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ESZTER KÖNYVÉNEK 
FORGATÓKÖNYVE 

 
 
Szereplők: 
 
Narrátor: 
Ahasveros király: 
Vásti királynő:  
Hámán:  
Eszter:  
Mordeháj: 
Hírnők:  
Tanácsadó: 
Szolga: 
Eszter cselédlánya:  
Bigtán (őr, aki meg akarja ölni a királyt): 
Teres (másik őr, aki meg akarja ölni a királyt): 
 
Néma szereplők: 
Ló: 
Lakomán vendégek: 
Szépségkirálynő választáson lányok 
 
 
Szükséges eszközök: 
 
Térkép 
Vásti koronája 
Hírnök papírtekercse, amiről felolvassa a rendeleteket 
Palota kapuja 
Dávid csillagos lánc 
Dobókocka 
Királyi gyűrű 
Arany jogar 
Lakomához étel-ital 
Királyi ruha, korona 
Hamu 
Zsákvászon ruha 
Akasztófa 
Nagy papírlapok (a színek megjelenítéséhez) 
Zene a partyhoz, szépségkirálynő választáshoz 
+ tekercskészítéshez rúd 
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Helyszínek: 
 

1. király trónterme a palotában 
2. Susán utcája 
3. palota kapuja 
4. Eszter trónterme a palotában 
5. Palota udvara: akasztófa 

 
Színpadkép: a terem két oldala, egyik a király trónterme, a másik a 
királynőé. A király, a királynő a saját termében ül, a többiek állnak. A 
színeket egy-egy nagy papírlappal jelezzük felirattal. A narrátor a 
színpadképeken megy át, közben olvassa a történetet. 
 
Helyszín: Ahasveros palotájának trónterme 
Szereplők: a király, tanácsadója, főurak (4 fő) 
 
Narrátor: Élt egyszer egy király, akit Áhásvérosnak hívtak. Hatalmas 
birodalom felett uralkodott, Indiától Etiópiáig. Egy alkalommal a király fogadást 
adott tanácsosainak, segédeinek és katonáinak. Ezzel egyidőben Vásti királynő 
is bált rendezett, amire hivatalos volt a birodalom összes fontos nőszemélye. 
Mindkét rendezvény 7 napig tartott.  
 
Áhásvéros király: Hivatom a királynőt, Vástit. Mondjátok meg neki, hogy 
királynői koronájában jelenjen meg előttem! Szeretném vendégeimnek 
megmutatni szépségét! 
 
Helyszín: Vásti trónterme 
Szereplők: a királynő, szolgálói (3 fő) 
 
Vásti királynő: Nem! Semmiképpen! 
 
A szereplők átkiabálnak egymásnak, igazi perpatvar van kialakulóban. 
 
Áhásvéros király: A királynő nem hajlandó megjelenni előttem. Mi tegyek? 
  
Tanácsadó: Ez nem lesz így jó. Rossz példát mutat ezzel a királynő a birodalom 
asszonyainak. Ezután majd ők sem fognak engedelmeskedni. Vástinak mennie 
kell! 
 
Áhásvéros király: Vásti nem a királynő többé! Rendeletet hozok, miszerint a 
birodalom asszonyainak tiszteletet kell mutatniuk férjük felé! 
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Vásti büszkén, de szomorúan leballag a színről. 
 
Helyszín: Susán utcája, forgatag, jönnek-mennek az emberek (4 fő), ide 
érkezik a hírnök 
 
Hírnök: Közhírré tétetik: Mostantól törvény, hogy a birodalom asszonyainak 
tisztelniük kell férjüket! 
A férfiak bólogatnak, a nők a fejüket fogják. 
 
Helyszín: a király trónterme 
 
Narrátor: Múltak az idők. A király már nem volt mérges Vástira, de nagyon 
magányos volt. 
 
Áhásvéros király: Nincs mellettem királynő. Mit tegyek? 
 
Szolga: Keresd meg a birodalom legszebb lányát és vedd feleségül! Rendeld 
Susánba, a palotádba az összes lányt, és válaszd ki közülük a legszebbet! 
 
Helyszín: Susán utcája A színpad jobb oldalán van az utcakép. 
 
Hírnök: Közhírré tétetik: Áhásvéros király feleséget keres! Minden szép 
lánynak el kell jönnie Susánba, hogy a király kiválaszthassa új feleségét! 
 
Narrátor: Élt Susán városában egy zsidó ember, úgy hívták: Mordeháj. Volt 
egy gyönyörű unokahúga, Eszter. Eszter szülei meghaltak, ezért Mordeháj 
lányaként nevelte Esztert.  
 
