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T . P ó s a ú r ! 

Kossuth Lajos névestéjén mult tíz esztendeje, 

mikor lelkem egész melegével egy furcsa köpenye-

ges embernek az ékesszólásain úgy elgyönyörköd-

tem. hogy a szívem majd kiugrott, hegedűm nyakát 

pedig fojtogatni kezdtem s keservesebbnél keser-

vesebb dallamokat iparkodtam belőle kicsalni, hogy 

némileg visszaadhassam zenében annak a remek 

beszédnek igazi szépségét. 

Igen ! én még életemben annál szebben, lelke-

sebben nem hallottam Kossuth Lajost dicsőíteni. 

Mintha tündérország minden szépségeivel, minden 

gyöngyeivel lettek volna kirakva azok a verssorok, 

a melyek annak a furcsa köpenyeges embernek az 

ajkáról elhangzottak. 

Ki lehet ez az ember, a kinek a szájából 

ezeket a magasztos szavakat hallottam, kérdém 

egyik úrtól, a ki szintén Kossuth Lajost jött 

ünnepelni. 

— Hát biz az Pista barátom egy költő — 

felelte a kérdett lelkesedve. 

— Költő!? 

— Költő bizony, még pedig nemcsak Kossuth-

verseket tud költeni, hanem olyan nótákat is, a 



melyek ha a maga hegedűjében benne volnának, 

vagy megtudná őket kótázni,. még híres emberré 

válhatnék és úgy repülne, mint a madár. 

— Igen, ha nekem is volna egy olyan bűvös 

köpenyegem. 

— Hát vegyen magának egyet. 

— Hiszen vennék én örömmel, csak olyan 

szívet is adnának hozzá, mint a milyent az a 

, köpenyeg takar. 

Kérdezősködéseimet egy ujabb felköszöntő 

szakította félbe, a mi szintén a köpenyeg alól 

harsogott elő lángolóan, tűzzel. 

Azóta tíz esztendő múlt el és időközben meg-

ismerkedtem avval a köpenyeges költővel s egyszer-

egyszer elcsentem a köpenyegjét, a minek az lett 

a következménye, hogy csakugyan beteljesedett a 

tanácsadó úrnak a szava. Szárnyam nőtt s repül-

tem, de csak balszárnynyal, mert a jobbszárnyat 

a költőnek a köpenyegje vezérelte. 

Irt nekem vagy kétszáz nótát, szebbnél-

szebbet. Bánatosat, vígat, szerelmeset, fájdalmasat, 

vagy a milyent igaz szívének kedélyállapota tol-

mácsolt. En azokat a nótákat mind kótára szed-

tem. de egyszer csak a jó Isten megirigyelte a 

sorsomat és eltüntette a köpenyeget gazdájával 

együtt. El a jobbszárnyat, nekem pedig itt ma-

radt a bal s azzal repdesek most ide s tova, de 

csakhamar kifáradok, mert azoknak a költőknek, 



a kik nekem most verseket írnak, nincsen olyan 

köpenyegjük, hanem frakkban és klakkban járnak. 

Kérem igen tisztelt Pósa úr. ha találkozik 

avval a köpenyeges költővel, adja át neki ezt a 

szerény kis darabocskát s mondja meg neki, hogy 

az ő költészetének tüze mellett melegedtem fel s 

írtam meg, ' a hogy tudtam. Valamint arra is 

kérem, hogy azt is mondja meg. ha esetleg elve-

szett a köpenyegje (a mit nem hiszek), vegyen egy 

másik olyat s írjon abban nekem nótákat s 

küldje el avval a czímzéssel. hogy: Szárnyak — 

Dankó Pistának. 

Szeged. 1893. évi deczember hó 1-én. 

