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S Z E M É L Y E K : 

Cséti Ferenc, gazda. 

Vera, a felesége. 

Öreg Baló Mátyás, gazda. 

« Mátyás, a fia.-

János, öreg béres. 

Tintás, ügyvédsegéd. 

Történik Hódmezővásárhelyen, Cséti Ferke 

tanyáján. 





S Z Í N T É R . 

(Tanyaház, amelynek nyilt udvara a háttérben szabad mezőre 

nyílik. A tanyától jobbra az udvaron nagy fa, amely alatt 

kerek asztal borosüveggel, poharakkal. Az udvaron szerteszét 

gazdasági eszközök, eke, borona, ásó, kapa stb., a falhoz 

támasztva egy nagy bot. A függöny felgördültekor a távolból 

vegyeskar élénk dala hallatszik.) 

I-SŐ JELENET. Vera. Mátyás. Tintás. 

(Ülnek az asztal mellett.) 

Tintás: Még egyszer mondom, lögyenek hoz-

zám teljes bizalommal. A principálisom . . . 

Vera (közbeszól): M i a' kérőm ? 

Tintás: Diákul van mondva, magyarul azt je-

lenti : a főnököm. 

Vera : Most mán értőm. 

Tintás: No hát a principálisom személyesen jött 

volna, de fontos dolgok miatt nem jöhetett. Külön-

ben magam is elvégzem a szerződés aláíratását. 

(Zsebéből irásszereket rak az asztalra és irást vesz elő.) 

így most már minden kéznél van. Fölolvasom a 



contractust, ha aztán akaratukkal mindenekben meg-

egyezőnek találják, aláscribálhatják. 

Vera: Mi a' kérőm ? 

Tintás: Diákul van mondva, magyarul azt je-

lenti : aláírhatják. 

Vera: Most mán értőm. 

Tintás: Phü! Ez aztán passió. Az Isten szabad 

ege alatt, vig nóta, jó bor, szép asszony mellett 

szerződést csinálni, nem otthon a füstös bureauban... 

Vera: Mi a' kérőm ? 

Tintás: Diákul van mondva, magyarul azt je-

lenti : iroda. 

Vera: Most mán értőm. (A kardal elvész a távolban.) 

Mátyás (poharat vesz): Koccintsunk hát a tekin-

tetös úr egésségire, aztán halljuk azt a contractust. 

Tintás (poharat vesz): Az Isten éltesse. (Koccintás.) 

Mátyás: Része lögyön benne, (isznak) 

Tintás: Hallgassanak hát ide. (Olvassa az irást.) 

Ajándékozási szerződés, mely egyrészről Rózsa Vera 

férjesült Cséti Ferencné hódmezővásárhelyi 258. szám 

alatti lakos . . . (Körülnéz.) Nem jól van. Hiányzik a 

két tanú, akiknek hallani kell a szerződést, hogy 

tanúsíthassák, ami benne foglaltatik. Van-e a ház 

körül két tanú . . . Különben elég lesz egy is, a 

másik én leszek. 

Mátyás (Verához): Ki lönne jó ? 

Vera (kevés gondolkozás után): Az öreg János bácsi , 

katonaviselt embör, tud az iráshon. (Föláll és a tanyaház. 

sarkán kikiált.) János bácsi, gyüjjék kend. 



János (messziről hallatszik a hangja): Mingyár . . . 

Tintás: Mondhatom szép kis örökség, amit Má-

tyás gazda most magára teleköl. (Verára kacsint.) Hát 

még ami vele jár . . . 

Mátyás: Jó, jó, csak hagyja az úr a mi dogun-

kat . . . 

Vera: Ejnye Matyikám, hát hiszen igaz, amit 

Tintás úr mond, köll is azér' haragunni . . . 

Mátyás: Sömmi harag nincs én bennem, de nem 

célozgatni való a mi dogunk . . . 

Tintás: Bocsánat . . . 

II-IK JELENET Voltak. János. 

János: Mi a' ? 

Vera: Amint tudja János bácsi, egész vagyono-

mat átiratom a gazdára, (Mátyásra mutat.) most akarjuk 

aláírni a szerződést, kend lösz az égyik tanu. 

János (Mátyásra néz) : A gazda is akarja ? 

Mátyás (föláll, komolyan Jánosra néz, kemény hangon): 

Akarom. 

János (látható levertséggel): J ó ' van. Hallgatom. 

Tintás (olvassa): Ajándékozási szerződés. Mely 

egyrészről Rózsa Vera férjesült Cséti Ferencné hód-

mezővásárhelyi 258. szám alatti lakos, mint ajándé-

kozó, másfelől Baló Mátyás hódmezővásárhelyi 315. 

szám alatti lakos, mint megajándékozott között a 

következő feltételek mellett köttetett: 1. Rózsa Vera 

férjezett Cséti Ferencné ezennel örökre és visszavon-
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hatatlanul ajándékozás jogcímén tulajdonjogilag át-

ruházza a hódmezővásárhelyi 2145., 2153. és 3245. 

számú telekjegyzőkönyvekben 50,435., 50,412/b., 

12,365—67/1/a. helyrajzi számok alatt fölvett ingat-

lan vagyonságait összes gazdasági fölszereléseivel és 

lábas jószágaival együtt Baló Mátyás (ifjabb) hód-

mezővásárhelyi tanyai lakosra és ezen szerződés alá-

írása által föltétlen beleegyezését adja ahhoz, hogy 

az átruházott ingatlanokra a tulajdonjog az ő minden 

további megkérdeztetése nélkül Baló Mátyás nevére 

telekkönyvileg bekebeleztessék. 2. Baló Mátyás az 

első pontban irt ingatlanokat és ingóságokat ajándék-

képpen köszönettel elfogadja és köteles az ügylet 

után járó kincstári illetéket és az átíratással járó 

mindennemű költségeket viselni. Ugy az ingatlanokat, 

mint az ingóságokat már előzőleg korlátlan birtokába 

vette. Mely szerződés fölolvasás, megmagyarázás és 

a szerződő felek által történt elfogadás után aláíra-

tott . . . (Mátyáshoz és Verához): A nevüket letudják irni ? 

Mátyás: Igön. 

Vera: Én csak körösztöt tudok vetni. 

János iféire): Iskola hejjött napszámra járt, nem 

tanulhatott mög irni. Sötét belsejü. 

Tintás: Akkor pótolom a szerződést, (Hangosan 

diktálja magának és írja) illetőleg kézjeggyel elláttatott. 

(Verához): Fogja meg a tollszárat. (Nyújtja neki) 

Vera (megfogja). 

Tintás (Ír, Mátyásnak adja a tollat)). 

Mátyás (aláir). 
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Tintás (aláir): Ugy is mint okmánymagyarázó és 

Rózsa Vera névirója. (A tollat Jánosnak adja) Kend ide 

irja a nevét. 

János (pápaszemet tesz, aláir). 

Tintás: így most már rendben van. (írószereit 

elpakolja, Mátyáshoz): Sok szerencsét gazduram. 

Mátyás: Köszönöm. 

Tintás: Ha pör lösz belőle, csak hozzánk jöjjön. 