Hírnök: Eszter egy szép lány, ezért el kell vinnünk őt  a király palotájába! 
 
Mordeháj: (suttogva Eszternek): Ne áruld el senkinek, hogy zsidó vagy! 
 
Helyszín: a király palotája 
 
Narrátor: Esztert elvitték a palotába. A lány megtartotta, amit Mordeháj 
mondott neki, és titokban tartotta zsidóságát. Mordeháj minden nap elsétált a 
palota kapujához, hogy láthassa, Eszter jól van. Mikor összegyűlt a birodalom 
össze szép lánya, felvonultak a király előtt, hogy kiválaszthassa közülük a 
legszebbet. 
 
Színpadkép: a király ül, mellett a tanácsadója áll, előttük vonulnak be, 
balról jobbra a versenyen indulók. 
 
Szépségverseny.  
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Áhásvéros: Nekem Ő tetszik a legjobban. Hogy hívják ezt a 
gyönyörű lányt? 
 
Szolga: Eszter.  
 
Áhásvéros: Eszter a birodalom új királynője! 
 
Helyszín: a király palotája előtt. 
 
Narrátor: Két férfi, Bigtán és Teres a palotában dolgozott. Egy napon, amikor 
Mordeháj elsétált a palota kapujához, hallotta amint a két férfi beszélget.  
 
Bigtán: Nagyon mérges vagyok a királyra! 
 
Teres: Én is. Öljük meg! 
 
Helyszín: a király palotájának kapuja  (a trónterem mellett), itt látjuk, ahogy 
Mordeháj Eszter felé sugdos valamit. 
 
Narrátor: Mordeháj elmondta Eszternek, Eszter elmondta a királynak. A király 
így megmenekült, Bigtánt és Terest pedig felakasztották. Mordeháj nevét pedig 
beírták a király történetkönyvébe.  
Áhásvéros királynak volt egy tanácsadója, Hámán. A király kinevezte őt 
főtanácsosnak.  
 
Helyszín: Susán utcája 
 
Hírnök: Közhírré tétetik: Mostantól mindenkinek le kell borulnia Hámán előtt. 
 
Narrátor: De Mordeháj nem hajolt meg előtte, mert tiltotta neki a zsidó vallás.  
 
Szolga: Miért nem hajolsz meg te is? Miért szeged meg a királyi parancsot? 
 
Mordeháj: Mert zsidó vagyok.  
 
Helyszín: a király palotája, annak trónterme. 
 
Narrátor: Ettől a naptól, Hámán nagyon mérges volt a zsidókra. Megfogadta, 
hogy bosszúból megöli őket.  Kiadta szolgálójának, hogy sorsvetéssel jelölje ki 
a napot, amikor a zsidóknak meg kell halniuk. A sorsvetést nevezik Purimnak. 
Ádár hónap 13. napját jelölték ki.  
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Színpadkép: Hámán folyamatosan a király előtt jár-kel és 
mérgesen mondja a magáét. 
 
Hámán (Áhásvérosnak):  Él egy nép a birodalomban. A saját törvényeik szerint 
élnek. Nem engedelmeskednek a királyi törvényeknek. El kell pusztítani őket. 
Fizetek 1.000 ezüstöt, ha engeded, hogy végrehajtsam az ítéletet.  
 
Áhásvéros: Itt a királyi gyűrűm. Tartsd meg a pénzed és tedd amit akarsz.  
 
Hírnök: Közhírré tétetik: Ádár hónap 13. napján minden zsidónak meg kell 
halnia a birodalomban! 
 
Helyszín: Susán utcája, innen indul a palota és Eszter felé. Az utca a színpad 
jobb oldalán, a palota baloldalon van. Mordeháj átmegy az egyik oldalról a 
másikra és megint a kapunál beszélget Eszterrel, de most hallhatóan. 
 
Narrátor: Amikor Mordeháj meghallotta a király rendeletét, úgy tett, mintha 
gyászolna. Hamut szórt a fejére és zsákvászonba öltözött. Hamarosan a 
birodalomban minden zsidó követte őt, böjtöltek és sírtak.  
 
Eszter szolgálólánya (Eszternek): A nagybátyád, Mordeháj, zsákvászonba 
öltözve, a fejére hamut szórva jár – kel a városban. 
 
Mordeháj (Eszternek): Hámán rávette a királyt, hogy ölessen meg minden 
zsidót. Beszélned kell a királlyal! 
 
Eszter: Nem tehetem. Senki nem mehet a királyhoz anélkül, hogy hivatná. Aki 
hívás nélkül bemegy a királyhoz, megölik! Csak az maradhat életben, akire 
rámutat a király az arany jogarával.  
 