Hálás tisztelője 

D A N K Ó P I S T A . 
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Pataki Pál, halászgazda 
Ilka, 
Terka, 
Kásatörő János, szűcsmester. Istenes 

melléknévvel 
Imre, fia. halkupecz 
Netúrj Márton, dohánykupecz (csempész) 
Gyura, fia 
Özv. Gavallérné, jómódú halászné . . . 
Jani, fia, halászlegény 
Lompos Jóska, czigányprimás a malacz-

bandából 
Búza, öreg halász 
Kasza Mátyás, kovácsmester 
Blau, | 
Spitzer, ' finánczok 
Kohn. 
Kukuli, 
Buli, 
Maskuli, 
Péter, ) 
András, J halász legények . 
Vincze, j 
Évi, ) 
Panni, J halhasító leányok 
Rózsi, j 
Duni Kata, mindenes Patakinál 
1-ső \ , 
2-ik / vőfélyek 

czigányok a inalaczhandából 

Peterdy Sándor. 
R. Balogh Etel. 
Szalhmári Zsuzsi. 

Dezséri Gyula. 
Pethes Imre. 
Sárdv Károly. 
Végh István. 
S. Nagy Júlia. 
Földváry József. 

Polgár Sándor. 
Tóth Antal. 
Körmendy János. 
Parányi Adolf. 
Berényi Géza. 
Perényi József. 
Bertalan Gyula. 
Miksay Emil. 
Eőri Béla. 
Serfőzi György. 
Csepregi József. 
Makray Dénes. 
Fürst Hermin. 
Kócsi Erzsi 
Sárosi Aranka. 
B. ZomboriIlona-
Erdélyi Miklós, j 
Sz. Nagv Imre. 

Történik: Algyőn, Szeged mellett. Az I-ső felvonás Pataki 
udvarán. A Il-ik egy héttel később Pataki halász tanyáján-
A Ill-ik félévvel későb a faluban. — Halászok, finánczok-

nép, czigányok. Idő: jelenkor. 



ELSŐ FELVONÁS. 

erdy Sándor. 
Balogh Etel. 
ithmári Zsuzsi, j 

¿séri Gyula. 
:hes Imre. 
rdy Károly, 
gh István. 
Nagy Júlia, 
ldváry Józse{. 

lgár Sándor, 
th Antal, 
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.ráma Adolf, 
srényi Géza. 
;rényi József, 
irtaían Gyula, 
iksay Emil. 
Sri Béla. 
irfőzi György, 
sepregi József-
akray Dénes, 
ürst Henriin, 
ócsi Erzsi 
árosi Aranka. ( 
. Zomborillon» 
rdélyi Miklós-
z. Nagy Imre. 

felvonás Pataki 
íalász tanyáján-
iszok. finánezok-

(Pataki udvara alacsony rácskerítéssel. A kerítésen apró 

nemzetiszín zászlók, a kapu felett egy nagy zászló hálóból 

nemzetiszín szegélyzettel. Elől ponyvasátor kifeszítve, a mely 

az alföldi lakodalmak szokásait jelzi. A sátor alatt több asztal 

felterítve, megrakva borokkal. Balra parasztház díszes kül-

sővel. Mellette pincze. A kerítés mellett egy szomorúfűz.) 

ELSŐ JELENET. 

(PATAKI, NETÚRJ, KÁSATÖRÖ és IMRE az asztalnál ülnek 

és isznak. Kalapjoknál virág, az asztalon egy tintatartó.) 

Kásatörö. (Vallásos természetű ember, szegediesen 

öltözve »Ö«-vel beszél.) Há t csak köteködik ? 

Netúrj. (Falusi paraszt, nagyhangon beszél.) Móká-

zik niint én a fináczokkal! 

Pataki. (Komoly alak, 45 éves, arczán egy régi 

vágás látható.) Akaratoskodik , de ma j d teszek róla. 

Netúrj. Majd meggyógyítja Kasza uram az 

akaratát! 

Kásatörö. Hát miféle "fán termett az a Kasza ? 

Netúrj. Mindszent első kovácsa és a mi a 

fő benne, a legjobb pipás az egész községben. 

Tudja komám, annyi dohányt liferálok neki ! 

