt?
JÚDAS: Talán.
ÉLIAS: Fájlalta, hogy barátok nélkül maradt?
JÚDAS: Nagyon. Különösen amiko'!" elhúzódtak mellőlem, akkor éreztem iga

zán, hogy szívem szerint hozzájuk tartozom. Sohasem hittem, hogy ilyen
érzelmek fakadnak föl bennem, különösen egyikük iránt.

ÉLIAS: Kihez vonzódott leginkább?
JÚDAS: Szerettem volna János barátja maradni. János [elé [ordul; És éppen

te voltál, János, a legkeményebb hozzám, kérkedtél szellemi fölényeddel.
nekem szőgezted a kérdést: "Ha fenntartás nélkül elfogadod Jézus evan
géliumát, maradj, ha nem, állj odébb. Izrael nagy."

JANOS, nuuqtalanuí: Csak emlékeztettelek Jézus szavaira: "Aki nincs velem,
ellenem van." Máshol keressük az igazságot!

ÉLIAS: Most meg kell találnunk.
JÚDAs: Mondd el hát a te igazságodat I

JANOS: Igazság szerínt Júdás váratlanul féltékeny lett rám. Közösségünk gya
korlati helyzete megváltozott s így a Mester és Júdás kapcsolata mindin
kább meglazult. Engem viszont bizalmába fogadott.

JÚDAs: Hallották ezt? Mícsoda hetyke érzelgősség'

JANOS: Allítorn, hogy féltékeny volt. Keresni kezdte barátságomat. holott
addig észre sem vett ...

JÚDÁS: Én egyikőtökkel sem törödtem. Nem értem rá barátságok ápolgatá
sára. Éppen elég tennivalóm akadt.

JÁNOS: Később nyírtan ellenlábasom lett. Föltételezhető, hogy valaki a San
hedrinből ismerte a helyzetet és ezt kihasználva árulásra bíztatta.

JÚDAs: Micsoda öntelt fickó! Féltékenység vezetett hát, nem pedig az el
lentét Jézussal? Ö akar, Jézus helyett, a történések középpontjába kerül
ni. De erre Kaifás főpap deríthetne világosságot!

KAIFAs, vonakodva: Míre ? Az egyesség árára?
JÚDAS: Arra, hogy mi történt közöttünk titokban az utolsó napok alatt.
KAIFAs: Titokban? Semmi. Ugyan mi történhetett volna a Sanhedrín és te

közötted, Iskarióti Júdás?
JÚDAs: Nem akar beszélni. Persze. De én esküszöm, hogy voltak megbeszé

lések, mégha Kaifás le akarja is tagadni.
DAVID: Mondd hát el!
JÚDAs: Amikor húsvét előtt Jeruzsálembe érkeztünk és a nép pálmákkal in

tegetetrt és lábunk elé szőnyeget terített fogadtatásunkra, akJkor bennem
már kialakult a meggyőződés, hogy Jézus föladta Izrael megszabadításának
tervét. Éppen ezeleben a napokban jöttek. hozzám a főpap küldöttei,

:ÉLIAS, Kaifáshoz: Valőban ?
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KAIFAS: Nem tagadom, lehetett ilyenfajta intézkedés.
JúDAs: Nem tagadja!
KAIFAs: Igen, a határozat úgy döntött, hogy megegyezésre kell jutni vele.
DAVID: Ennyire befolyásosnak gondolták?
KAIFAs: Be kell vallanom, a helyzet aggasztónak látszott.
DAVID: Mi lett volna a megegyezés?
KAIFAs: Hagytuk volna szabadon prédikálni, hiszen beszédeiben határozottan

ikörvonalazta, hogy Isten országát, melynek míndenkí köteles meghódolni.
Izrael képviseli.

PILATUS: így akarták teljesen ellenünk fordítani !
KAIFAS: Mi csak jót akartunk.
DAVID: Összeköttetésben volt hát Júdással, vagy sem?
KAIFAs: Én nem.
DA VID: Ne játsszék a szavakkal!
JúDAs: Én pedig határozottan állítom, hogy valakivel közülük megegyezésre

jutottam.
DAVID: De nem Kaifás főpappal.