(Leül az asztal mellé.j 

János (menetközben magában): Ebül gyűlt SZÖrdék-

nek, ebül köll elveszni. 

Mátyás (Jánoshoz súgva): Beszélni akarok kend-

del. (Fenn) Fogasson be, hogy Tintás úr möhessön. 

János: Jó. (El.) 

Vera: Én is mindön jót kívánok, édös gaz-

dám . . . Nem kérők mást, csak égy édös csókot, 

mög az örök hüségöt. 

Mátyás (megcsókolja): Nincs több olyan sziv, 

mint az enyim, majd meglátod. 

Vera: Mög is áldja érte a jó Isten. 

Mátyás (magában): Ha mögáldana. (Verához): Most 

pedig mönj be galambom őtözködni, tudod mingyár' 

gyünnek a vendégök. 

Vera: Mék, röpülök, hogy szögényen szöbb 

lögyek, mint a leggazdagabb, hogy szeress, örökre 

csak szeress. 



DAL 
Sokszor mondta anyám, 
Sokszor mondta nékem: 
Hogy mindenkinek van 
Csillaga az égen. 
Lehet másnak, de én nékem 
Nem jutott, 
Vagy ha volt is, réges régen 
Lefutott. 

Ljcfutott az égről 
Ide le a földre, 
Hanem azért itt is 
Csillag lett belőle. 
S rám tündöklik gyönyörűen, 
Reszketőn, 
Szemeidből édes szép kis 
Szeretőm ! 

3. 

Csipkebokor idres-bodros virága. 
.1 rózsa is ki piros meg ki sárga; 
De én csak a piros rózsát választom 
Barna babám csókjaimmal árasztom. 

Piros rózsa idres-bodros levelű, 
Barna babám göndörhajú, kékszemű : 
De nem azért választottam, mert barna, 
Hanem mert, hogy szerel a gyöngyömadta. 

3. 

Erre gyere, a merre én, 
Úgy tudod meg, hol lakom én,: 
Gyertyavilágot gyújtok én, 
Barna szeretőt tartok én 



Barna vagyok én magam is, 
Barna az én galambom is ; 
Kicsi vagyok, de vig kedvű 
Kicsit főzök, de jó izü. 

{Tóth Kálmán ) 
(Dal után be a házba.) 

Mátyás (magában): Hogy mög nem fulladok, hogy 

el nem sülyedök a gyalázat alatt . . . (Hirtelen oda 

megy az asztalhoz, ahol Tintás egyedül borozgatott és a szer-

ződés még előtte kitárva feküdt, elveszi a szerződést.) Akkor 

iratom magamra a vagyont, amikor akarom ? 

Tintás: Akkor. 

Mátyás: No akkor az irás nálam marad. Mongya 

mög az ügyvéd úrnak, hogy a kőtségöket még ma 

kifizetőm, mög a szerződést is beviszöm. 

Tintás: Jó lesz . . . Van szerencsém. (Magában.) 

Smucig paraszt, semmi kiszállási accidentia. (El.) 

III-IK JELENET. Mátyás. Majd Baló. 

Mátyás (magában): Az enyim hát a Cséti vagyon, 

ez a szép gazdaság, akit mindön gazda úgy irigyölt... 

(Nézi a szerződést.) Ég, ég a pofám, mintha ha l lanám, 

hogy világ csúfja lőttem, eladtam magamat . . . De 

ha a világ mögtudja az igazat, hogy jót akartam . . . 

Öreg Baló (galambősz parasztember): Igaz, amit az 

irnok bekiá'tott hozzám ? 

Mátyás: -Mi ? 

Öreg Batár: Hogy a Rúzsa Véra rád iratta a 

Cséti vagyont? 
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Mátyás: Igaz, itt van rúla az irás. (Mutatja a 

szerződést.) 

Öreg Baló (megtörve): No ezt nem hittem vó'na 

rúlad Matyi fiam. Ez lőtt hát a vége annak a csúf 

szeretközésnek, amitül annyiszor ó ' talak. . . Tudod-é 

mit töttél, Baló Mátyás, té az én fiam, aki böcsüle-

tös nevem örököse lőttél vó'na . . . 

Mátyás: Édös apám ! 

Öreg Baló: Hát amikor ez a Rúzsa Véra a Cséti 

házhon került, közönségös, mezitlábos szó'gáló vó't. 

Szép vó't, formás vó't, amit most is mutat a figu-

rája, hát nem csuda, ha a Ferke szöme is mögakadt 

rajta. A vége az lött, hogy a gyerök lopta az apja 

termésit jobbrul is, balrul is, csakhogy a Vérát sej-

mözhesse. Éccör aztán avval állott az apja elé, 

hogy ha a Vérát el nem vöheti, mögöli magát. Az 

öreg Cséti nagy nehezen beléégyezött. Égy idejig 

vó'tak, ahogy vó'tak, amikor éccör Ferke észrevötte, 

hogy az öreg a Véra déréka után nyúlt. Rászólt az 

öregre, de bízott az asszonyba'. Égy vasárnap uj 

csurakba' mönt Véra a templomba, amit nem az ura 

vött neki. Kileste űket. Bár né leste vó'na, mer'olyat 

látott, amitül mögvadult, apját itt ezön a hejön, ahun 

én most állok, úgy mögütötte, hogy belehalt. De a 

betegágyon, amikor a szögény Ferke mán ben ült a 

Csillagba', testamentumot csinált, Ferkét végkép ki-

sömmizte, a vagyont mög mindönöstül Vérára tes-

tálta. Ferkét elitélték hat esztendőre, amit most tölt 

szögény, té pedig ezt az időt arra használtad, hogy 
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összeálltéi a feleségivei, eladtad magadat néki az ősi 

vagyonáér' . . . Ez az a vagyon, amit most a zseböd-

be' hordasz . . . Fiam, háborog bennem a harag, a 

szégyön, az utálat, tusakodik magával a hozzád való 

szeretetöm, — mond, igazán akarod té azt a va-

gyont . . . 

Mátyás: Akarom. 

Öreg Baló: Szeretöd azt az asszonyt? 

Mátyás: Nagyon. 

Öreg Baló (növekvő indulattal): Nem szeretet az, 

hanem fajtalankodás, ami köztetök van . . . Amig 

idáig értem, nyugtatott a reinényködés, hogy nem 

igaz, amit hallottam. De most, hogy szömtül szömbe' 

állok véled, most hogy látom szömödbe' a böcsület 

halálvivódását, röstelködve lépők ki a szabad mezőre, 

hogy tisztösségös hajlékomba visszatérjek . . . A por-

szöm, aki talpam alatt fölverődik, a szellő, aki fehér 

hajamat möglebbenti, a tiszta ég kékje, mind mind 

sötét gyász néköm, mer' mind azt kiáltja a nyomomba: 

öreg Baló Mátyás szégyöld magadat, égyetlen fiad 

eladta magát pézér', vagyonér' a szeretőjinek. 

(Zokogását visszafojtja.) 

Mátyás: Nagyra tartom én is a böcsületöt, be 

is számolok véle. 

Öreg Baló: Soha többet. 