Mordeháj: Meg kell próbálnod beszélni vele! 
 
Eszter: Rendben, bemegyek a királyhoz. De mondd meg minden Susánban élő 
zsidónak, hogy szolgálólányommal és velem együtt böjtöljenek napig. 
 
Helyszín: a palota trónterme Színpad bal oldala. 
 
Narrátor: 3 nappal később, Eszter bement a királyhoz, hívás nélkül. Amikor a 
király meglátta őt, feléje nyújtotta az arany jogart.  
 
Ahasveros: Mit szeretnél, Eszter? Megteszek neked bármit. Akár fél 
birodalmamat is neked adom.  
 
Eszter: Csak annyit szeretnék, hogy Te és Hámán gyertek el a lakomámra.  
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Ahasveros: Rendben, teljesítem kívánságodat.  
Helyszín: Eszter terme A színpad jobb oldala (ugyanúgy székkel, 
mint Vásti esetében, de már 4 szék kell. 
 
Narrátor: A király és Hámán elmentek Eszter lakomára, ahol a király és Hámán 
jól érezte magát. Ekkor Eszter azt mondta nekik.  
 
Eszter: Ha kellemesen telt az idő, gyertek el holnap is hozzám.  
 
Hámán átmegy a színen, közben a színpad előtt látja meg Mordehájt. 
 
Narrátor: Hámán hazafelé tartott a lakomáról. Boldog volt, hogy a királynő 
meghívta őt. Ekkor megpillantotta a palota kapujában Mordehájt, aki nem hajolt 
meg előtte. Hámán mérges lett. Elrendelte, hogy állítsanak fel nagy akasztófát, 
melyre ádár hónap 13. napján felakasztják Mordehájt. Ezen az éjjelen a 
királynak nem jött álom a szemére. 
 
Helyszín: a trónterem 
 
Ahasveros (szolgának): Hozzad nekem a történetek könyvét és olvass nekem 
belőle. Az talán majd álmot hoz szememre.  
 
A szolgáló beszél, amit nem hallunk, kivéve egy mondatot. 
 
Szolgáló: Mordeháj megmentette a király életét.  
 
Ahasveros: Meg lett jutalmazva a tettéért ez a Mordeháj? 
 
Szolgáló: Nem.  
 
Narrátor: A király hivatta Hámánt.  
 
Ahasveros (Hámánnak): Mit kell tenni azzal az emberrel, akit szeretnék 
kitüntetni? 
 
Narrátor: Hámán azt hitte, róla beszél a király, ezért ezt válaszolta: 
 
Hámán: Felöltöztetném a király ruhájába, a koronát a fejére tenném. 
Felültetném a király lovára, a tanácsadóval együtt végigvezetném a város utcáin, 
a tanácsadó közben azt hirdetné: Ez az az ember, akit a király ki akar tüntetni! 
 
Ahasveros: Akkor menj, és tedd meg mindazt, amit most elmondtál 
Mordehájjal! 
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Hámán: felháborodott, mérges arcot vág.  
 
Helyszín: Eszter terme Eszter félrevonja a királyt. 
 
Narrátor: A király és Hámán elmentek Eszter királynő második lakomájára.  
 
Ahasveros: Mit szeretnél Eszter?  
 
Eszter: Van egy ember, aki meg akar ölni engem.  
 
Ahasveros: Ki ez az ember? 
 
Eszter: A te főtanácsadód, a gonosz Hámán. 
 
Szolgáló: Hámán készített egy nagy akasztófát, melyre Mordehájt akarta 
felakasztani.  
 
Ahasveros: Akasszátok fel rá Hámánt! Eszternek adok mindent, ami Hámáné 
volt. A királyi gyűrűt pedig Mordehájnak ajándékozom, a vele járó hatalommal, 
hogy megvédje a zsidó népet.  
 
Helyszín: Susán utcája 
Hírnök: Közhírré tétetik: Ádár hónap 13. napján minden zsidó harcoljon és 
védje meg népét.  
 
Mordeháj: Mostantól minden év ádár hónap 14, napja legyen ünnep a 
zsidóknak. Küldjenek egymásnak ajándékot, adjanak adományt a szegényeknek, 
Meséljék el újra és újra Eszter történetét, és ünnepeljék meg, hogy a zsidók 
megmenekültek a gonosztól.  
 
Színpadkép: Az összes szereplő (kivéve Hámánt) az utcán pörög-forog, 
ünnepel. 
 
Narrátor: Mordeháj lett Ahasveros főtanácsadója. Békét hozott a birodalomra.  


