
Szentmihályi Szabó Péter

A MESTER TANíTVÁNYAI
(Egyfelvonásos dráma)

Szereplők:

András
Jakab (az idősebb)

Fülöp
Bertalan
Tamás
Jakab (az ifjabb)

Júdás~Tádé

Simon
Mátyás
Máté
János
Péter
Márk
Mária Magdolna

Történik Jeruzsálemben, Jézus Krisztus kereszthalála után, a harmadik napon.

Összetolt, durván ácsolt asztalok mellett egyelőre csak András, Tamás, Fülöp, Júdás- Tádé,
Simon, Máté és Márk ül. A kor szokásának megfelelően, de annál is szegényesebben
öltözve, riadtan és gondterhelten üldögélnek , és egy cserépkorsóból felváltva isznak, felte
hetőleg bort. Mögöttük, mellettük szegényes rongykupacok: hálóhelyek vannak. Az egész
helyszín nyomasztó, mintha börtön vagy valami ostromlott helyiség lenne. A szűk ablak
mögül időről időre vad kiáltások és egyszerre masírozó, dobbanó léptek hallatszanak: a
római csapatok, őrségek vonulnak el.

MÁRK. Halljátok? Állandóan mennek. Minket keresnek. És ha megtalálnak...
FÜLÖP. Fogd be a szád, fiú! Ha jönnek, majd elszaladsz. Úgyis neked van a leggyorsabb

lábad, és nem is csináltál semmit. (A többiek gúnyosan vigyorognak) Te csak ne félj
a rómaiaktól. Nem ők fognak minket feljelenteni, hanem a zsidók!

SlMQN. Zsidók soha nem tennének ilyesmit.
JUDAS-TADE. Jöhetnének már. Ha Pétert és Jánost elfogják... Még rágondolni is

rossz! (Panaszosan) Ilyenkor a vezetőknek a köznép mellett a helye!
FÜLÖP. (jelhorkan) János nem vezető!
SIMO~. Es mi nem vagyunk köznép. Egyenjogúak vagyunk.
TAMAS. (kedvetlenűl, inkább önmagának mormogja) Ennek a némbernek sosem volt

meg a rendes esze. Most már majd azzal töltjük az időnket, hogy némberek babonasá
gaival törődjünk?!

ANDRÁS. (idős, mélabús, nagyszakállú férfiú, a szakállát simogatja) Hallgass! Össze
kell tartanunk. A Mester szerette Mária Magdolnát, ne firtassuk, miért. A Mester
szerette, hát én is szeretem.

TAMÁS. Bertalan tudja, miért szerette a Mester. Hol van Bertalan? És egyáltalán, hol
vannak a többiek? A két Jakab, meg Mátyás? Talán megléptek?

MATÉ. Jönnek, Tamás, ne vádaskodj. Nem esne jól neked sem, ha...
FÜLÖP. A Mester túl sok mindenkit szeretett. Az iskarióti csak egy volt a sok közül.

Érdemtelenekre pazarolta a szeretetét!
JÚDÁS-TÁDÉ. Mi is érdemtelenek voltunk. De őelőtte nem voltak érdemtelenek.
MÁTÉ. Miért beszéltek róla mindnyájan múlt időben?
TAMÁS. Mert meghalt.
FÜLÖP. Ezért kerülünk majd mi is a Szinhedrion elé. Nem baj, majd én is tanítványokat

fogadok magam mellé, hogy elmúlásom gyötrelmeit rájuk hagyhassam.
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JUDÁS-TÁDÉ. Ne káromold őt, mert hall és lát téged, selszomorítod.
SIMON. A nép velünk van, csak gyávák, szörnyen gyávák. A Mester halála nem volt

híábavaló: a rómaiakat kell kiverni, ők ölték meg a Mestert.
FÜLÖP. Úgy van! De őt is a Szinhedrion adta át nekik, és a nép Barabbást kiáltott.
~ vére rajtuk van.

MATE. Nem a nép: a tömeg. A csőcselék. Nekünk nem a tömeget kell vezetni, hanem
a népet.

JÚPÁS-TÁDÉ. Nem a népet: a lelkeket.
MATE. A Mestert mi öltük meg, mi, valamennyien. A féktelen kívánságainkkal, titkos

reményeinkkel. Belehajszoltuk a Mestert a halálba. Ö nem volt közülünk való.
TAMÁS. Mennyi pénzünk van, vámos?
MÁTÉ. Nem sok. És többet nem várhatunk. Kérlek, ne nevezz engem vámosnak.

Tanítvány vagyok, akárcsak te.
FÜLÖP. Így igaz. De a közös pénzt jobb volna szétosztani. Ha szöknünk kell hirtelen,

a pénz sokat segíthet. Lovat tudunk venni, útlevelet vásárolhatunk. Még a városkapu-
nál sem tudunk fizetni az őröknek, ha majd. . . I

MÁTÉ. Péter döntött így. A pénz együtt marad, és mi is.
TAMÁS. Nálad van a pénz? Vagy Péter magával vitte?
MÁTÉ. Nálam van, he aggódj.
MÁRK. Máté, azt akartad az előbb mondani, hogy értelmetlen volt a Mester halála?
MÁTÉ. A halál mindig értelmetlen. Ezt te nem tudhatod: nagyon fiatal vagy még. De

aki sokakat látott meghalni, az tudja.
MÁRK. Én hiszek benne! A csodák, amelyeket elbeszéltetek, mellette szólnak! Talán

mégis igaza van annak az asszonynak... Ha a test eltűnt, akkor..
TAMÁS. Elvihették a rómaiak is.
MÁRK. De Tamás, gondolj Lázárra! Te ott voltál vele! Csoda történt, akárcsak Lázár

ral.
TAMÁS. Nem, én nem voltam vele, János volt akkor ott. Különben is: az ember csak

másokért tehet csodát. Lázár feltámasztása nem ugyanaz, mintha az ember önmagát
támasztja fel.