Mátyás: Miér' tapossa mög édös apám a szi-

vemet, mög a lelkömet, mikor nem tudja mi lakik 

itt. (A szivére ütött.) Tudom, hogy amit töttem, gyalá-

zatosnak látszik. Tudtam azt is, hogy édös apám 
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számon kéri tülem a böcsületünket, de azt nem hit-

tem, hogy mingyár' kitagad belüle . . . No jó, lögyek 

hát kitagadva . . . Hanem ha jól töttem, amit töttem, 

visszafogad-e kigyelmed ? 

Öreg Baló: Hogy lőhet ez jó ? 

Mátyás: Né kérdözzön, né is igérjön édös apám 

sömmit, de utamba sé álljon sé kend, sé más . . . 

A szent Istenre kérőm, térjön ki elülem, mönjön 

haza, oszt' várja mög az idő sorját. . . 

Öreg Baló: Jó' van . . . De ha a gyalázatot soká 

köll viselnöm, tanálkozunk még, de akkor jaj lösz 

égyikünknek. (El.) 

IV-IK JELENET. Mátyás. (Egyedül.) Majd János. 

Mátyás (magában): Szögény, becsületös édös 

apám ! De nem vagyok-é én százszorta szögényebb, 

amiúta becsületös szándékom szégyönire elraboltam 

legjobb cimborám feleségit, vagyonát . . . (A ház felé 

fordulva.) Hej Rúzsa Véra, mi'csináltál vélem . . . 

(Tűnődve.) Nincs sömmi bajom, mégis úgy fáj, úgy 

ég itt belül . . . Erős vagyok, hogy öklömmel a 

marhát is léütöm, de röszkető löszök, mint a nyárfa-

levél, ha rágondolok, hogy ebbe' az életbe' abbúl a 

té szép két szömedbül másnak is juthat csak égy 

pillantás is . . . De ha jutna, de ha még csak gon-

dolatodba' is a másé' lönnél, (Öklével a ház felé fenyeget.) 

jaj akkor néköd is, mög néköm is . . . 
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János: Úgy látom nagy háborúság van a belső 

világodba' Baló Mátyás . . . 

Mátyás: Olyan nagy János bátyám, hogy el sé 

birom sokáig . . . 

János: Nem hittem vó'na felűied . . . 

Mátyás (haraggal): E lég a szóbúi! 

János: Hallgatok. 

Mátyás: Sietős dó'gom van a városba', rád-

hagyom a tanyát. Ha az asszony tudakol, tarcsd 

szóval, amig hazaérök, úgy alkonyattájig. 

János: Hát a vigasság? 

Mátyás: A vigasság? Ez az útálatos mulatság, 

lögyön mög nálam né'kül . . . Vagy nem, nem, — 

né lögyön ma sömmi, magam akarok maradni az 

asszonnyal. 

János: Töhetök, amit akarok? 

Mátyás: Csak okosan. 

János: Ahogy tülem telik. 

Mátyás: Oda bizom. (Elsiet.) 

V-IK JELENET. János. (Egyedül) 

János: No Rúzsa Véra, most mögkapod, amit 

ojan régön tartogatok magamba' . . . Nem hivogatok 

sönkit, magam vagyok véle . . . Ki vöszöm belüle, 

ha addig élők is, hogy mi szándéka van hitös urá-

val, aki a börtönbe' ül, mög evvel a jóravaló Baló 

gyerökkel, akit mögbabonázott. . . Mer' ha Ferke 

haza kerül, bizony nem jó vége lösz a komédiának. 
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(Tűnődik.) De iné' íratja magára Mátyás a Ferke örök-

ségit, mikor néki annyi van úgyis, hogy három má-

siknak is elég lönne, Ferkének rnög legjobb cimbo-

rája vót mindég? Nem tudom fölérni észszel, akár-

hogy erőtetöm. 

VI-IK JELENET. János. Vera. 

Vera. (Csinosan öltözködve. Elandalodva jön ki a házból.) 

Dl L. 

Fülemüle kesereg a lomb felett, 
Dalával úgy megríkatja szivemet: 
Reá kezdek magam is egy szomorút, 

'Tudja Isten, a szivem még százezerte szomorúbb. 

Fülemüle cserélnék én te veled! 
Bárha fáj is párodért hü kebeled, 
Van még ennél, van még fájóbb gyötrelem: 
A kijátszott, a letiltott s mégis égő szerelem. 

(Tóth Kálmán ) 

János. (A dal alatt tesz-vesz az udvaron, egy-egy boszús 

tekintetet vetve Verára ; elrakja az asztalról a boros üvegeket.) 

Vera (dal után Jánoshoz)- A gazda hun van? 

János: Ül a Csillagba'. (Lesi a hatást.) 

Vera (egykedvűen): Né bomoljék kend. Jó hejjön 

van ott. 

János: Hm. (Magában.) Ezt mán tudom. (Fenn.) 

Melyik gazda hát? 

Vera: Jó' tudja kend: Mátyás, a Baló Mátyás, 

a legszöbb legény a határba'. 
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János: Az a Baló Mátyás, az a szép legény? 

Vagy ugy! Igaz is a', hisz a' most itt a gazda . . . 

Vera: A' bizony, én mög a gazdasszony! 

János (leplezett gunynyab: Az ám, de még mijén. 

Vera (türelmetlenül): Hun van hát ? 

János: Elmönt. 

Vera: Hová ? 

János: A városba. 

Vera (elkomolyodik): Mit mondott ? 

János: Sömmit. 

Vera: Hát a vendégség? 

János: Rám van bízva. 

Vera: Mér' nem végzi kend ? 

János: Végzöm. 

Vera: Nem látom. 

János: így végzöm. 

Vera: Hogy? 

János: Sehogy. 

Vera (haragosan): Né hőbörtösködjön kend János 

bácsi, nincs kedvem tréfálni. 

János: Neköm sincs. 

Vera: Akkor mönjön a dóga után. 

János: Nem én égy tappodtat sé. 

Vera (megütközéssel): Nem-é? 

János: Nem. Aztán ha nem tetszik, (nyomatékkal) 

tégy rúla! 

Vera: Mi ez? Tégy rúla? Hát igy tisztöli kend 

a gazdasszonyát? 

János (erősen a szeme közé néz): Tisztölnélek, ha 
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tisztölni való lönnél. Rosszabb vagy a rückwerc 

marschnál. 

Vera (indulatos haraggal): Takarodjál a szömöm elől! 

János (dacosan): Nem ! 

Vera: Takarodjál mer' . . . (Kezet emel rá.) 

János (fölegyenesedik): Próbáld csak, de (öklével 

megfenyíti és egy lépést tesz felé) mögha lsz . . . 

Vera (megrémülve hátrál): De hát mit akar kend 

tülem? Mit vétöttem, hogy igy szömbeszáll vélem? 

János: Mit vétöttél ? Azt akarod hallani? No 

hát hallgass ide. Örök hüségöt fogadtál az oltár előtt 

Cséti Ferkének szeretet nékül, csupa csak a vagyo-

náér'. Mögütötte érted az édös apját, röttentő bör-

tönbe' sínylődik az az áldott jó embör. Kifosztottad 

a vagyonából, ugy, hogy ha szabadul, kúdúskönyér 

vár rá. Azalatt pedig szeretőt tartasz magadnak, hogy 

mögöld a Baló famíliát is, aminthogy mögölted a 

Csétieket, akiknek a könyerit öszöm gyerökkorom úta. 