JúDAs: Aki velem tárgyalt, egyenesen a főpaptól jött, és a főpap Kaifás volt,
DAVID: Az önök megbízásából jött?
KAIFAs: Igen.
JúDAs: Közölnöm kellett Jézussal a feltételeket.
DAVID: Kaifás kifejezései pontosak voltak?
JúDAs: Pontosak. És rnondhatom, tétovázás nélkül megtettem volna mindent,

ami hatalmamban áll, hogy Jézust rábeszéljem ennek az indítványnak el
fogadására. Ha beleegyezik, minden reményem újraéled. Ha Jézus, egyet
értésben a papokkal, Izrael népét lázadásra bíztatja, én az oldalára állok.
Én lettem volna, igen én, hadseregének első generálisa. És az életem cél
hoz ér!

EGY HANG: És mi történt?
JúDAs: Az történt, hogy nem tudtam Jézus közelébe férkőzni. Két napig ke

restem, hogy négyszemközt beszélhessek vele, de János egy tapodtat sem
tágított mellőle, úgy látszott, célzatosan teszi. Akkor elhatároztam, hogy
felszólítom Jánost, vállaljon közösséget velem. Beszéltem neki a papokkal
köthető egyesságről; azt akartam, hogy mindezt együtt tárjuk föl Jézus
előtt. De János egyedül tárgyalt a Mesterrel, az én jelenlétemet elhárította.

JANOS: Még aznap este beszéltem Jézussal.
JúDAS: Beszéltél? Igazán? Miridig azt gondoltam, hogy Jézus egy szót sem

hallott erről a tervről.

JANOS: AMesteT meghallgatott és a fejével nemet intett, Közöltem veled
elutasító válaszát.

JúDAS: Nos, ekkor úgy éreztem, mindenképpen meg kell akadályoznom, hogy
Jézus tovább hintse a zűrzavar magvát a nép körében. A Sanhedrín kép
viselőivel egyetértettünk elfogatásában:

REBEKA: Nehéz lesz bizonyítania, hogy magatartását lelkiismeretének aggá-
lyai, nem pedig anyagi érdekek irányították.

DA VID: Nehéz, de nem lehetetlen. Lássuk csak.
REBEKA: Azt a sokat emlegetett harminc dénárt megkapta, vagy sem ?
SARA: Arudása nem volt mentes minden érdektől. üzlet volt !
JúDAs: Minden vagyonomat a közösségnek adtam. Ez a harminc dénár lehe

tővé tette volna, hogy valami más vállalkozásba kezdjek.
REBEKA: Más vállalkozásba, harminc dénárral? Mit jelentett haruninc dénár'

annakidején?
SARA: Egy átdőzsölt éjszaikát inkább, mint új vállalkozást.
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ÉLIAS: Hanninc dénár nem olyan kevés, mint gondolják. Megfelel maii. er
~ben 900.000 Urának, vagy 1500 dollárnak. Ez nem olyan megvetendő

összeg, kisértésbe is vihet valakit.
JÚDAS: Akárhogy is, én nem akartam üzletet ! Nem pénzért adtam el Jézust.
DAVID: Ne idegeskedjék ! Kaifáshoz. Kaifás, üzlet volt vagy sem?
KAIFAs: Tudtam, hogya tanítványok egyikét Iölbérelték, szolgáltassa ke

zűrikre Jézust.
JúDAs: Az öngyilkosságomnak - amikor fölakasztottam magam - meg kell

győznie mindenkit, hogy másról volt szó, nem pénzről.