JÚDÁS-TÁDÉ. A Mester nem ember, hanem Isten fia, és az ember fia. Ö a kapocs a
két világ között. Nem gondolkodhatsz felőle emberi ésszel.

SIMON. Jairus lányát is visszahozta az élők közé. Az idősebb Jakab látta. Nekünk is
meg kell halnunk, akárcsak őneki. Példát kell adnunk, nem az életre, hanem a halálra.
És ha sokan meghalunk, az felvirágoztatja ügyünket.

TAMÁS. No persze. Minden ügy érdekessé válik, ha sokan meghalnak érte. Tekintet
nélkül arra, mi is voltaképpen maga az ügy.

HÍ.o1S-TÁDÉ. Az ügy a sze~etet. . '
FULOP. Ostobaság. En ellensegeinket nem tudom szeretm. Es szeretet az, hogy magunk

meggyilkoltatására, vagyis bűnre késztetjük felebarátainkat? Szeretet az, hogy nyíltan
kimondjuk, amit mindenki tud, s ezáltal lehetetlen helyzetbe hozzuk testvéreinket?

TAMAS. Igy igaz. A Mester csupa olyasmit mondott, amit mindenki tud. Nem mondott
,seII!mi újat, ,És elhagyott bennünket.

JUDAS-TADE. Mi elhagytuk a Mesterért családunkat. Ki tudja, mi történik most
velük. A nagyobb szeretetért áldoztuk fel a kisebbet. Az örökkévaló szeretetért a
mulandó szeretetet. De a Mester halála most felszabadított minket. A mulandó
szeretet is lehet az örökkévaló' forrása. Nekem asszonyom van, és gyermekeim. Én
hazarnegyek Kánába, őhozzájuk. Ott most nagyobb szükség van rám. (Fe/áll)

MATE. (fe/ugrik, vállon ragadja Júdás-Tádét) Nem mégy sehová, Júdás-Tádé! Szeret
néd, ugye, menteni a bőrödet? Amíg a Mester velünk volt, bezzegte voltál a legáhítato
sabb!

JÚDÁS-TÁDÉ. Nekem családom van. (LeN)
ANDRÁ~. (higgadtan) Várd meg ifjabb Jakabot, a testvéredet.
SIMON. En is a testvére vagyok, de szégyellem, hogy ilyen gyáva vérem van. Mit számít
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· most a család? Mindenki a maga lelkévelszámol el.Senki nem megy sehová, míg nem
döntünk.

MÁTÉ. Miről?
SIMON. Arról, hogy mihez kezdünk. Vezetőt kell választanunk.
MÁTÉ. Péter a vezetőnk. A Mester őt választotta.
TAMÁS. A Mester halott.
FÜLÖP. Olyasvalakit kell választanunk, akiben megbízunk. Péter megtagadta a Mes

tert.
MÁTÉ. De a Mester előre tudta, mégis őt jelölte ki. Talán te akarsz lenni a vezérünk,

Simon?
SIMON. A Mester unokatestvére vagyok. Példás életet éltem mindig. Ismerem a tör

,vényt. , ,
JUDAS-TADE. Jakab is a Mester unokatestvére. Együtt játszott vele, és nazír - sem

italt, sem nőt nem érintett soha.
SIMON. Ellenem beszélsz, öcskös? Talán te akarsz a vezérünk lenni? Csak azért, mert

a te menyegződön volt olyan kevés a bor?
ANDRÁS. Elundorít a beszédetek. Vagy megmondjátok, mit tegyünk, vagy hallgassa

tok! Nekem is van feleségem, nekem is van családom. Ha Júdás-Tádé hazamegy, én
is vele tartok.

MÁTÉ. Meg kell várnunk a többieket. Csak együtt dönthetünk.
MÁRK. Elszomorít, hogy így veszekedtek. Ti ővele voltatok kezdettől fogva: ilyen

hamar elfelejtitek?
FÜLÖP. Most majd a hozzád hasonlók fogják továbbvinni a hírét, úgy látszik.

Elég volt a kegyesprédikációkból. Nem vagyunk barmok, hogy egymás után engedel
mesen ballagjunk a vágóhídra! Ha akkor mindnyájan kardot rántottunk volna, mint
Péter a getszemáni kertben, akkor most itt lenne közöttünk a Mester.

MÁTÉ. Nem volt kardunk.
FÜLÖP. Hát most majd lesz! És megszervezzük az embereket. Ez a föld itt a miénk.

Megölték a vezérünket. Meg kell bosszulnunk.
ANDRAS. Azzal bosszuljuk meg, ha nem állunk bosszút.
MÁTÉ. A Mester egyszer elmondta nekem, hogyan lesz a jövő. Sok-sok emberöltő

múltán nem lesznek itt rómaiak. Es zsidók sem. Csak emberek lesznek, újabb népek
újabb szolgaságban, aztán újabb szabadságban, és megint szolgaságban. De sohasem
lesznek boldogok. Sírni fognak, és reménykedni.

SIMON. Ostobaság. Miért csak neked mondta volna ezt el? Akkor mi végre mindez,
ami] csináltunk együtt?

MATE. (vállat von) Azt nem tudom.
FÜLÖP. Azt mondta, övé minden hatalom égen és földön. És hagyta magát megöletni.

Miféle logika ez? A tömeg üvöltötte: "Szállj le a keresztről!" En is üvöltöttem, csak
közben sírtam. De ő nem szállt le. Ha akkor földre sújtja ~ katonákat és a csőcseléket,

mindenki mellé állt volna. Igen. Akkor nem lehetett volna bennünket megállítani
Rómáig.