Vera (türelmetlenül): Bánom is én! 

János: Gyalázatos vagy, mer ahejjött, hogy bű-

nödért fekete gyászt hordtál vóna legalább addig, 

amig az urad hazaszabadul, lakodalmatok fordu-

lóján tivornyát tartottál annak örömire, hogy az Isten 

mögszabaditott az uradtúl . . . Elfelejtötted, hogy 

ainejik asszonynak rab az ura, maga sé szabad az: 

rabja a hitös hüséginek . . . Té ebbül a rabságbúi 

szabadjára eresztötted magadat . . . 

Vera (fokozott izgalommal): Hallgasson kend, mert 

mögátkozom a nyelvit, hogy szóra né forduljon többet. 
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János: Nincs szavad az Isten előtt, hiába átkoz-

nál . . . Hallgass csak tovább . . . Sönki, sömmi sé 

vagy ezön a portán. 

Vera (hirtelen): De vagyok . . . 

János: A vagyont Baló Mátyásnak ajándékoztad, 

de nem vagy a felesége . . . sönkije sé vagy Rúzsa 

Véra . . . 

Vera (reszketve a rémülettől): Hazudik kend . . . 

vagyok, gazdasszony vagyok . . . valakije . . . min-

döne vagyok . . . 

János: Lőhetnél, ha a hitös urad nem élne . . . 

De élő urad van, aki mahónap haza szabadul . . . 

Vera (kétségbeeséssel): Nem igaz, oda vész örökre 

. . . nem köll, né gyüjjön haza . . . 

János: Kivernek innen, mint a kósza kutyát, 

amejik mindönkit mögmar. . . Szógáló vótá', az is 

lösz belüled . . . dehogy is lösz . . . csak lönne, ha 

helyet adnának valahun, mer nem arra való vagy, 

hogy böcsiiletös gazdaembör égy födél alatt éljön 

véled . . . Ezt akartam neköd mögmondani, te bö-

csiiletös asszony. 

Vera (összeszedi magát): No jó, majd möglátjuk... 

Hanem ura lögyön ám kend mindön szavának Baló 

Mátyás előtt, aki majd mögtanitja kendet embör-

ségre . . . 

János: Mindönnel beszámolok, amit töttem, né 

féjj, égy szót sé tagadok el. Bár mán előbb mög-

mondtam vóna neki is, ami a leikömet nyomta. 

Vera (mintegy magában): Engöm kivernek ebbül a 
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tanyábúl? Nem köllök még szógálónak sé? (Kacag.) 

Csak rá nézők evvel a két szömömmel, möntön el-

vész mindön ereje; röszket, ha a közeitömbe gyün; 

gyámoltalan, mint a rívó gyerök, ha elfordulok tüle; 

enyim teste, lelke, mindön akarata, még sé lönnék 

neki sönkije, sömmije ? Ha ráeresztöm ennek az én 

bolond szivemnek mindön tüzit, elemészti, mint a nap 

a harmatot . . . Azt hiszöd te vén bolond, olyan asz-

szony Rózsa Véra, aki az első szóra sutba szalad? 

Amig én szeretök, engöm is szeretnek . . . Baló Má-

tyás az enyim lött, enyim lösz, azér is az enyim lösz! 

János: Maj' möglátjuk! Ugy jársz, mint a Fagy-

gyas Nagy Pál malaca. Az is addig rángatódzott, 

míg a maga kötelin őtötte ki a nyelvit. 

Vera (menetközben magában, nem hallgatva János utóbbi 

szavaira): Hátha mégis igaza lösz? Mé' hagyott itt? 

Talán ü uszította rám ezt a vén embört! Vigyázz 

magadra Véra! (Szemei fölcsillannak.) Kipróbálom. Visz-

szakéröm a vagyont. Ha szó nékül visszaadja, akkor 

szívbül, igazán szeret. Ha magának akarja tartani, 

akkor mögcsait. . . Akkor. . . akkor . . . Majd el-

bánok én véled Baló Mátyás, né féjj tüle. (Bemegy a 

házba; zárcsattanás jelzi, hogy az ajtót bezárta). 

VII-IK JELENET. János. (Egyedül.) 

János (Vera magánbeszéde alatt kiment a tanyaház 

sarkára): Ni, az a jószág hogy marja égy mást. (Vissza-

fordul.) Bemönt. Mijén könnyű lőttem, hogy a szömibe 
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mondhattam, amit gondoltam. (Kikiált a pusztaságba): 

Miska te, vigyázz a jószágra . . . Ne te ne . . . az a 

vadállat még el találja kapni annak a kocának a tor-

kát. (Botot ragad és elsiet.) 

S Z Ü N E T . 

(A színpad üres. Népdal motívumokon alapuló közzene, amely-

nek vezér motívuma Tóth Kálmán „Fütyül a szél, az idő már 

őszre jár" c. dalának Simonffy Kálmán által szerzett dallama 

s ugyanezen dallammal végződik, ugy hogy Cséti Ferke külső 

-dala mintegy folytatásaként a közzenének, ezzel összeolvad. 

Kivülről mérsékelt szélfuvás hallatszik. A közzene alatt las-

sankint alkonyati homály borul a szintérre.) 

VIII-IK JELENET. Cséti Ferke. 
(Dala a távolból mind inkább közeledőleg hallatszik.) 

DAL. 

Fütyül a szél, az idő már őszre jár, 
Szebb hazába megy vigad»i a madár; 
Én is mennék, de mi haszna, ha velem 
(Akármerre) eljö a bú s szerelem. 

Széthullott az árvalányhaj, elveszett, 
Bánat felhők boritják be az eget, 
Nagy sírásuk meglátszik az ugaron, 
(En is szétdúlt) nyugodalmam siratom. 

(Tóth Kálmán.) 

Ferke (Csak a dal befejezése után nehánv másodperc 

múlva jelenik meg a színpadon. Közönséges vásárhelyi paraszt 
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ruhában. Mintegy 30—32 éves férfi. Borotvált arc, sugár fekete 

bajusz, ritkuló haj. Arca halvány, nehéz bánat nyomai látsza-

nak meg rajta. Állva marad a tanyaház jobb sarkán; lassan, 

révedezve végig jártatja tekintetét az egész szintéren, majd 

egy lépést tesz befelé, de visszatántorodik, oda dől a tanya-

házhoz, néhány másodpercig ebben a helyzetben csöndesen zo-

kog. Szemét törli; kalapját levéve, magában imádkozik. Hal-

kan): Dicsértessék az Ur szent neve. Ainen. Mög-

gyüttem, de itthon vagyok-é? Kiszabadultam, de 

szabad vagyok-é? Sönki . . . Sönki . . . Elhagyatott 

pusztaság a Cséti-tanya portája. Még az öreg kutya 

sé ugatott mög, vonyítva szaladt elülem, mintha ü is 

félne az apagyilkostúl . . . Nem, nem vagyok gyilkos, 

hisz a törvény sé mondott annak . . . Mi vagyok hát? 