Imre. (Hetyke legény szegediesen öltözve.) Már 

pedig én meg azt mondom, hogy kár volt eről-

1 
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tetni, mert nem hozzá való. Hiszen a vak is meg- ' 

látja, hogy az apja lehetne! Előbb-utóbb az lesz 

a vége, hogy a faképnél hagyja, akkor aztán lesz 

belőle olyan fajta — se lány, se asszony ! 

Pataki. Nono, csak ne jövendölgess! — Igaz, 

hogy már nem mai gyerek, de majd összeszok-

nak, azután ha behunyja a szemét, nem viszi el 

a vagyonát a hátán. 

Netúrj. Nem is birná el komám ! 

Imre. Értem ! Portéka számban kallódik el I 

szegény. 

Pataki. Jaj kedves öcsém, a szükség tör- j 

vényt bont. 

Imre. Tudja is kigyelmed, mi az a szükség. 1 

Pataki. Akkor éppen készpénz kellett hir-

telen. meg hogy most is kell. — De hát meg- I 

mondtad-e már az édes apádnak, amire kértelek ? 

Kdsatörö. Mög ! . . . Adok is én kögyes jó-

indulattal, csak szeretném tudni, hogy mire? 

Pataki. Vállalkozás az egész ! Éppen most I 

esztendeje, mikor a város kihirdette, hogy a I 

„Matty" vizét haszonbérbe adja halászatra. Én 1 

mint iparkodó ember és értelmes halász, bizo-

nyosra vettem, hogy akárki veszi ki, aranyhalat 

nevel a gazdájának. Törtem a fejem soká, hogy I 

honnan szerezzem meg az első esztendőre való két 

ezer forint árendát. Valaki figyelmeztetett, liogy 

látogassak el Mindszentre Kasza Mátyáshoz, mert 



ik is meg-

bb az lesz l 

aztán lesz 

s! — igaz, 

összeszok- \ 

mi viszi el I 

annak sok pénze van. Avval a reménynyel. hogy 

Kasza uram sokszor megfordult a házamnál, be is 

kopogtattam hozzá. (3 szívesen látott, meg is Ígérte 

a pénzt, de nagyon furcsa kamatot szabott a 

tőkéhez! 

Imre. Ilkát ugy-e? 

Pataki. Azt! Először elfutott a méreg, azután 

meg nevetni akartam, de eszembe jutott, hogy 

kettőn áll a vásár, mert a legnagyobb ellenségem 

is hezitál a tóra és ha én kieresztem a kezein 

közül, Gavallérné a szemembe nevet. Ilka, mikor 

meghallotta, kétségbe esett, szinte megsajnáltam, 

de az árverés is közeledett, Gavallérné meg nagyon 

sűrűn járogatott a városba. így beláthatják kigyel-

metek, hogy keltő közül kellett választanom. Vagy 

a halastót elszalasztanom. vagy a leányomat férjhez 

adnom. Én az utóbbit választottam, felvettem a 

kölcsönt! 

Imre. Kamatba pedig oda adja a legdrágább 

kincsét! 

Kásatörő. Én nem így értöttem ! 

Pataki. Hát hogy? 

Imre. írást kér az öreg! 

Pataki. Arról már gondoskodtam! írást vesz 

soká, hogy e l őó Itt van! Különben úgyis nászok leszünk, hát 

lőre való két biz ez nem kellett volna, 

tetett. hogy Imre. Persze hogy nem. 

ráshoz, mert Kásatörö. Az akkor lössz, ez mög most van! 

kallódik el 

ükség tör-

a szükség, 

kellett liir-

; hát meg-

3 kértelek?, 

kögyes jó-

mire ? 

Ippen most 

e, hogy a 

ászatra. En j 

alász, bizo-

, aranyhalat j 
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Pataki. Pedig bízhatott volna bennem. (Aláírja.) 