MATE. ,Es ha Rómába értünk? Ott mihez fogunk?
AND RAS. Kihirdetjük az egyetemes szeretet törvényét.
FÜLÖP. És aki nem akar szeretni minket, azzal elbánunk.
TAMÁS. (nevetni kezd) Hát ez remek! Öröm benneteket hallgatni! Olyan ostobák

vagytok, hogy az már egyenesenmulatságos! Tartsatok nyilvános vitákat, és meggaz
dagodtok! A mímesek, a vásári csepűrágók sem csinálják különbül! Hahaha! Osztoz
tok az örökségen, és hipp-hopp: kiderül, hogy nincs is örökség! Csak levegő, üres
levegő! .

FÜLÖP. (Fe/ugrik, leken egy csattanós pofont Tamásnak) Nesze!
ANDRÁS. Hagyjátok abba! (Lefogja az ütni készü/ő, elfehéredett Tamást} Ő már bűnt

követett el. Ne engedd, hogy téged is rávigyen ugyanarra a bűnre! Tartsd oda a másik
orcádat is, avagy nem ezt tanította a Mester?
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TAMÁS. (Birkózik önmagával, aztán egész teste elernyed, lehajtja fejét. András engedi.
Tamás odaáll Fülöp elé, és szótlanulfelkínálja másik orcáját. Fülöp dühösen és zavartan
elfordul.)

SIMON. Fülöpnek igaza volt: az ő haragja szent harag, akárcsak a Mesteré volt, amikor
kikorbácsolta a templomból a kufárokat. Tamás megsértette a mi Urunk emlékét.

TAMÁS. Nem igaz! Titeket sértettelek meg.
SIMON. Vezetőt kell választanunk, amint mondottam. A jó vezető nem hagyja el a

. nyáját., ,
JÚDAS-TADE. A Mester is elhagyta nyáját, mégis jó vezető volt.
ANDRÁS. Ha öcsémre, Péterre célozgat sz ilyen sandán, emlékeztetlek, hogy a Mester

öt jelölte ki a vezetésre, és a mi ügyünkben van távol.
SIMON. Demokratikusan kell döntenünk. És össze kell hangolnunk az akciókat.
ANDRÁS. Hagyd ezeket az idegen szavakat, zelotész. Politikai dumák ezek, nem ide

valók. Menj a farizeusok közé, őket talán megszédítheted ilyesmivel. Minek.ide a
demokrácia, ha egyszer az igazságról van szó?

FÜLÖP. Én továbbra is amondó vagyok, osszuk szét a pénzt, és menjünk, ki merre lát,
s valahol, később találkozzunk. Nincs értelme a hösködésnek.

MÁTÉ. Mondtam már, hogy Péter másként rendelkezett.
SIMON. Péter, mindig csak Péter! Talán az ésszerűségre nem kell adni? Nem akarok

nevetségessé válni! Ha elfognak, nem imádkozni, hanem harcolni akarok!
JÚDÁS-TÁDÉ. Aki fegyvert fog. . . .
SIMON. Ne ájtatoskodj, Tádé, mert nem tudom, mit csinálok!

(Odakintrőllábdobogás, izgatott beszéd hallatszik. Simon ruhái alól tőrt húz ki. Aztán
a jeladqsnak megfelelően, négyszer megzörgetik az ablakot.)

MATE. Ök azok! Mit mondtam? Ök azok!
ANDRÁS. Hát persze, hogy ők. (Kinyitja az ajtót)

(Betódul, valósággal berobban Péter, János, a két Jakab. Bertalan és Mátyás, akit
sorshúzással választottak az Iskarióti Júdás helyett.)

PÉTER. (még lihegve) Valóban eltűnt. Mária Magdolna igazat beszélt! A nagy követ
elhengerítették a bejárat elől. Ott voltak a vászonleplek, ott volt a fehér ruha, amivel
bekötöttük a Mester fejét. Szépen össze volt hajtva, külön.

ID. JAKAB. Én mentem be másodiknak, minden pontosan így volt. És azt a követ nem
is hengerítették oda, megfigyeltem alaposan anyomokat! Egyszerűenodább tették, és
úgy áll ott, besüppedve a nedves talajba.

BER1'ALAN. A rómaiak ellopták a testet.
MÁTYÁS. Vagy a Szinhedrion rendelkezett így.
PÉTER. Senki nem tudott a Mester tetemének hollétéről. Visszafelé bementünk Arima

teai Józsefhez, Csak néhány szót váltottunk, be sem eresztett. Nagyon fél a farízeusok
tól. Azt mondja, Nikodémusszal együtt késő este kérték el a testet Pilátustól, és a
legközelebbi üres kriptába helyezték el, aztán Nikodémusz hozott egy csomó mirrhát
és áloét, és bekenték a holttestet, begöngyölték, ahogy illik. Virrasztani nem mertek
mellette.
(A megérkezett tanítványok is elhelyezkednek az asztal körül. Simon mogorván átengedi
a főhelyet Péternek. János közvetlenül mellé ül.)

JÁNOS. (keserűen) Miért, mi hol voltunk? Itt. Lapítottunk.
TAMÁS. A tanítványok. A leghűségesebb tanítványok.
PÉTER. Nem lett volna okos, ha mi kérjük ki a holttestet Pilátustól. József és Nikodé

musz nem érintkezett velünk közelről. Ök ezt nyugodtan vallhatnák bármikor. A
cselekedetüket emberséges tettnek könyvelhetik el, ha nyomozni kezdenek utánuk.