Mi vagy hát Cséti Ferke? Fődönfutó kúdús, akivel 

sönki sé áll szóba, akit mindönki elkerül, mint a 

bélpoklost, akinek mindöne, mindönkije vót, most 

pedig sönkije sincs ezön a világon. (A tanyaház abla-

kán világosság szűrődik át. Meglátva a világosságot.) Ki-

gyulladt az ablak, vannak a tanyába'. Ki lőhet ott? 

Rúzsa Véra, szépségös szép feleségöm, té vagy-é 

benn, gondoltál-é rám csak éccör is, amig érted 

szenvedtem ? M ö g n é z ö m . (Közeledik az ablak felé.) Nem 

merők. (Megáll.) Hátha van ott valaki. Valaki! De hát 

ki lönne más, mint csak ü égymaga ? (Hirtelen elhatáro-

zással.) Ma j ' m ö g lá tom. (Odamegy, betekint az ablakon,, 

szivéhez kap és visszatántorodik.) Az imádkozó Szűz Anya 

szentségös képe az, aki örök bünbocsánatér' imádko-

zik az eltévejödött bűnösök lelki üdvösségiér'. Mindön-

ható Isten, te örök biró, ha igazságot töttél vóna az 
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én szögény szivem nagy pöribe', ha mögszállottad 

vóna annak az asszonynak a lelkit, hogy nap-nap 

után imádsággal rójja lé a bűnit, amit ellenem vét-

között; ha igaz szeretetre változott vóna szívibe az, 

amit annyiszor hazudott! Elhajtok a lelkömbül min-

dön bánatot, kérő imádság lösz hozzá mindön sza-

vam, csak égy szóval, csak égy békességös szöm-

pillantással adja vissza mögölt életöm nyugodalmát. 

IX-IK JELENET. Ferke, János. 

János (egyenesen Ferkéhez tart): Té vagy az Cséti 

Ferke ? 

Ferke: Én vagyok János bátyám. 

János: Mögismertelek, amint a rárósi dülőbül 

a bejáróba fordultál. Siettem hozzád, hogy lögyön 

valaki melletted, aki jó emböröd. 

Ferke: Kend tudom, hogy az. 

János: Hogy szabadultál ? 

Ferke: Jól viseltem magam, föltételös szabad-

ságon vagyok. 

János: Hát csakhogy kinn vagy. Mit akarsz itt ? 

Ferke: Haza gyüttem. 

János: Ide? 

Ferke: Hova möntem vóna? 

János: Akárhova, máshova. 

Ferke: Miér'? 

János: Sé az asszony, sé az örökség nem a tiéd. 

Ferke (tudakolva): Há t k i é ? 
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János: Né is kérdözd, ugy sé hinnéd el. 

Ferke: Kié, kié, né öldössön kend. 

János: Baló Mátyásé. 

Ferke: Nem hiszöm. 

János: Azé. 

Ferke: No jó Isten ezt mögadtad. 

János: Gyere innen édös fiam. Nem jó ennek 

a tanyának sé levegője, sé vize, sé könyere. Étlen, 

szomjan vagy tudom. Jól esne, ha a feleségöd meleg 

főztjivel, friss vízivel kínálná éhös testödet. . . Né 

kivánd, né végy el tüle sömrnit, mert a halálodat 

akarná. Gyere velem; ha éhös vagy, adok a száraz 

könyerembül, ott a kút vödribe a tiszta víz, igyál 

belüle, de gyere innen, mer nem jó neköd ez a 

levegő . . . 

Ferke: Mék mán, mék János bátyám; sík a 

puszta, neki vágok, majd elkap a forgó szél . . . 

(Megtántorodik.) 

János (felfogja): Tarcsd magad jó gazdám . . . 

kikísérlek az országútra, kocsit hozok Balog szom-

szédéktúl, beviszlek a városba, ott oszt' majd eliga-

zítjuk a sorodat, csak gyere innen . . . 

Ferke (hirtelen kiszakítja magát): Nem, az élő Iste-

nömre mondom, égy tapodtat sé innen. (A ház ajtajá-

hoz rohan, megzörgeti.) Nyisd ki az ajtót Rúzsa Véra! 

János: Mit akarsz az Istenér'?... 

Ferke: Még éccör mondom, nyisd ki az ajtót 

Rúzsa Véra, én vagyok itt, Cséti Ferke, hazaszaba-

dultam a rabságbúi! (Hallgat.) 
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János. (El akarja onnan vonni.) 

Ferke (eltaszítja magától): Fé're az útambúl! Ha 

be nem ereszt, rátöröm az ajtót, de lészámolok véle, 

ha addig élők is. (Dulakodnak.) 

X-ik JELENET. Voltak. Mátyás. 

Mátyás (sietve j ő ) : Velem számolj lé Cséti Ferke, 

kész vagyok a számadásra. 

Ferke (elébe ugrik): Bitang, gazembör vagy Baló 

Mátyás. 

Mátyás: Nem vagyok az, Cséti Ferke. 

Ferke: Még éccör mondom, bitang vagy, gaz-

embör vagy. 

Mátyás: Még éccör mondom, nem vagyok az ! 

Ferke: Százszor a világba kiátom, hogy az vagy, 

gazembör vagy, kiraboltál . . . 

Mátyás (rárohan): Százszor a halál fia löszöl, ha 

még éccör kimeröd mondani. 

János (közéjük áll): Úgy, úgy, csak öljétök egy-

mást, hogy rabok lögyetök mind a ketten. Végezze-

tök egymással embörségösen . . . 

Ferke (félretolja): Né lábatlankodjon kend. 

Mátyás (dühét csillapítva): Nem bántalak . . . Lá-

tom, mögviselt a rabság, gyönge vagy hozzám . . . 

Ferke: Próbáld mög! 

Mátyás: Mögpróbálhatom, de előbb mondok 

valamit. 

Ferke: Né mondj néköm . . . 
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Mátyás: Mondok. Mikor rab lőtt belüled, el-

elnézögettem a házad tájékára, hogy röndbe marad-

jon mindön arra az időre, majd ha hazaszabadulsz . . . 

Az asszony jó szívvel fogadott. Isten látja a leikö-

met, csupa jó szándékkal vótam hozzád, mert hisz 

ojan jó cimborák vótunk. 

Ferke: Régös régön. 

Mátyás: Éccör csak azon vöttem magam észre, 

hogy a feleségöd mögvert szömmel, mögszerettük 

egymást, vég nélkül való szerelömmel . . . 

Ferke: Azér' mondod té ezt neköm, hogy rnög-

gyuladt lelköm a pokol tüzivel elemésszön . . . Mond-

tam, hogy kiraboltál, mit akarsz még tülem ? 

Mátyás: A malmot is elönti a sebős viz. Bele-

estem, benne vagyok én is. De hogy az asszony 

magáhon akart kötni, azt mondta, lögyön az enyim 

az egész vagyona. Mögdobbant a szivem, amikor ezt 

először kimondta. Eszömbe jutott, hogy az a vagyon 

a té ősi vagyonod. Azt gondoltam, magamra iratom, 

de csak azér' hogy neköd visszaadjam. Mikor a szer-

ződés ma délután elkészült, siettem be a városba, 

hogy bemönnyek hozzád a börtönbe szerződéskötésre. 

