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Az irgalmas szamaritánus 

Rockjelenet 

Írta: Gagyi Dezső és Fellegi Ádám 

Kifosztott (nyöszörögve fekve így sajnálkozik):  

Jajj, jajj, jajj, mi lesz most velem? A vagyonom! A vagyonom! Mindenem oda! 
Jajj, jajj, jajj! Hát pont én velem kellett ennek megtörténnie? Inkább mást 
vertek és raboltak volna ki! Hogy fogom most ezt a sok pénzt visszaszerezni? 
Átkozottak legyenek, akik kiraboltak! Jajj, jajj, jajj! A vagyonom! Jajj, jajj, jajj! 

(Szünet) 

Ha jól látom, egy farizeus pap közeledik. 

Na végre megmenekültem! Ő segíteni fog, mert ő főember, Istennek szolgája, 
kiben a Jó lakozik.  

(Ének):  

Uram segíts, mert kifosztottak! Elvették mindenem, összevertek! Nem maradt 
semmim, semmim! Ne hagyd, hogy itt kelljen meghalnom.  Ó, ó, ó, ne hagyd, 
hogy itt kelljen meghalnom! 

(Próza): 

Farizeus pap:  

Hogy mersz te engem megszólítani, mikor láthatod, hogy sietek? Én 
nagytekintélyű Farizeus pap vagyok. Látszik, hogy nem tudod a törvényt. Mert, 
ha tudnád, meg sem mertél volna szólítani. És ennek ellenére segítséget mersz 
kérni? Te, ki - úgy látom – bűnös vámszedő vagy! Mikor e hivatást választottad, 
tudtad, hogy sok embernek nyomorgatására leszel. Ugyan, te adtál szánalmat 
valakinek? Nem hinném!!! Te a törvények helyett a vagyonodat választottad.  

(Ének): 
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Ezért biztos, biztos, hogy megérdemelted. Megkaptad most a magadét. Bűnös 
tolvaj, orrgazda vagy, nem követed Isten törvényét. Ej, ej, ej, ne számíts semmi 
segítségre! 

(Próza): 

Kifosztott:  

Miért, de miért? Én soha meg nem rúgtalak, be nem csaptalak. Én csak a 
munkámat végzem, mint bárki más. A Császárnak szedem, ami őneki jár. Hát 
ezért miért lennék bűnös a te szemedben? Soha nem voltam tolvaj, sem 
orrgazda! Tisztességes vámszedő vagyok, aki az adó megfizetését felügyelem.  
Ugyan te befizetted az adót? Megfizetted, ami a Császárnak jár? 

Farizeus: 

Mondtam már, bűnös vagy! Jogod nincs engem kérdőre vonni! Én Isten 
törvényét képviselem. Te viszont, ahogy éltél, amit adtál népünknek, ugyanazt 
kapod vissza most. Nem érdemelsz sajnálatot! Kiabálj csak: a vagyonom! Hátha 
meghallja, és a segítségedre siet. Ha-ha-ha. Hagyjál, hagyjál. (Elsiet) 

Kifosztott:  

Mi lesz most? Mi lesz most? Jajj a hátam! Jajj a fejem! Jajj, jajj, jajj! Az a 
nyomorult, gonosz pap nem segített. És még azt mondja rám, bűnös, bűnös, 
pedig én bennem nincs semmi rossz, semmi bűn. Ő a bűnös, nem én! 

(Szünet) 

Ki az ott? Ki jön ott? Aha, van remény! Most ez az ember elvisz oda, ahogy 
gondomat viselik majd. Mert ő Levita, a templom őrizője. Ezért ő nagyon szent 
ember és jó lehet. Milyen szép öltözete van! Biztos jó sokba kerülhetett. Még ha 
gyorsan ideér, talán utolérnénk, akik kiraboltak. És megkerülne az a sok pénz. 

(Ének):  

Jajjajj, kérlek, segíts! Jajjaj, kérlek, segíts! Ne hagyj itt, mint a Farizeus. 
Megvertek és kifosztottak. Látod, vérzem, és fáj mindenem. Ha nem segítesz, és 
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nem hívsz orvost, biztosan meg fogok halni. Ne hagyj magamra, kérlek, 
könyörgöm, segíts, segíts rajtam! 

Levita: 

(Próza) 

Hogy gondolsz te ilyet? Hogy én hozzáérek a te piszkos, véres ruhádhoz? Vagy 
akár a testedhez? Nincs szándékom semmi olyat tenni, ami bepiszkolna. Te 
viszont egy bűnös, piszkos vámszedő vagy. Életed során soha nem a jóra 
törekedtél. Nézzél rám! És emeld fel a tekinteted rám! Én egy törvénytudó, szent 
Levita vagyok! Ilyen szent életet kellett volna élned, nem pedig zsarnokinak és 
kegyetlennek lenni. Hogy is várhatsz segítséged, hiszen te  

(Ének):  

elvetted már az osztályrészed. jól éltél és dőzsöltél. Bűnös vagy, hát ezért kell, 
hogy megbűnhődj, és megfizess! Bűnös vagy, hát ezért kell, hogy megbűnhődj, 
és megfizess! 

Kifosztott: 

Hát pont te vagy, aki nem segítesz? Akit, levitai nemzetségéből fogva, Isten 
elrendelte, hogy a templomát felügyelje? Te neked irgalmasnak kellett volna 
lenni. Ti szeretett és tiszta emberek vagytok, azt mondjátok magatokról. Minden 
reménységem benned volt, és nem szántál meg. Ha már nem segítettél, te is 
haljál meg, mint ahogy én fogok itt meghalni. Azt kívánom neked: te is úgy 
járjál, mint én, és senki ne segítsen rajtad. Te gonosz Levita, dögölj meg! Haljál 
csúf halált! 