FÜLÖP. Hogy is volt azzal a kővel? Ki hengerítette oda, a kripta bejárata elé? .
JÁNOS. Hát József és Nikodémusz.
FÜLÖP. Na hát akkor! Miért lett volna lehetetlen elvinni onnan bárkinek is azt a követ,

amit két ember hengerített oda? Nyilván követték Józseféket Pilátus házától kezdve.
Ha volt egy kis eszük, megtették. Megfigyelték, hová vitték a testet, aztán elvitték.
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Valószínűleg elhantolták valahol másutt, talán ugyanabban a temetőben. Nem akar
nak feltűnést. Mindenki azt szeretné, ha vége lenne az egésznek, az emberek begyullad
tak, alázadásnak befellegzett.

MATYAS. (szerényen) Tegnap, mielőtt megválasztottatok volna Júdás helyett, amit
ezennel megköszönők mindenkinek, váltottam néhány szót egy rabbival, akinek a

,bátyja a Szinhedrion tagja.
JANOS. (hevesen) Hogyan vetemedhetsz ilyesmire? Egyetlen szó, egyetlen rossz szó, és

minden a Szinhedrion fülébe jut!
MÁTYÁS. Vigyáztam. Nem volt feltűnő az érdeklődésem: mindenki rólatok beszél. Vad

hírek terjedtek el. Sokan azt állítják, hogy már Jeruzsálemen kívűl vagytok, és sereget
toboroztok a rómaiak ellen.

SIMON. Ahogyan kenene is tennünk! Kiverni a megszállókat, és ezt az áruló csürhét,
amelyik néhány jobb falatért kiszolgálja őket! A Mester is csak ezt akarhatta!

PÉTER. (nyugodtan) A Mester nem ezt akarta. Kár elkezdeni a vitát. Folytasd, Mátyás.
Ne szóljatok közbe.

MATYÁS. Nos, a rabbi azt mondta, azért kellett keményen elbánni a Mesterrel, nehogy
a rómaiak ürügyet találjanak a beavatkozásra. Ha viszont a csőcselék kezdi el értel
mezni a Mester tanítását, akkor vér fog folyni, sok zsidó vér, és csak kevés római. A
rómaiak nehéz fegyverzetével szemben nem sokra megyünk. Ezt mondta.

SIMON. Még hogy csőcselék! Egy rabbinak mindenki csőcselék, aki nem akarja nyalo
gatni a rómaiak... talpát, vagy a hasát otthon melengetni! Jeruzsálem kiválóan
alkalmas utcai harcokra. Az igaz, hogy nyílt terepen nem tudjuk megállítani még a
római gyalogságot sem, de ha bekerítjük őket az óvárosba, és agyonkövezzük őket?

No?
PÉTER. Akkor újabb római egységeket vezényelnek ide, hadigépeikkel lerombolják a

,várost, felgyújtják, és mindenkit megölnek.
JANOS. Megtették ezt már más városokkal is. Ki hallott közületek Karthágóról? Senki.

Nos, annak a nagyvárosnak még a helyét is felszántották, sóval hintették be.
SIMON. Hagyd ezeket a meséket! A rómaiak itt nem otthon vannak. A Mester az Írás

szerint azért jött, hogy helyreállítsa Dávid királyságát. Most viszont keresztre feszítet
,ték, akár egy rabszolgát, és megölték.

PETER. Ö akarta így. A Mester a Getszemáni kertben világosan megmondta, nem fogja
segítségül hívni az angyalok légióit.

FÜLÖP. (keserűen) Pedig a római légiósok ellen elkelne néhány angyali légió is!
TAMÁS. Amíg élek, szégyenkezem, hogy elhagytuk őt, nem osztoztunk a sorsában.

Micsoda hitványság! Meg kellett volna mentenünk.
JÁNOS. Nem gondoljátok, hogy komolyan gondolta, amit mondott: "Harmadnapon

feltámadok". Ma van. a harmadik nap.
(Némiképp meghatott és' kényelmetlen csend támad: János sokak titkos gondolatát
mondotta ki, de akik kételkednek, azok viszontfélnek kételyeiknek nyiltan hangot adni.)

TAMÁS. Bár úgy lenne, De ne áltassuk magunkat. A Mester halott. Úgy halt meg, mint
minden ember. Ugy élt, úgy szeretett, úgy evett-ivott, mint mi. Különb volt nálunk,
,de... meghalt, Meghalt, tehát... ember volt.

PETER. O maga mondta, hogy Isten fia.
TAMÁS. Valamennyien azok vagyunk. De azért, mert ő mondta... nyilván nem szó

szerint értette.
JÁNOS. Emlékezzetek Lázár feltámasztására. Emlékezzetek Jairus leányának feltámasz

tására. A Mesternek hatalma volt a halálon, ki is tagadhatná?
TAMAS. De akit keresztre szegeztek, lándzsával oldalba döftek... Nem olyan egysze

rű...
FÜLÖP. Kár ezen vitatkoznunk. Vissza kell mennünk Galileába, amíg lehet. Ott aztán

eldönthetjük, hogyan tovább.
ANDRAS. Egyik testvérünk azt is felvetette távollétetek alatt, hogy... vezetőt kellene

választanunk. De hát, mondtam nekik, te vagy a vezetőnk, igaz-e, öcsém?
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PÉTER. Szívesen átengedném e tisztséget nálam érdemesebbeknek, de, tudjátok jól, ez
volt az Ö akarata. Letehettek engem a vezérségről, de akkor vállalnotok kell, hogy
ővele szálltok szembe.

BERTALAN. (sóhajt) Szőrnyű ez a bizonytalanság. Szörnyű volt hallani pénteken az
ünneplő tömeget, ahogyan késő éjszaka kiözönlöttek az utcákra, siettek a templomba.
Mintha mi sem történt volna ... Hallani, ahogy a szomszédban éneklik a pászkaünnep
zsoltárait. .. Kinyitják az ajtókat, hogy be tudjon hozzájuk menni Illés próféta... Mi
pedig... itt kucorogtunk, mint a szűkölő állatok...