Kásatörö. Olvasd í'öl csak Imre fiam! dik 

Imre. (Elveszi az írást.) Mit olvassak rajta ! Ida Á 

van írva, hogy édes apám ezer forintot ád, őj tán m 

kigyelme meg kötelezi magát visszafizetni. Á 

Kásatörö. A'mán beszéd ! (Netúrjhoz.) Hát ön- j 
kögyed tud-e írni ? j 

Netúrj. Hijnye, hogy mért nem harapja el 

a nyelvét, hát már hogyne tudnék írni ! (Aláírja.! Most 1 

Netúrj Márton, főtrafikáns! 

Imre. No most már rendben van a dologi neked 

rukkoljon kend elő a nagy bankókkal ! 

Kásatörö. Hát még egynek alá kéne írni! I 

Imre. Majd aláírom én ! (Aláírja.) 

Kásatörö. (Pénzt olvas Patakinak.) Egy, kettő, 

három, négy . . . (Imréhez.) Négy ? 

Imre. Annyi, annyi! 

Kásatörö. Ót, hat, nyolcz ! . . . 

Imre. Csak hét! Csudálom, hogy kihagyó) 

kend a hetet, mert a „Hét mennyei zár"-t nagyon 

szereti kend! 

Kásatörö. (Gyanúsan néz Imrére.) Jó van no niásoc 

(Olvas tovább) Hét, kilencz . . . 

Imre. (Mérgesen.) Most meg mór a nyolcza' 

hagyja kend ki ? niarac 

Kásatörö. (Feláll kikelve.) Hát nem mondtab 

már az elébb, te hitetlen ! • vezetc 

: lőhet. 



a. (Aláírja.) Imre. Mondta kend, igen, csakhogy az a hete-

m ! dik volt! 

rajta! Idei Kásatörö. No hát itt van a kilenczedik. osz-

ot ád, dj tán most már ölég lössz az ügyből! 

i. Imre. Hát a tizedik száz? 

.) Hát ön- Kásatörö. Az a kamat! 

Imre. (Mérgesen.) Jaj ! 

harapja el Pataki. Jól van nász uram, úgy se baj ! 

t , Aláírja.) ^ o s t legalább nyugodt vagyok erre az esztendőre is. 

Terka. (Künn.) Nesze, nesze, nesze! Nesze 
, , neked is egy ! 

[i a dologJ J 

Imre. (Örömmel Kásatörőhöz.) Hallja kend ? 

. ( J Kásatörö. Hallom ! 
e l i e u n i , 1 Imre. Azt a szép pacsirta hangot! 

Kásatörö. Vöszöm észre, hogy szépen éneköl. 

,gy, kettő, Imre. Ugy-e hogy olyan mint a szikra? 
Kásatörö. Nem a" inkább csöndös természetű 

lőhet. 

Terka. (Künn.) Nesze, kell-e még egy? 

y kihagyta Kásatörö. Nász uram ? ! 

r"-t nagyoí Pataki. Tessék ! 

( Kásatörö. Tudja-e ön-kögyed, hogy az én 

második hivatalom micsoda ? 

Pataki. Nem én ! 

a nyolcza1 Imre. (Mérgesen magában.) Tudtam, hogy nem 

marad meg benne! 

n mondtaá Kásatörö. Hát én vagyok a „radnai búcsúsok" 

vezetője! Mán úgy gyalog. 



Pataki. Az szép hivatal! 

Kásatörö. Hej szép út is az! Először gyün 

Kukutyin, utána mög Makó! 

Imre. (Mérgesen.) Azután meg Jeruzsálem ! 

Kásatörö. Makón misére szödök, úgy kérö-

getöm össze a búcsúsoktól! 

Imre. (Meglöki titkon.) Hallgasson kend m á r ! 

Kásatörö. Nász uram ! ? 

Pataki. Tessék! 

Kásatörö. Ismerte-e Magduskát, az „olvasós 

asszonyok" elnökjét ? 

Imre. (Mérgesen ) Jaj ! 

Pataki. Nem én ! Hát olyan is van ? 