Levita: 

Minden átok, amelyet rám mondasz, te rád szálljon vissza. Én nem járhatok úgy, 
mint te, mert én igaz vagyok. Csak a bűnösök hallnak ilyen csúf halált. Ezek után 
ne is szólj, mert jobb neked itt meghalnod, minthogy még több bűnt elkövetve 
még bűnösebb légy. Senki sincs, aki terajtad megkönyörül. Igaza volt a Farizeus 
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főpapnak, hogy nem segített. Látta bűnösséged, és minden reményed ezzel 
elszállt. Úgy halsz meg az úton, mint a kutya.  

Levita énekel: 

Nemzetségem feljebbvaló. Miért vérezném össze magam? Miért tenném magam 
tisztátalanná azzal, hogy segítek? (Távozik) 

Kifosztott (egyedül) 

Mit tettem, hogy nem segítettek? Pedig én csak a munkámat végeztem. És 
szerettem a munkámat! (nagy szünet) 

Talán igaza volt mindkettőjüknek. Valójában mégis rossz ember vagyok. De most 
már mindegy.  

(Szünet) 

Jól látom? Ki jön ott? 

Hát pont ő az, akit annyira utálok, és megvetek! Egy Szamária-beli. Akik mindig 
ellenségeim voltak. Még meg sem bírom magamat védeni. Mert ha ez ideér, 
biztos, hogy belém fog rúgni. Vagy a husángjával még jobban megver. De azért 
megpróbálom! 

Segíts, kérlek! Segíts, kérlek!  

Szamáriai (ének): 

Látom, a szó nehezedre esik. Nagy a fájdalmad, vérezel. Ne félj, én majd 
elviszlek innen oda, ahol gondodat viselik, és meggyógyulsz majd hamarosan.  

Kifosztott: 

Én mindig azt hittem, hogy ti elvetemült, erőszakos népek vagytok. Ti csak a 
rosszat akarjátok nekünk, zsidóknak. És mégis te vagy, aki megszán, és 
segítséget nyújt. A Farizeus és a Levita számára én csak egy nagyon bűnös 
ember vagyok. És nem segítettek, itt hagytak a bajban. Talán van valami igazuk, 
mert sokszor túl kapzsin szedtem a vámot, a Császárnak az adót. És magamnak 
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is bőven félretettem belőle. Most már belátom, hogy bűnös vámszedő vagyok, 
aki nem Isten törvényét követte.  

Szamáriai (ének): 

Ha bűnös is vagy, nem baj, mert a mennyei Atyánál van a jog, hogy eldöntse, 
hogy ki bűnös, és ki az, akinek megbocsát. 

(odaviszi a fogadóhoz) 

Fogadós: 

Takarodjatok! Nyomorult, piszkos csavargók! A fogadómat nem fogjátok 
bemocskolni. Te bűnös, tolvaj vámszedő! Te meg pláne nem teheted be ide a 
lábadat, utálatos, bálványimádó jövevény vagy! Nem tartozol a 
nemzetségünkhöz. Ha nem mentek, a botommal eltöröm a csontjaitokat. Ne 
számítsátok itt ingyen italra, ételre, szállásra. Takarodjatok bűnös tolvajok! Itt 
nem fogtok semmit ingyen kapni! 

Szamaritánus (ének): 

Itt van a pénz, kettő sékel. Viseljed hát a gondját. Gyógyítsad meg őt legjobb 
tudásod szerint.  

Kifosztott (ének): 

Uram, hiszen te Szamáriából vagy, akit mi megvetünk! Mi, az zsidók, titeket 
utálatosnak, csúfnak tartunk.  

Szamáriai 

Most már láthatod, a mi nemzetségünk nem rossz, nem gonosz. Téged is úgy 
ítélt el a Farizeus és a Levita, ahogy Te tettél velem. Pedig mi soha nem akartunk 
rosszat nektek, mindig tiszteltük a népeteket. A szeretet minden nemzeti 
csoportnál erősebb. Én szeretettel vagyok feléd és a néped felé, soha rosszat 
nem akartunk nektek. Van egy próféta, akik a megígért Messiásnak mondanak. 
Az ő üzenete ez: szeressétek egymást úgy, mint én szeretlek titeket! Én ebben 
hiszek. Kérlek, te is ebben higgyél, és nem fogsz ezentúl senkit megítélni. 
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Kifosztott (ének): 

Bocsáss meg, kérlek, mindazért, amit a népeddel tettem. Most már úgy fogok 
élni, hogy ne ítéljek soha látszat szerint.  

Szamáriai (ének): 

Jól mondod, mert az ítélet csak a mennyei Atyánk dolga lehet. A 
cselekedeteinkből látszik meg, hogy ki követi Isten törvényeit. Hogy szeresd 
Urad és Istened, szívedből és lelkedből, szeresd minden erődből, szeresd teljes 
elmédből, és felebarátod úgy szeres, ahogy saját magad. 

Ámen, ámen. 

Zárókórus (mindenki): 

Nem vagyok bűnös, nem vagyok bűnös, te sem vagy bűnös, ő sem bűnös. 

Nem vagyok ártatlan, nem vagyok ártatlan, te sem vagy ártatlan, ő sem 
ártatlan. 

Csak az Úristennél van az ítélet joga! 

 

Vége 

 