JÁNOS. Miért, ölettük volna meg magunkat? Ilyen könnyű örömet szerezzünk a rossz
embereknek? Miért nem hisztek benne jobban?

MATYAS. Az a rabbi azt is mondta, hamarosan meg fogják találni annak a Jézusnak
a tanitványait. Heródes Agrippa és Pilátus katonái átfésülik egész Jeruzsálemet.
Házról házra mennek, mindenkinek passzust adnak, akit már ellenőriztek.

SIMON. Az ünnepekre rengeteg idegen is feljött, akik nem tudják igazolni magukat.
Nem tudják megcsinálni. Mi is azt mondjuk majd, hogy az ünnepekre jöttünk, Beth
szaidából.

M,ÁRK. Mi történik velünk, ha mégis...?
PETER. Megkínoznak és megölnek. De te ne félj. Te nem voltál velünk.
JÚDÁS-TÁDÉ. Én nem csináltam semmit. Én nem akartam semmi rosszat.
FYLÖP. Ezt majd mondd nekik, ha vallatnak.
PETER. Persze, nem lenne rossz, ha sikerülne elterjeszteni a városban, hogya Mester

feltámadt. Ez megzavarná a főpapokat.

SIMON. Nem rossz ötlet. Egy kicsit inukba szállna a bátorságuk. A köznépet pedig
mellénk állítaná.

FYLÖP. Ha mindnyájan ugyanazt vallanánk... hiszen úgyis eltűnt a test. ..
J~NOS. Ez undorító hazugság.
PETER. Ez politika, kedves János. Az ellenséggel szemben nem élhetünk kegyes eszkö

zökkel. De ez nem is hazugság. Te például magad mondottadi hiszel a Mester feltárna
dásában. Akkor te hazudtál?

JÁNOS. Más kérdés a hit, más a puszta valóság.
JÚDÁS-TÁDÉ. Én szeretnék hazamenni Kánába. Ne haragudjatok, testvérek. Elfárad

tam.
SIMON. Itt senkinek nincs joga elfáradni!
IFJ. JAKAB. Miért, Tádé megtette a magáét, kitartott, amíg volt miért kitartania. Nem

azért védem, mert az öcsém, de gondoljátok meg: ő a menyegző óta nem látta
asszonyát. Te, bátyám, megértem, hogy nem sietsz annyira haza: a feleséged már nem
mondható fiatalnak, és...

SIMON. Hallgass, mert elveszítem a türelmem! Te mindig hátramozdító voltál csak, én
mindezt nézzem el neked, mert együtt játszottál a porban a Mesterrel gyerkőcként?
Hát nem! Még ha ezerszer is nazír vagy, akkor sem. Különben is, az effajta aszkétiz
musnak semmi köze a Mester tanításához.

T~MÁS. Megható családi perpatvar. De ezt intézzétek el egymás közt.
JANOS. Arra gondoljatok: a Mester halála pillanatában a templom kárpitja tetejétől

aljáig kettéhasadt, a föld megindult, a kősziklák megrepedeztek. Megnyíltak a sírok,
,sok elhunyt szent teste feltámadt. Bejöttek a városba, többeknek megjelentek.

PETER~ Jól van, jól. Valóban beszélik mindezt, de főleg az asszonyok.
ANDRAS. (némi megvetéssel hangjában) Hát persze, a nők. A nők és a kamaszok

(Mqrkra néz). Ök, ők aztán mindig rajongtak aMesterért.
_ T~MAS. Szép arca volt, magas homloka, sima, fényes haja, lágyan csillogó szakálla.

PETER. Milyen költői.

TAMÁS. És a nőket mindig vonzzák az önmegtartóztatók. Szeretnék lerántani, bemocs
,kolni, hogy ne legyen olyan fölényes és tiszta.

JANOS. O egyszerre volt alázatos és fölényes. Nem. Inkább büszke.
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(Bertalan közben az asztalra borulva elaludt. Fülöp sűrűn kortyolja a bort, a közös
kancsót egészen maga elé veszi.)

FÜLÖP. (tompa hangon) Én sajnálom az Iskariótit is. Még aznap éjjel. .. igen. Én
megbocsátok neki. A Mester tudta, mit akar, Júdás csak· eszköz volt. .. S így, ha jól
megnézzük, ő a halálba küldte a Mestert. Júdás pedig önmagát ítélte halálra. Nem hitt

,a könyörületben...
JANOS. (Péterre néz) Az árulás azért árulás marad, ha tudunk is róla.
PÉTER. (fészkelődik) Az volt a legszörnyűbb, hogy átadták a rómaiaknak. Jó. A

törvény szerint istenkáromlásért halál jár. A Mester magát Isten fiának nevezte. Ez
az ő szemükben halált érdemelt. Csakhogy akkor a hitközségnek kellett volna őt

halálra köveznie, a törvény szerint.
SIMON. Halálra méltónak ítélték, és kiszolgáltatták a jelenlegi "törvényes" hatóságnak.

Jeruzsálem kellős közepén, éppen a pászkaünnep előtt, ki az ördög látott már megkö
vezést? A római jog nem engedi az önbíráskodást.

JÁNOS. Az az egy vádpont éppen elég volt. Ök csak végezni akartak vele. Bérgyilkost
is fogadhattak volna, de akkor elmaradt volna a nyilvános megfélemlítés. Éppen ezért
nem vádolták a szombat megsértésével, a sátánnal való szövetséggel, nem vádolták,
mert a bűnök megbocsátásának igényével lépett fel, hogy védelmébe vette a házasság
törő nőt, hogy együtt evett bűnösökkel és pogányokkal, nem végezte el a mosakodási
szertartásokat.