JANOS: Ne rnentegesd a bűnödet. Egyedül követted el a gyilkosságot.
JÚDÁS: Egyedül. Jó! De ti - ti mínd - mit tettetek, hogy megakadályoz

zátok ?
PÉTER: Ha csak sejtem is, biztosan megakadályozom, ezzel a két kezemmel!
JúDÁS: Tudom Péter, te megtetted volna - de a többiek? Egyvalaki azonban

tudta közületek. de szó nélkül hagyta! Rólad beszélek, János, az angyali
tanítványról, a kedvencről és hozzád fordulok: míért nem tartottál vissza
az Utolsó Vacsora emlékezetes estéjén, amikor elmentem, ti meg mind ülve
maradtatok az asztalnál? Jézus már közölte veled, hogy én fogom el
árulni, a jelet is fölfedte előtted: "Aki velem együtt nyúl a tálba, az árul
el engem." Te láttad a mozdulatomat, tudtál mindent, mégsem mondtad:
"ma:radj velünk, Júdás, várj, rnit akarsz cselekedni?" Mért nem vetetted
magad az ajtó elé, hogy megakadályozd távozásomat ? Mért nem kiáltot
tad: ,,0 az áruló, fogjuk meg !" Mért nem tettél igy?

JÁNOS: Nem beszélhettem. Jézus nem engedte.
JúDA,S: Nem lett volna szabad engedelmeskedned. Ha szereted, nem hallgatsz

rá.
PETER: Mégis egyedül te ölted meg őt!

JúDAS, kiabálva: Nem öltem meg! Az árulás igaz, a harminc dénár igaz, de
nem tudtam - higgyék el -, nem tudtam, hogy halálra itélik. Hogy meg
feszítik. Nem tudtam. Azt gondoltam, csak börtönre vetik A halála - es
küszöm - nem volt az egyességben. Nem láthattam előre. Kérdezzék meg
Kaifást.

DÁVID: Kaifás!
ELIAS, egy kézmozdulattat félbeszGJkítja a cselekményt: Nos hát .'.. célhoz ér

tünk ... teljesen váratlan módon. A halála, Kaifás, Jézus halála előrelátható

volt-e hát? önt kérdezem, Kaifás!
KAIFÁS: Nem. Amikor a Sanhedrin lezárta az alkudorost az árulóval. nem

gondolt Jézus keresztrefeszítésére.
ELIAS: Hogy jutottak el mégis odáig?
KAIFÁS, sziinet után: El sem tudja képzelni, mi ment végbe bennünk, pa

pokban és bírákban. rnikor Jézus előttünk állt. Ejszaka volt. Este fogtuk
el. Sokan összegyűltünk apósorn, Annás házában. Kíváncsian, izgatottan a
gondolattól, hogy nemsokára látni fogjuk ezt az úgynevezett prófétát. O
ott állt. Hozzákezdtünk kihallgatásához. De amint a kérdések mind zakla
tóbbak lettek és kíváncsíságunk helyet adott a személyére vonatkozó figyel
mesebb vizsgálódásnak, a levegőben bizonytalanul, de világosan kialakult
valami kényelmetlen érzés ... ebből a kényelmetlen érzésből nyugtalanság
lett. " a nyugtalanság szorongássá változott... szinte félelemmé, Ijedten
adtunk számot magunknak arról, hogy ennek az embernek az esetét nem
lehet alkudozásokkal, fenyegetésekkel megoldani. 0, nem mondtuk kd, de
lelkünk rnélyén rníndnyájan erre gondoltunk. Bizonysága ennek az, hogy
a kihallgatás egyik pillanatában Annás felém fordulva azt rnondta: "JOIbb
lett volna nem belesodródnunk ebbe az ügybe." De már késő volt.

eLIAS: Mért lett volna késő? Ez csak kihallgatás volt.
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KAIFAs: Igen, csak kdhallgattuk, de úgy, ahogy azt hallgatják ki, akit már
eleve bűnösnek gondolnak, akit el kell itélm ; holott tudtuk, hogy nem

• volt semmiiben bűnös... rajongó sem volt... ámító sem ... Merném mon
dani, hogy válaszai nemcsupán jóhiszeműek, de igazak is voltak. Ekkor
fogott el bennünket a félelem.

ELIAS: Félelem? De mitől?