Be is möntem, de mán nem tanáltalak. Itt az irásr 

(kiveszi zsebéből a szerződést) nem hazud ik . (Nyújtja Fer-

kének.) 

Ferke: Gyalázatos bizonysága annak, amit elle-

nem vétöttetök. 

János: A' mán igaz. 

Ferke: Azt az irást nem én vélem, hanem véled 
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kötötte Rúzsa Véra; azt a vagyont nem neköm, ha-

nem néköd adta az én feleségöm. Hogy té mér' 

nyúltál hozzá, az mindégy, csak az a baj, hogy azé' 

adta, mert a szeretője vagy. 

János: Szent igaz. 

Ferke: Hát azt gondolod Baló Mátyás, hogy a 

vagyonom után rí az én leiköm, hát azt hiszöd, a 

főd kereksége mögvigasztal engöm, ha elvesztőm a 

feleségöm ? Né a vagyonommal, a feleségömmel szá-

molj be neköm, aztán lögyön a tiéd a vagyon. 

Mátyás: Nem én raboltam el a feleségödet, soha 

sé vót a tiéd . . . Ha csak égy csöpp hajlandóság 

lőtt vóna benne hozzád, tiéd is maradt vóna . . . 

Ferke: Az maradt vóna, ha mindön embörnyi 

embör nem áhítozta vóna a szépségit.. . Lögyön 

csak az enyim, vigyázhassak rá egy födél alatt, maj' 

möglátjuk, nem szeret-é engöm, akit először életibe 

szeretőit . . . 

János (magában): Szögény bolond. 

Ferke: Mér' nem szólitod hát elő, hogy mög-

mutassa, kinek a pártjára áll. Próbáljuk csak ki a 

szívit, majd möglátod, hogy az enyim akar lönni. 

Mátyás: Nem akar, sohsé akar, én sé akarom, 

hogy a tiéd lögyön. 

Ferke (fogait csikorgatva): Látod, hogy hitvány vagy. 

Hit szörint enyim az asszony, nem hagyom a jus-

somat. 

Mátyás: Né köss ki velem, Cséti Ferke. 

Ferke: Add ide az irást. (Elveszi tőle, odamegy az 
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ajtóhoz): Rúzsa Véra, szép galambom, őszöm azt az 

aranyos leiködet, gyere mán közénk, a fene sé bánt, 

én mondom, Cséti Ferke. 

Mátyás (fenyegetöleg): Hozzá né nyúlj ! 

Ferke: A feleségömmel azt töszök, amit akarok... 

Mátyás: Mögöllek, ha bántod. 

XI-IK JELENET. Voltak. Vera. 

Vera. (Félénken kijő az ajtón és egyenesen Mátyás-

hoz fut.) 

Ferke. (Utána lép, kezét elkapja és visszarántja.) 

Mátyás (oda akar futni): Né bántsd. 

János (Mátyást visszatartja): Sömmi jussod a dó-

gukba öcsém. 

Ferke: Nem oda asszony. Hallottam mindönt, 

most mán azt is tudom, hová húz a szived. Azt, 

hogy sé az ótár előtt tött hitöd, sé szived sugallata 

nem parancsolja mög néköd, hogy égy jó szót adj, 

mikor annyi idő után újra látsz, azt elviselöm, de 

csúffá tönni nem hagyom magamat . . . Vigyázzatok, 

halálra szánt embörrel van dogotok. 

Vera: Mit akar kend tülem. 

Ferke: Itt az irás. Mond mög, kié lögyön a 

vagyon. 

Vera: Akit az irás mutat. 

Mátyás: Neköm szántad, de neköm nem köll. 

Ferke: Neköm sé köll. (Összetépi az irást és Vera 

arcába dobja.) 
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Vera : Jaj ! 

Ferke: Itt vannak böcsüietöd rongyai, te gyalá-

zatos asszony. 

Mátyás: Ezt mögkeserülöd. 

Ferke: Mér' is teremt az Isten ijen szöméjt, 

aki sönkié sé tud lönni, mégis mindönkié . . . Mög-

öltél Rúzsa Véra . . . 

Mátyás. (Verát békítve.) 

János: Mondtam ugy-é, hogy nem jó lösz itt. 

Mátyás (Verához): Szó'j hozzá égy jó szót, még 

most úgyis a felesége vagy. 

Vera (gőggel): Nem, soha sé'! 

János (magában): Pokol fajzatja. 

Vera (Mátyáshoz): Néköd a vagyon nem köll, 

(Ferkére) amaz az irást a képembe vágta. Hát mán 

most én vagyok itt mögén' a gazda . . . Ez a vén 

embör (Jánosra) ugy lécáfolt az imént, hogy kivernek 

errül a portárúi, mint a kutyát. 

János: Igön. Kiadtam neki szeméjösen, mint 

Patyi az ördögnek. 

Vera: No lássuk hát. (Sziláján.) Kikiátott rossz 

asszony vagyok Cséti Ferke, hirös a vásárheji rnö-

nyecskék közt . . . Szépségöm a rosszaságom, rossza-

ságom a hirösségöm . . . De asszony vagyok, vagyo-

nom van, akárhányat kapok mindön ujjamra ojat, 

amijen té vagy . . . Gyüttél vóna szép szóval, aláza-

tosan, szóba állottam vóna véled . . . Rám rontottál, 

mint a haramia, csúffá töttél a magam házánál. 

Ferke (közbevág kacagva): A té házad ! 
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Vera: Nem ismerlek, sönkim, sömmim sé vagy 

néköm . . . Sömmim sé vótál, mikor a pap össze-

adott, mikor a könyvbe beirta, hogy hitre vótam 

véled . . . Minek hazudjam magam jobbnak, mint 

amijen vagyok . . . Té is rossz vótál, bántottál szó-

val, ütöttél is, ha erre vagy arra néztem. Fájt az 

nagyon . . . Hújjon ki mindön szál hajam, száradja-

nak el a tagjaim, embörök közt maradásom, szentölt 

fődbe' nyugovásom sohasé lögyön, ha magam mellé 

vöszlek . . . 

Ferke (följajdul): Vera ! 

Vera: Itt ez az én bolond szivem odahúz ahhon, 

akinek nem vagyok rossz, akinek jó vagyok, édös 

vagyok . . . Akarod-é, hogy szeresselek Baló Mátyás ? 

Mátyás: Égy az üdvösségöm . . . 

Vera: A tiéd vagyok. 

Ferke (rárohan): Az enyim maradsz ! 

Mátyás (közéjük áll): Az enyim lösz Ferke. 

Ferke: Amig én élők, nem. 

Mátyás: Ferke, jó cimborám, né erőttesd a dógot, 

mönj el innen akárhová . . . Hónap tiszta ésszel ma-

gad sé bánod. 

Ferke: Égyikünk möghal hónapig. 

Mátyás: Az sé lösz baj. 

Vera (szemei fölvillannak, célzatosan): Ak i mögma-

rad, pártomat fogja. 

János (magában): A szögedi hóhér. Égy ugrás a 

Baló-tanya, hivom az öregöt, mer kész a veszödelöm. 