PÉTER. Ejnye, de szép kis bűnlajstrom! De hagyjuk ezt. Mária Magdolna megígérte,
hogy szól az asszonyoknak, és szereznek ruhát és élelmet. Megpróbálunk egyenként
kijutnia városból. Majd az úton találkozunk, vagy legkésőbb Emmauszban bevárjuk
egymást, Lyddában még egyszer megállunk, mert Szamárián keresztül nem tanácsos
külön-külön menni. Most pedig, Máté, oszd szét egyenlőképpen a pénzt.
(Máté keblébőlegy kopott, piszkos vászonzacskót húz elő, és tartaimát az asztalra önti.

,A tanítványok legtöbbje előbbrehajol, úgy figyeli az osztást és a pénz mennyiségét.] .
JANOS. (visszalöki az elébe tolt néhány pénzdarabot) Nekem nem kell. En Jeruzsálem

ben maradok. Honnan akarjátok terjeszteni az ő igéit? A Tibériás tó partjáról, halászat
közben? S kiknek? A néma halaknak? Mindenki folytatni akarja mesterségét, vissza
megy családjához, nyakába veszi a mindennapi gondokat?

ID. JAKAB. (mogorván) Neked nincs se családod, sem pedig mesterséged, János.
Mindenki úgy cselekszik, ahogyan jónak látja. Itt, kettős kötésben csak meghalni
lehet. Galileában nincsenek rómaiak. Ott a mi törvényeink szerint élhetünk.

JÁNOS. A Mester nem gyűlölte jobban a rómaiakat a farizeusoknál. Emlékeztek, mit
mondott arról a római pénzről, amelyen a császár képmása volt. Valamilyen császár
mindig lesz. Nekünk az emberek lelkével kell törődnünk, mindegy, zsidó, vagy római.
Belülről kell szabaddá tenni az embereket. A külső szabadság igen törékeny jószág:
valaki mindig el fogja törni.

PETER. Megparancsolom neked, hogy vedd el a pénzt, és engedelmeskedj; Nem te
felelsz az életedért, hanem én. Ha bűnt követnél el ezzel, magamra veszem. Igy látom

jónak.
JANOS. (sóhajt) Rendben van. Engedelmeskedem.

(Odakintről zaj hallatszik, megverik az ablakot, de nem a megadott jel szerint. A
tanítványok felugrálnak, Máté gyorsan egybesöpri a pénzt. s a zacskába teszi, Bertalan
felriad álmából a nagy felbolydulásban.)

Bt;:RTALAN. Mi történt? Itt vannak? Értünk jöttek?
~TER. Csendett (Odamegy az ablakhoz,fojtott hangon kiszól) Ki van ott?
HANG. En vagyok, Mária Magdolna. (Elcsukló hangon) Láttam! Láttam!

(Péter beereszti Mária Magdolnát, aki feketébe öltözött,feltűnőszépségű nő. Mária
'!1agdolna pihegve áll meg a tanitványok karéjában.)

M,ARIA MAGDOLNA. Láttam Ot! Saját szemmel!
PETER. Kit láttál, leányom? Beszélj értelmesebben!
JÁNOS. (csöndesen) A Mestert látta.
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MÁRIA MAGDOLNA. Igen! A Mestertl.
AND~AS. Asszonyi locsogás.
TAMAS. Képzelődés. Majd éppen ő látta!
FÜLÖP. Persze, ruhákat bezzeg nem hozott. ..
JÁ~OS. Hallgassatok! Mondd el, mi történt!
MARIA MAGDOLNA. (szaggatottan, minden ízében reszketve) Sírva álldogáltam még

ott, az üres sír előtt, amikor ti már elmentetek. Aztán nem tudtam ellenállni a vágynak,
hogy visszamenjek, és megcsókoljam legalább drága testének lenyomatát a gyol
cson...

ANDRÁS. Szentségtörő némber! .
MÁRIA MAGDOLNA. Igenis, meg akartam csókolni! Mi bűn van abban? És amint

beléptem, majd meghaltam ijedtemben, mert két tiszta fehérbe öltözött angyal ült ott,
azon a helyen, ahol a Mester feküdt, egyik a fejénél, másik a lábánál. Csak ültek, és
rám mosolyogtak.

SI~ON. Miből gondoltad", hogy angyalok? Láttál már angyalt?
MARIA MAGDOLNA. En... nem is-tudom. Csak ültek, csöndesen mosolyogtak, és

én tudtam, hogy angyalok. Ugye, odabent sötét volt, mert nálam nem volt mécs, ti
magatokkal vittétek, és akkor mégis világosság volt, mintha egyenesen belőlük áradt
volna, csak úgy sugárzott belőlük a csöndes, kékes fény, és a nyugalom. Es megszólalt
az egyik mosolyogva, de a hangját (mutatja) közvetlenül itt, a fejemben hallottam,
és azt kérdezte: Asszony, miért sírsz?

TAMÁS. (gúnyosan) Persze, ott a fejedben.
MÁRIA MAGDOLNA. És én ugyanúgy válaszoltam neki, gondolatban, de mintha csak

kimondtam volna mindent, megértett.
PETER. Vagyis olvasott a gondolatodban.
TAMÁS. Ostobaság.
JÁNOS. Miért, nem ez bizonyítja leginkább, hogy angyalok voltak?
PÉTER. Folytasd.
MÁRIA MAGDOLNA. Azt kérdeztem tőlük, így belülről, hogy elvittétek az én Ura

mat, és nem tudom, hová. Vagy mások vitték el? Ekkor ... (itt hangja megbicsaklik)
ekkor megéreztem, hogy valaki áll mögöttem. A nyakamon éreztem a pillantását.
Megfordultam, és akkor láttam, hogy egy, az angyalokhoz hasonló, de még inkább
sugárzó férfi áll ott csöndben és néz. Az is megkérdezte, de a saját hangján, hogy
"asszony, miért sírdogálsz?" En csak álltam ott, megzavarodva, mire megint kérdezte:
"Kit keresel?" Én akkor már teljesen össze voltam zavarva, és egy pillanatra azt
hittem, a temető kertésze vagy a sírásó és azt mondtam neki: "Ha te vitted el a
holttestet, jó uram, kérlek, mondd meg, hová vitted, és vezessoda!" Erre az a férficsak
nézett rá~ merően és valahogyan lecsökkent az a szemkápráztató sugárzás, és mégis
mertem. 6 volt. Könny szökött a szemembe, és azt mondtam: Rabboni! Mester! O
pedig csak ennyit mondott: Mária. És ott álltunk, és akárha egy örökkévalóság telt
volna el. Közelebb léptem, meg akartam érinteni, mert egy pillanatra azt hittem,
álmodom.