KAIFAS: Megijedtünk, hogy nem itólhetjük el.
ÉLIAS: Ettől ijedtek meg ?
KAIFAs: Gondoljon a zsidó népre, a zsidó nép kivételes sorsára! Ha ez a

Jézus ítélőszekünktől bántódás nélkül távozik és újra elkezd prédikálni,
ki mer ellene szegülni ? Mi semmi esetre sem, akuk visszaadtuk szabad
ságát, akik nyilvánosan minden hibától mentesnek találtuk. Innen szár
mazott félelmünk. Percről percre ijesztőbbé vált előttünk a kényszer: ezt
az embert nem hagyhatjuk, szabadon elmenni ... de mit csináljunk ... el
kell őt rejtenünk. eltüntetnünk a nép szeme elől, de hogyan? Végérvénye
sen el kellene hallgattatni, de miként? Ezen az éjszakán olyan zavar ke
letkezett közöttünk, hogy az maga volt a Bábel. Izgatottság fogott el, va
Jósággal pánik tört ki a cselekvés előtt, melyet igyekeztünk magunkról
elhárítani. Igyekeztünk a felelősséget egymásra tolni. Kutattuk, ki segít
hetne elhallgattatni, eltüntetni Jézust ... De akkor még egyáltalán nem
,gondoltunk a halálára. Egyáltalában nem!

PILATUS: Most már értem! Ettől félt, ezért küldte őt hozzám.
DAvID: És ugyanez a félelem indította önt arra, hogy visszaküldje őt Heró

deshez!
PILATUS: Nem, nem ugyanaz' a félelem volt - sőt én egyáltalán nem féle

lemből cselekedtem. Inkább kényelemszeretetből. Helyesebben, nem akar
tam beleártani magam olyan ügybe, melyet fanatikusok civódásának gon
doltam. Olyan fanattkusokénak, mint önök és ő.

K,AIFAS: Ha Pilátus börtönbe veti, meg lettünk volna elégedve. Csupán el
szigetelése volt a célunk.

PILATUS: Én nem börtönözhettem be. Velünk rómaiakkal szemben semmi
bűne nem volt ennek a Názáretinek. De tegyük fel, ha magamra veszem a
felelősséget és börtönbe csukatom, akkor sem lettek volna megelégedve. A
halálát akarták !

K,AIFAs: Nem akartuk.
PILATUS: Amikor vssszautasitottam elítélését, nem követtex-e el mindent,

hogy kényszerítsenek Tá ?
KAIFAs: Igaz, hogy minden tőlünk telhetőt megtettünk. Meg kellett tennünk.

Piílátus nem értette meg, hogy míndegyikünknek a végsőkig ragaszkodnia
kellett a szerepéhez. A tőlünk elpártolt népben meg kellett rendítenünk
a Jézus iránti bizalmat. De Pilátusnak nem voltak ilyen gondjai, neiki szi
Iárdan elleneznie kellett volna a halált, annál is inkább, mert törvénye
módot adott rá, hogy ellene szegüljön kérésünknek. Pilátushoz. De ön en
gedett, visszaküldte Jézust hozzánk, bár ártatlannak találta. Szép kis igaz
ságszolgáltatás !

PILATUS: Mi mást tehettem volna?
KAIFAs: Lehetövé kellett volna tennie, hogya népnek azt mondhassuk, Jézus

a római törvény védelme alatt áll, nem végezhetjük ki. Ha így tesz, Jézust
nem feszítik keresztre !

SARA: Előbbre jutunk ezzel a labdázással? Elísmerem, ebben a játékban
mindenkinek megvan a maga logikája. Még Júdásnak is. Mégis úgy hiszem,
hogy az igazi, a lelkük mélyén meghúzódó igazság, a mindnyájuk kÖZlÖS
igazsága valami más volt. - És ez az igazság nem volt más, mint a re
mény. Am ez a remény pillanatról pillanatra összébb zsugorodott, értel-
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metlenebbé vált, kétségbeejtöbb lett, ahogy a dráma mind jobban közele
dett kibontakozása felé. Mindenki azt remélte, hogy ez a Jézus, aki büsz
kén Isten Fiának vallotta magát, megmutatja, hogy valóban az, és ott
mindenki 'szemeláttára csodát tesz, valami nagy csodát. Lelke mélyén rnin
denk! várta, ohajtotta, akarta a jelet, ami térdre kényszeríti valamennyi
üket a Messiás előtt. Ezt a jelt várta Júdás és Péter, amikor elárulták,
megtagadták. A nép is ezt a jelt várta, amikor azt kiáltotta: "Fesz.ítsd meg
őt!" Allítom, hogy míndenki a maga módján igyekezett Jézust rábírni,
hogy tegyen csodát. Olyan kétségbeejtő, kilátástalan helyzet felé sodorták,
hogy azt hitték, kénytelen lesz megváltói arculatával megjelenni a világ
előtt. Talán nem is tudták, de mindnyájan ezt remélték.