(El balra.) 
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Vera (Ferkéhez): Most pedig hord el magadat a 

portámrú, mer dérékon kaplak, hogy világ csúfjára 

magam hordjalak ki még a határbul is. 

Ferke (dühtől fuldokolva): Tanálkozunk még Rúzsa 

Véra, de bizony mondom, hóttan válsz tülem. 

(Mátyáshoz): Gyere vélem Baló Mátyás, jó cimborám, 

nagyon nehéz útra indulok . . . Kisérj el az első dű-

lőig, beszélj neköm sokat, szépet, gyönyörűt arrúl 

az asszonyrúl, akit csak én szerettem tiszta szivbül 

igazán . . . No, nem gyüssz ? Tán csak nem félsz 

tülem Baló Mátyás, jó barátom ? . . . 

Mátyás: Té nem félsz én tülem ? 

Ferke: Fejünk fölött az Isten! 

Mátyás: Jó éccakát Rúzsa Véra. 

Ferke (lassan megy jobbra): Várlak, Baló Mátyás.(El.) 

Mátyás: Nyomodba' vagyok, (indul) 

Vera (utána szól): Mátyás . . . 

Mátyás (visszafordul, szemeiben föllángol a szenvedély, 

hevesen hozzá lép): Csak égy ölelést az útra. 

(A hold lassan feljö, ugy hogy a darab végéig teljes 

fényévei világítja be a színpadot.) 

Vera (eltávolítja): Né most, maj' ha visszagyüssz. 

. . . Várlak, né féjj, visszavárlak. (Suttogva): Vigyázz 

magadra, kés van nála a csizmaszárban. Lögyön 

eszöd, a tiéd löszök örökre, hitös feleségöd löszök, 

sönki tüled el nem választ. . . 

Mátyás (fokozódó szenvedéllyel): Sé Isten, sé embör. 

(Megöleli.) 

Vera: Együtt éljük át a menyország mindön 
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üdvösségit, hűségös élettársad löszök, mert szeretlek 

igazán, csalfaság nélkül . . . 

Ferke. (Visszatér, megáll a tanya sarkán, amint meglátja 

őket, halkan följajdul, csizmaszárából kihúzza a kést.) 

Mátyás (csókolja Verát): Vár az urad... mönni kö l l . 

Ferke (rárohan Verára és szivén szúrja): Most mán 

várhatod . . . 

Vera: J a j . . . Isten . . . mögölt. 

(Összeesik, meghal.) 

Mátyás: Véronkám ! (Megragadja Ferkét, küzd vele, 

hogy a kést kivegye a kezéből.) 

Ferke: Utána küldelek, ne féjj Baló Mátyás . . . 

Mátyás: (üti): Kutya gyilkos! (Leteperi, kicsavarja 

kezéből a kést): Mögha lsz ! (Döfésre emeli kezét > 

UTOLSÓ JELENET. Voltak. Öreg Baló. 

János. (Oly időben érnek a szinpadra, hogy az öreg 

Balónak ideje van megragadni Mátyás kezét, amiből termé-

szetszerűleg következik, hogy János néhány szava össa^folyik 

Mátyás előbbi szavaival.) 

János: Ugy-é mondtam ! 

Öreg Baló (megkapja Mátyás kezét): Mátyás, édös 

fiam, mit akarsz cseleködni ? (Elveszi tőle a kést.) 

Mátyás (fölkel): Mögölöm a gyilkost, ahogy ü 

mögölte az én életömet. (Verára mutat.) 

Öreg Baló: Az Isten küldött, hogy gyilkos né 

lögyön belüled ezér' a szilaj, rossz asszonyér'. 

(Odamegy Vera hullájához és megnézi.) Mögha l t . Az Isten 

nyugosztalja. (Mátyáshoz) : Gyere vélem. (Vonja maga után.) 
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Mátyás. (Szótlanul követi atyját, vissza-visszanézvén 

Vera hullájára.) 

Ferke. (Bambán bámul maga elé.) 

János (Ferkéhez): Mit cseleködtél, mér' gyilkoltál, 

hová bújsz az Isten elől ? 

Ferke: Vissza oda, ahonnan gyüttem . . . 

János: Talán tovább is: a hóhér kötelire . . . 

Ferke: Könnyebb löszök én az akasztófának, 

mint néköm ez a (Vera holttestére mutat.) köröszt lőtt 

vóna.*) 

VÉGE . 
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*) JEGYZET. 

Néhai Draskóczy Pál dr. felejthetetlen jó barátomnak, 

Hódmezővásárhely város szinügyi bizottsági elnökének föl-

kérésére irtam ezt a munkámat, a nyári szinház megnyitó 

darabjáulJ898 nyarán. 

Néhai Makó Lajos színigazgató úr, mint a darab első 

bírálója, a kéziratra vezetett következő útlevelet adta a 

darabnak: 

„Elolvastam és felségesnek találtam. Ez a szokatlan 

genre, amelyet eddig teljesen nélkülöztünk, a legkellemeseb-

ben lepett meg s előadását mindenesetre nagy nyereségnek 

tartom a válfaj továbbfejlesztésére. Szeged, 1898 julius 2. Makó." 

Szinre került tehát először Hódmezővásárhelyen 1898 

julius 31-én, a színkör ünnepi megnyitásakor. 

Csak a Cséti Ferke személyesitője volt színész : Szakács 

Andor, az országos hírű tragikus színművész. A többi szere-

pet műkedvelők: Sallay Lajosné úrnő, Draskóczy Pál dr., 

Vetró Lajos Endre, Sallay Lajos dr. és Miklovicz Sándor urak 

játszották. Cséti Ferke egyetlen dalát, amelynek költői han-

gulatából a darab született, a vásárhelyi dalárda első teno-

ristája : Vörös Lajos úr énekelte. 

A jobboldali proscenium-páholyban Jászai Mari ült Kiss 

Pista baritonistával. Az első nyilt szini tapsot a nagy tragíka 

indította meg Sallay Lajos (öreg Baló) jelenete után. Ez volt 

a darab második útlevele. (A színkör fölavatása két estén 
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történt. Második este A tolonc-ot játszotta Makó Lajos szín-

társulata, Ördög Sára szerepében Jászai Marival, a Nemzeti 

Színház ünnepelt heroinájával, aki mint vendég vett részt az 

ünnepi előadáson.) 

Blaha Lujza őméltósága érdeklődvén a darab iránt, 

elküldöttem a halhatatlan nagy művésznőnek, akitől a követ-

kező levelet kaptam : 

„Igen tisztelt Balassa úr! Szivemből örülök a sikernek. 

A darabot elolvastam, nagyon tetszett, de én azért, ha meg 

nem haragszik reám, találtam egy igen nagy hibát benne-

Tudja mit ? Azt, hogy miért nem áll három fölvonásból, ugyan 

miért nem szentelt több időt reá. Adja Isten, hogy a buda-

pesti közönség mielőbb gyönyörködjék benne. Azt hiszem, 

hogy egész biztosan Írhatom, hogy a mielőbbi viszontlátásig. 

Üdvözli Splényiné Blaha Lujza. Balatonfüred, 1898 aug. 9." 