SIMON. (szárazon) Nyilván úgy is történt.
MÁRIA MAGDOLNA. De nem! Nem! A Mester azt mondta: "Ne érints engem, mert

még nem mentem fel az Atyához. De te menj el a testvéreimhez, és mondd meg nekik
helyettem, hogy felmegyek hozzá, aki az én Atyám és a tiétek, az én Istenem és az
övék." En meg csak álltam ott, és ő eltűnt. Visszafordultam. Az egyik angyal még ott
volt, mosolygott, az arcomon végigcsorogtak a könnyek, és ő megint megszólalt
idebenn, és azt mondtar.A Mcster még ma este megjeleniktestvéreidnek is. Vigasztald
meg őket." És ezzel ő is eltűnt. Igy történt, és én idefutottam.

SIMON. Nagyszerű.

PÉTER. No, hát akkor ülj le, leányom.
(Mária Magdolna leül, mindenki elhúzódik tőle, Jánost kivéve, aki tüntetőleg közelebb
húzza székét. Nagy csönd szakad az apostolokra.)
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FULOP. (fejét vakarva) No, most aztán... mit tegyünk? Én ugyan... tisztelem
becsülöm Mária asszonyt, mert... a Mester kedvelte, de fel nem foghatom, miért

.éppen őneki jelent volna meg, ha már...
SI~ON. Nyilván egyikünket sem találta méltónak erre, csak ezt a bűnös személyt.
MARIA MAGDOLNA. (csendesen) Ö megbocsátotta az én bűneimet.
PÉTER. (zavartan) Hagyjuk ezt, Simon. Most fontosabb dologról van szó. Ugyan

nekem is kicsit különösnek tűnik, hogy így történt, de végül is... az angyal szerint még
ma nekünk is megjelenik a Mester.

JÁNOS~ Pontosan így van.
ANDRAS. Akkor hát ülünk és várunk?
BERTALAN. De akkor nem tudunk kijutni a városból. Miért nem hoztál ruhákat?
MÁRIA MAGDOLNA. Én azt hittem...
SI,MON. Mindig ez a vége, ha nőkre bíznak valamit. ,
PI;:TI~.R. Ha éjfélig várunk, azzal még nem veszítettünk semmit. Ugyis így terveztük.
FULOP. Helyes. Ejfél után már holnap van. Ha éjfélig nem jelenik meg közöttünk a

Mester, akkor már holnap van.
TAMÁS. Vannak mindenféle érzékcsalódások. Szerintem hiába várunk. A felzaklatott

képzeletnek vannak ilyen játékai. Miért nem akkor jelent meg, amikor még Péterék
is ott voltak? Ugy ésszerűbb lett volna. Könnyebben hitelt adnánk több ember szavai
nak.

JÁNOS. De csak Mária ment vissza még egyszer. Mi egymás miatt szégyelltük volna
megtenni azt, amit ő akart. Mi tele voltunk kételkedéssel és rettegéssel. Most is tele
vagyunk. Ez az asszony... igazán szerette a Mestert. Szereti.

SIMON. (gúnyos célzássai) Sajnos, mi úgy nem tudjuk szeretni. Én nem akarok semmi
féle gyolcsot csókolgatni. En a Mester gondolatait szeretem...

PETER. (haragosan) Fogd be a szád, Simon! Farizeus módjára beszélsz!
MÁRIA MAGDOLNA. (felpattan a helyéről, dühösen Simonra ront, aki hiába probálja

megőrizni férfiúi méltáságát, egyre inkább hátrálnia kell Mária Magdolna elől) Es ha
szeretem, mi közöd hozzá, te buzgó férfiú?' Szerettél te valaha életedben?

SI~ON. Ú gy nem, tisztátalan némber, ahogyan te.
MARIA MAGDOLNA. (gúnyosan utánozza) Ugy nem, tisztátalan némber! Ez vagy te,

nem szerettél te senkit igazán, te csak magadat szereted, fésülgeted a szép hosszú
szakálladat, azt szeretnéd, mindenki rád figyeljen. Egész életedben féltékeny voltál a
Mesterre, a bátorságára, a gyengédségére, az eszére, a tekintélyére! De te gyáva voltál,
hogy igazi gazember légy! Pfuj!
(A tanítványok alig titkolt elégtétel/elfigyelik ajelenetet, nem túlzottan kedvelik Simont,
Márk alig bírja visszatartani nevetését, kezét a szája előtt tartja.)

PETER. (szigorúan) Most már elég! Ilyen jelenetekre egyikünknek sincs szüksége.
Mindannyian szeretjük a Mestert, mindenki a maga módján. Különben nem lennénk
itt. Ülj vissza a helyedre, asszony, és ne csúfolj meg tisztes férfiúkat. Te meg, Simon,
ne célozgass és ne kötözködjl (A férfi és a nő kelletlenül, de engedelmeskedik.)

