
KRISZTUS AZ OLAJFÁK HEGYÉN
ORATORIUM

KORUS éneke.

r. FEL KAR.

II. FEL KAR.

TELJES KAR.

KORUS éneke.

I. FEL KAR.

II. FÉL KAR.

JÚDÁS.

lrta R Ó n a y G Y ö r g y

r.
Jézus, világ megvált6ja,
üdvözlégy, élet adója,
megfeszített Isten-fia,
ezen: kereszted szívem hívja.

Jézus, add, hogy hozzád térjek,
veled haljak, veled éljek.

Szállj le, éjszaka, szállj,
szenvedés éjszakája,
híítlenség éjszakája,
gyötrelem éjszakája,
irgalom éjszakája.
Takard be lepleiddel a földet,
boritsd rá fekete lepedődet,
Minden kínokra vond rá szemfedódet,
függönyözd el a verejtékezőket.
Száll le, éjszakára, szállj,
fájdalom éjszakája,
kegyelem éjszakája,
árulás éjszakája,
megváltás éjszakája.

II.

Atalszegve kezed-lábad,
átvert tested roskad, bágyad,
mezítelen tépett melled,
ó síratlak, ó ölellek.

Jézus, add, hogy hozzád térjek,
veled haljak, veled éljek.

Akik a házban ülnek
a lámpa fénykörében,
terített asztal mellett
ülnek és lakomáznak,
eszik a lakoma testét,
isszák a lakoma vérét, 
akik a házban ülnek,
azok nem veszik észre,
mikor nyílik az ajtó,
éppen csak egyarasznyit,
csak hogya Bűn kitérjen,
fejét leszeace surran,
vállát behúzva lépked - 

Nem én vagyok, nem én,
nem én nyúltam a tálba,
nem kezem volt kezével,
nincs ís kezem,' levágták,
hiánya váT a pénzre;
nem én alkudtam érte,
vérdíjat életére;
nem én vagyok, nem én!
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I. Fl!:L KAR.

JÚDAs.
II. FÉL KAR.

TELJES KAR.

I. Fl!:L KAR.
JÚDAS.
II. FÉL KAR.
JÚDÁS.
I. FÉL KAR.
JÚDAS.
II. FÉL KAR.
JÚDAS, távolból.

KORUS éneke.

TELJES KAR.

I. FÉL KAR.
JÚDAS.
II. FÉL KAR. .
PÉTER.
I. FEL KAR.

II. FÉL KAR.

I. FÉL KAR.

TELJES KAR.

EGY HANG.

II. FÉL KAR.

Akik a hc1zban ülnek,
nem is látják osonni,
fal mellett elsuhanni,
árnyékát rejtegetni,
amint kilép az ajtón,
kilép az éjszakába -

Nem én vagyok, nem én!
Résén az irgalomnak,
zárán a szereietnek,
kiLép az éjszakába
a Szive hasadékán.
A tőr ütötte résen,
kés vágta hasadékon
kilép az éjszakába,
utána vér szivárog.
Utána fény szivárog.

Nem én vagyok, nem én!
Fák mögé bú a fénytől.

Nem én vagyok, nem én!
Fától fáig lopakszik.

Nem én vagyok, nem én!
Utána vér szivárog.

N.m én vagyok, nem 4n/

III.

Virágoknak szép virága,
honnét orcád sárgasága?
Hegyes tövis koronázott,
édes orcád vérrel ázott.

Jézus, add, hogy hozzád térjek,
veled haljak, veled éljek.

Akik a házban ülnek,
lakoma melegében
a lámpa fénye mellett,
azok nem veszik észre,
mikor hullt le a harmat,
mikor szállt le az éj.
Arulás éjszakája -

Nem én voltam, nem én!
Hűtlenség éjszakája -

Nem én t'oltam, nem én!
Azok nem veszik észre,
mikor nyílik ki az ajtó 
Fekete éj homálylik
az ajtó négyszögében 
Mennek az éjszakában,
olajfalomb-ezüstben -

h a l k a n. Fájdalom éjszakája!
Irgalom éjszakája!
Csak egynek nem adatik irgalom!
Csak egytől nem múlik el a pohár!
Arccal a kőre rogyva,
olajfalomb-ezüstben,



I. FEL KAR.

IT. Ff;L KAR.
HAROM HANG.
I. Ff;L KAR.
HAROM HANG.
II. FÉL KAR.

homlokával a sziklán,
halálos szomorúan 
világtalan magányban,
kegyetlen kőtenyéren

világ fölé emelve,
olajfalomb-ezüstben -
Mig lent aludt a három 

Nem én voltam, nem én!
Egy kődobásra tőle -

Nem én voltam, nem én!
Horkolt a fűbe dőlve,

hanyatt a puha fűben

Péter, János, Jakab -
HAROM HANG. t á vol. Nem én voltam, nem én ...
TELJES KAR. Egy kődobásra tőle,

olajfalomb alatt.