Blaha Lujza a darab Népszínházi előadását helyezte 

kilátásba. S valóban az a ritka kitüntetés kecsegtette az egy-

fölvonásos „népsz ínművethogy Rózsa Vera szerepében Blaha 

Lujzával, János öreg béres szerepében Újházi Edével szinre 

kerül a Népszínházban. Újházi ugyanis abban az időben a 

Nemzeti Színháztól átakart szerződni a Népszínházhoz. Makó 

Lajosnál vendégszerepelt a szinkör megnyitásának idényében, 

átjött Vásárhelyről Szegedre, elkérte tőltm a Parasztszivek-et 

s miután elolvasta, Népszínházi bemutatkozó szerepéül a darab 

öreg béresének alakját szemelte ki. 

Újházi azonban megmaradt a Nemzeti Színháznál s a 

Parasztszivek nem került szinre a Népszínházban. 

Még ¡898 telén szinre került azonban a szegedi szín-

házban, 1899 nyarán a fővárosi nyári színházban, majd a 

Várszínházban s azután az országnak valamennyi színpadán 

állandóan műsoron volt. 

A napokban kaptam Budapestről egy szinlapot, amelyből 

azt látom, hogy 1920 május 2-ika óta a Feszty-Körkép épüle-

tében működő színtársulat naponkint játszotta a darabot. 

Blaha Lujza tréfás szemrehányását Szalóki Elek irótár-
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sam néhány év múlva a saját lelki szükségévé tette, amidőn 

Pozsonyban meglátta darabomat. Amit én még Blaha Lujza 

intelmére sem tehettem meg, mert a darab egyfölvonásosnak 

született, annak is kellett maradnia, — megtette Szalóki s 

előzetes megkérdezésem nélkül átgyúrta három fölvonásba. 

Engem nem mint társszerzőt, hanem csak mint forrást 

nevezett meg. Ezt a Szalóki-féle darabot a budapesti Nemzeti 

Színházban 1905 május 5-én adták először. Az egész hazai 

sajtó az irodalmi igazságot az én javamra állapította meg. 

Szalóki még ekkor is olyan makacsul elzárkózott szerzői 

jogaim elismerése elő), hogy a darab további előadását Somló 

Sándor igazgatóhoz Jedlicska Béla szegedi kir. közjegyző útján 

401/905. ü. sz. alatt intézett levéllel kénytelen voltam meg-

tiltani. Somló igazgató ezen tilalom folytán a negyedik elő-

adás után le is vette a darabot a műsorról. 

Közeledvén az őszi szezon, Szalóki végre engedett ma-

kacsságából, összes föltételeimet elfogadta, nevezetesen: a 

kinyomatott darab címlapját kicseréli ujjal s ezen engem mint 

társszerzőt megnevez, a darab befejezését visszaállítja úgy, 

amiként én azt megírtam s az irói tiszteletdíjban is vele egy-

formán részesedem. 

Megegyezésünket Szalóki Eleknek hozzám intézett alábbi 

két levele igazolja. 

A Nemzeti Színház Szalóki minden utánjárása ellenére 

nem adta elő többé a darabot. Szegeden Makó Lajos, amidőn 

Janovics Jenő távozásakor ismét elnyerte a szegedi színházat, 

1906 szeptember 21-én ezzel a Balassa—Szalóki-féle három-

fölvonásos darabbal nyitotta azt meg. A szinház súgó példá-

nyából megállapítottam, hogy Szalóki Elek megegyezésünk 

értelmében gondoskodott szerzői jogaim érvényesüléséről. 

Szalóki Elek levelei: 
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I. 
Tekintetes 

dr. Balassa Ármin úrnak 
Szeged. 

Folyó hó 21 érői kelt b. sorainak vételét ezennel 

elismerve, szívesen hozzájárulok Budapesten történt szóbeli 

megbeszélésünk alapján is annak tartalmához s kész vagyok 

a közölt egyezség értelmében eljárni. 

A jövő hét elején fölmegyek majd ismét Budapestre 

s igyekezem a Parasztszivek dolgát minden tekintetben 

rendbehozni, azután rögtön értesíteni fogom Önt. 

Ha netalán Szegeden rövidebb időn belül adnák elő 

a darabot, szíveskedjék erről értesiteni, mert a befejezésre 

nézve, bár az az Ön birtokában levő eredeti befejezésem 

szerint történik, mégis pár mondat megváltoztatását tartom 

szükségesnek, amint ezt már elkészitettem s a nyomtatott 

példányokban is lehetőleg pótoltatni kívánom, olyképen, 

hogy a nyomtatott példány 70. lapjáig befejezetten meg-

marad a szöveg s a 71. laptól kezeve uj nyomtatott szöveg 

következik majd az uj, illetve eredeti befejezésnek meg-

felelően. Ez és a címlap, remélem pár nap alatt elkészül s 

azután az ügynökség útján szét fogom majd küldetni az 

igazgatóknak a darabot. 

Győr, 1905 október 22-én. 

Szalóki Elek. 
II. 

Igen tisztelt Doktor Úr! 

Voltam Budapesten s a nyomtatott példányok meg-

felelő kiigazításáról gondoskodtam; mind a két címlapot 

újra kell nyomni és a végén is uj nyomtatott lap kerül a 

régi helyébe. Biz ez 25 forintba kerül, de hát a teljesség 

kedvéért hadd legyen igy. 

Somló úrral, bár három izben is kerestem, nem be-

szélhettem. de a titkár révén intézkedtem, hogy a szerzői 

jogdijat Önnek megküldjék; azt most már én is fölvettem. 
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Hogy Somló úrnál az előadásra való kitűzést szorgal-

mazzam, ismét föl kell majd Budapestre mennem ; ha nála 

nem üti az ember folyton a vasat, könnyen hagyja kihűlni. 

Bárddal, a színpadi szerzők egyesületének ügynöké-

vel beszéltem s az igazgatókhoz intézendő fölhívást rögtön 

továbbítani fogja, mihelyst az uj cimlapnyomás elkészül, 

hogy a társszerzőség nyilvánvaló legyen. Ha ez a fölhívás 

megtörténik, értesíteni fogom Önt, hogy amennyiben mód-

jában áll, szintén tehessen lépést a darab vidéki előadása 

érdekében. 

Eirichnek, a bécsi ügynöknek csak azután szándéko-

zom irni, ha a Nemzeti Színházban ismét műsorra kerül 

darabunk, hogy esetleg megtekintse vagy maga, vagy 

megbízottja. 

Győr, 1905 október 29-én. 

Szives üdvözlettel 

Szalóki Elek. 

Szükségesnek tartottam ezeket az adatokat szerzői jogaim 

megóvása érdekében ideiktatni. 

A darabot eredetileg irodalmi dialektusban irtam, mert azt 

tapasztaltam, hogy a színészek nem tudnak a szegedi, hód-

mezővásárhelyi dialektusban beszélni. Alakjaim vásárhelyi 

parasztok s most, hogy a Parasztszivek második kiadását 

sajtó alá adtam, szükségesnek tartottam, hogy a saját nyel-

vükön beszéltessem őket s az ebben rejlő erőt ne áldozzam 

föl a nehezebb színészi föladatok elől való kitérés kényel-

mességének. 