G. VárhelYi Gizella fordítása

•

ESZMÉK ÉS TÉNYEK
Diego Fabbri olasz hazájában a leg

sikeresebb színpadi szerzők sorába
tartozik. Azokból a megtiszteltetések
ből itélve, amelyekkel éppen pálya
társai és az irodalmi körök tüntették
ki, egyénisége is rendkívül rokonszen
ves lehet. Azt azonban, hogy nevét ma
már, mondhatni, vi lághír övezi, egy
formában és tartalomban is különös
műve, a Jézus pere hozta meg szá
mára. Az Universe kőzlése szerint ed
dig hat országban vitték színre, a
múlt októberben pedig "Ember a vád
lottak padján" eimmel bemutatta a
londoni Lyric Opera House is. Hogy
mi okból történt ez a címváltoztatás,
az Universe beszámolója sem magya
r ázza meg. Talán mert az angol kö
zönség idegenkedett volna egy olyan
darabtól, amelyről az eredeti eim nyo
mán azt gondolhatta volna, hogy ma
gát Krisztust is szerepelteti. Párisban
mindenesetre már másfél éve játssza
a darabot a Hébertot színház, Bbhez
a párisi előadáshoz fűzi fejtegetéseit
Louis Barjon, az Études Jeles esztéti
kusa abban a tanulmányában, ame
lyet Fabbri alkotásának szentel.

Különös és megleapó látványosság 
állapítja meg Barjon. Egészen új s
rnind a mai napig példanélküli mene
te már csupán dramaturgiai szempont
ból is kivételes helyet biztosít számá
ra a modern irodalomban. Cseleknné
nyének szálai hol a színpadon, hol a
nézőtéren futnak. Tartalmazza bőven

a pirandellói dráma immár klasszikus
sá vált eljárásait, amelyek elvékonyít-

írja Mihelics Vid

ják a határt játék és élet között, s
vannak benne vonások, amelyek a kö
zépkori misztéríumra, az üdvhadsereg
prédikációira, a népgyűlésre és a nyil
vános esküdtszéki tárgyalásra emlé
keztetnek. Ha azonban egyes jelene
teiben többé-kevésbé közvetlen ro
rokonságet is mutat az ennyire külön
bözö megnyilatkozási módokkal, egyi
küket sem ölti fel teljesen.

Mint a csalétket, dobja fel a szín
padon a témát egy vándorló csoport,
amely mai zsidókból án, s a közönség
csakhamar szenvedélyes érdeklődés

sel teszi magáévá az ügyet. Ritka drá
maisággal, láncreakcióként hág fel
mind magasabb és általánosabb színt
Te a per, amely kezdetben csak né
hány megszállott lélek gyötrődésének

látszott. Valami belső szükségszerű

séggel ragadja túl a nézőket a jogi
szempontokon, hogy szinte észrevétle
nül átlendüljenekaz elmúlt történet
keretéből a jelen történetébe, eljussa
nak a leülönöstől az egyetemeshez s a
"probléma" síkjáról a ",misztérium"
síkján-a emelkedjenek. Fokozatosan és
folytonosan mélyülnek és szélesednek
a szemlélet lehetséges oldalai, ame
lyekre a nézőtérről szót kérő és fel
siető mentő vagy terhelő tanúk mu
tatnak 'rá, tolmácsolva annak a név
telen tömegnek különböző érzelmeit,
amelynek soraiban titkon elhelyezked
tek. Színpadi fogás persze, de alkal
mas arra, hogy való tényt fessen alá:
a megrendülést. amely véglghullámzik
a lelkeken és tudatokon. miihelyt elé-