IV.

KORUS éneke.

t. FEL KAR.

II. FÉL KAR.

r. FEL KAR.

II. Ff;L KAR.

I. Ff;L KAR.

n. FÉL KAR.

I. FÉL KAR.
II. FEL KAR.
HANG.
KAR.
HANG.
KAR.
HANG.
KAR.
I. FEL KAR.

Asszú földet harmatozván
vérzel, vérzel a keresztfán,
úgy piroslik tested róla,
mint a most nyílt piros rózsa.

Jézus, add, hogy hozzád térjek,
veled haljak, veled éljek.

Hanyatt a puha fűben,

aludtak, álmodtak.
Nem bírtak fönn maradni
egy kurta óra hosszat;
míg arccal kőre rogyt1a,
kegyetlen kőtenyéren,

olajfalomb-ezüstben
ázott az Úr a vérben.
Világ fölé. emelve
kegyetlen kőtenyéren,

keresztfa nőtt előtte

kopáran és keményen;
olajágon tövis nőtt

keserves koronának,
vesszőt hajtott a cserje
testét megostorozni;
tenyerek kérgesedtek,
és öklök ólmosodtak.
Nem bírtak fönn maradni
egy kurta óra hosszat.
Mert ez volt az. az óra,
mikor elállt a világ szívverése.
Ez az az óra,
mikor a bárányt viszik öletésre.
Ez az az óra,
mikor az őrség elalszik a strázsán.
Ez az az óra,
mikor a kés ízétől fölcsuklik a Bárány.
Es mi vagyunk azok az ácsok,
akik keresztet ácsolunk magunkból,
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II. FEL KAR.

TELJES KAR.

,I. KARREsz.
II. KARREsz.
III. KARRE8Z.
'fELJES KAR.

KORUS éneke.

l. F:EL KAR.

II. FEL KAR.

TELJES KAR.
I. FEL KAR.

II. FEL KAR.

I. FEL KAR.

II. FEL KAR.

TELJES KAR.
J. FEL KAR.

II. FEL KAR.

TELJES KAR.

KORUS éneke.

hogy legyen mire fölfeszítsék
az Istent.
Mi vagyunk azok a h6sök,
akik a szotaa fülét levágják,
de kakasszóra a f6pap udvarában
megtagadják az Istent.
Mi vagyunk azok az 6rök,
akiktől ellopják a várat,
akikt6l feltörik a pincét,
kirabolják a paj~át,

elorozzák a kincset -
Mi 1,agyunk azok az ácsokI
Mi vag1lunk azok a hősök!

Mi vagyunk azok az őrök?

Legyen hozzánk irgalmas az Isten . . .

V.
1m én magam hozzád vettem,
magunk vagyunk, Uram, ketten,
szent fejedet hozzám hajtsad,
szóljon hozzám kékült ajkad.

Jézus, add, hogy hozzád térjek,
veled haljak, veled éljek.

Aki a fűben alszik,
nem látja lenn a völgyel,
ahol a kardok égnek,
a fáklyák hömpölyögnek 
poroszl6k pora felh6z,
i:satl6sok sz{ja csattan.
álnok cs6kok csobognak
a vérváró patakban -
Legyen hozzánk irgalmas az Isten!
Karddal jönnek, doronggal,
mint egy gonosztevőre -
Még egyszer térdre roskad,
arccal borul a kőre 
vérverejtékben ázik
azon a kőtenyéren -
Világtalan magányban
lépkedni kezd az éjben -
Legyen hozzánk irgalmas az Isten!
Nem bírtunk fenn maradni
egy kurta óra hosszat -
Bírjunk veled maradni,
ha szíjak záporoznak.
Legyen halotti ágyad
a szívünk sziklasírja,
s támadj föl harmadnapra,
ahogyan meg van írva.
Fektess el a véres ágyon,
most szenvedni véled vágyom,
ha megmosom e szent vérben,
fehérré lesz minden vétkem.

Jézus, add, hogy hozzád térjek,
veled haljak,. veled éljek.