JÁNOS. Ha mi így viselkedünk, a kiválasztottak, mit várhatunk más emberektől?
TAMÁS. Ugyan már! Kiválasztottak! Ne hízelegj ünk ezzel magunknak! A Mester útjába

kerültünk. Ennyi az egész. Mi vagyunk a minta az emberiségből. Csaknem családi
vállalkozás! András Péter bátyja. Jakab János bátyja. Ifjabb Jakab a Mester unoka
testvére. Júdás-Tádé ifjabb Jakab öccse, akárcsak Simon, aki szintén a Mester unoka
testvére. Máté vámos volt, Péter, Fülöp halász. Mi meg, Bertalan és én, afféle napl 0

pók. Mi lennénk hát a kiválasztottak?
JÁNOS. Egyszerre mondtad ki a jót és a rosszat, egyszerre vagy alázatos és gőgös. Így

van, ahogyan mondod. Ez családi vállalkozás, ez összetart bennünket. Ha mindannyi
an halászok lennénk, valószínűleg szintén Péter lenne a vezetőnk. De mi, ahogyan a
Mester mondta, emberhalászok vagyunk. En- már Keresztelő János tanítványa is
voltam, tudom, mit beszélek. Ha folytatni akarom a Mester munkáját, hasonlóképpen
kell cselekednem: ki kell választanom az első tucatnyi hűséges embert, aki akad.
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SIMON. Így hát te magad is mester kívánsz lenni.
JÁNOS. Azt hiszem, Ő is így akarná. Így akarja.
MÁRIA MAGDOLNA. Te hasonlítasz legjobban a Mesterre, János.
FÜLÖP. No, tessék!
ANDRÁS. Egyetlen asszonyi állat jelenléte felfordítja a megszokott rendet. .
TAMÁS. Hét démont űzött ki belőle a Mester, de még maradt benne egynéhány.

(Ismét elhalad egy őrjárat az ablak előtt, megint feszült csend támad.)
BERTALAN. Ez az utolsó őrjárat éjfél előtt.

IFJABB JAKAB. Lehet, hogy a gonosz lélek űzött csúfot ezzel az asszonnyal. Az
asszonyféléket szívesebben látogatják ,a káprázatok. Ezért is kerül ki közülük több
boszorkány.

MÁRIA MAGDOLNA. Ó, a nazír megszólalt! Ő is mindent jobban akar tudni mások
nál. Ő is mester akar lenni.

PÉTER. Szemtelen vagy, Mária. Nem beszélhetsz így egy tekintélyes férfiúval, aki
fejében hordja a teljes Szentírást.

MÁRIA MAGDOLNA. De legyen hely a fejében más dolgoknak is...
FÜLÖP. Mindig az övé az utolsó szó. A Mester túlságosan szabadjára engedte a nőket

és a fiatalokat! A régi időkben az ilyesmi nem volt lehetséges.
TAMÁS. (feláll) Elmúlt éjfél. Vagy mindjárt elmúlik. Én nem várok tovább. Szerzek

ruhákat. Körülnézek.
PÉTER. Itt maradsz! Vagy pedig ne gyere vissza többé. Aki nem tud engedelmeskedni,

miképpen akar másoknak parancsolni? Es éppen te, aki állítólag együtt akartál meg
halni a Mesterrel!

TAMÁS. (morogva visszaül) Nagyon beleélted magad a vezérségbe, Péter. Talán neked
lenne a legkellemetlenebb, ha a Mester visszatérne. Nem lenne kiknek parancsolgat-
nod, igaz? ,

MARIA MAGDOLNA. Es ti lennétek a Mester tanítványai? Ti akartok életetekkel
, .példát adni másodnak? Ti akarnátok az Ő nevében oldani és kötni? Ti?

JANOS. Nem a te dolgod, hogy kioktass minket. A szeretet törvényét kell elmondanunk,
még ha mi magunk nem volnánk is méltók a szeretetre. ..'

MARIA MAGDOLNA. Ti mintha őrülnétek. hogy megszabadultatok az O terhétől. Ti
mintha örülnétek, hogy eltemethettétek Ot. Nem akarjátok vállalni az ő rettenetes
terhét! Őt nem lehet külön-külön viselni, nem lehet tizenkétfelé elosztani! Ha eljön, ha
visszajön a Mester, vajon örültök-e neki? Beengeditek?

(Minden tanítvány a másiktól várja a cáfolatot. De egyik sem felel. A hallgatás egyre
mélyebb lesz. egyre többen kezdenek ásítozni, néhányan az asztalra borulnak, alszanak.
Péter elveszi az alvó Fülöp elől a boroskancsót, de már kiürült. A szín lassan elsötétedik.
Ekkor halk, de határozott kopogás hallatszik. Az ablak felől kékes fény árad be.
Mindenki felébred, egymást nézik, de senki sem mozdul.)

Függöny

NÉHÁNY SZERZŐIMEGJEGYZÉS A DARAB ELŐADÓ/HOZ.A darabban ábrá
zolt cselekmény nagyjából megfelel azoknak az eseményeknek, amelyekről az evangélis
ták beszámolnak, de kisebb eltérések is vannak - például Tamás valószínűleg előbb

távozott a színhelyről, de a cselekmény szempontjából lényeges volt, hogy valamennyi
számba jöhető személy a színen legyen a kopogtatás előtt. Nyilvánvaló, hogya darab
csúcspontja és egyben lezárása a kopogtatás, a feszültséget egészen eddig kell megtartani
és növelni. A darab semmiképpen sem tartozik a groteszk vagy a történelmi persziflázs
birodalmába, ezért az erre utaló rendezői törekvésekkel nem tudnék egyetérteni. Fontos,
hogya tanítványok igyekezzenek méltóságteljesek is lenni, miközben feltárulnak emberi
gyengeségeik és jellemük. Érződnie kell végig a félelem és az üldöztetés légkörének.
Erdemesnek tartanám, ha a korhűséget némiképp megközelítő öltözékben jelennének
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