Kásatörö. Nincs, mert mán rnőghalt! 

Pataki. Az Isten nyugtassa ! 

Kásatörö. Mondok tán misét kéne érte szol-

gáltatni ! ? 

Pataki. Mért ne, ha megérdemli! 

Kásatörö. De hát palástban négy forint! Én 

adok kettőt, ön-kögyed ád-e kettőt? 

Pataki. Szívesen ! (Pénzt ad neki.) 

Imre. (Félre) Tyűh de bánom, hogy ide 

hoztam ! 

M Á S O D I K J E L E N E T . 

TERKA, voltak. 

Terka. (Csinos fiatal leány. A színfalak mögött.) 

Nesze ! Hát így kell a halat felbontani! ? Mindjárt, 



de mindjárt leszedem a körmeiteket. (Bejön.) No 

>r gyün nézd! . . . Hát nem elpattantották a legszebb poty-

kának az epéjét! . . . (Visszafordul.) Hát most már 

em! ki eszik belőle ? . . . . vagy erővel azt akarjátok, 

•y kérő- hogy keserű íze legyen a lakodalomnak? mi ? ti 

kóczosok ! (Előre jön.) Uramfia ! hiszen ha meghallják 

már ! a Sima leányok, hogy Patakiéknál keserű paprikás 

halat tettek a vendég elébe, hát holnap már a 

tizenhetedik határban is arról beszélnek! . . . 

„olvasós Jaj ! . . . 

Kásatorö. (Imréhez.) Ez az ? 

Imre. Ez ám az aranyos ! 

Kásatörö. Kovártélyt néztél-e már a nyelvének: 

! Imre. Hát biz ez nem is jár el kenddel Radnára 

Terka. No hiszen még csak az kellene, hogy 

rte szol- Patakiéknál rossz paprikás halat főzzenek! Harcsa, 

Potyka, kecsege! . . . Vereshagyma elegendő, de 

nem sok, paprika ugyan annyi, de az rózsa-paprika 

irint! En legyen, mert máskép a kutya sem eszi meg. (Pataki-

hoz.) Ugy-e aranyos édes apám? . . . (Kaczag.) 

Pataki. (Nevet.) Úgy, úgy ! 

lOgy ide Terka. (Nagyon kaczag s többször végig szalad a 

Színpadon, majd Imre előtt megáll s kicsúfolja.) Mee ! m i t 

néz ? 

Kásatörő. Tyűh, a jégen kopogóját! 

Imre. Angyalt babám, angyalt! Még pedig 

k mögött.) °lyan angyalt, aki a nyelvét nem felejtette a menny-

Mindjárt, országban ! 
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Terka. Micsoda ? . . . Tyűh teremtette, fa-

szekere ! Aki kanyargatta, aki fanyargatta ! 

Kásatörö. ó , ó ! káromkodik is! 

Terka. (Kaczag.) Mee ! mee ! mee ! 

Imre. Ejnye de ki vagy vele, hogy nyoszolyó 

lány vagy! 

Terka. Tehetem, hát teszem! Mee! (Dalol.) 

Dal. 

Jaj istenem nem tudom én. mi a bajom, 

Jaj de nagyon fáj a baloldalom. 

Köny égeti rózsám mindkét szemem, 

Jaj istenem jaj nekem! 

Ugyan mi is lesz velem ! 

Ezt a nagy bajt soha ki nem heverem. 

Jaj de korán kinyílott a rét rózsája. 

Jaj de beteg az én szívem tája, 

Kinyílt benne rózsám a szerelem, 

Jaj istenem jaj nekem ! 

Ugyan mi is lesz velem ? 

Ezt a nagy bajt soha ki nem heverem ! 

csókol 
Ide csal, oda csal. 

De félek, hogy megcsal. 

Hej az a kis aranyhal. 

Ide néz, oda néz, 

Még bizony megigéz, 

Mindig a szemembe néz. 

Arany potyka eleven, 

Megfogott az égő szerelem 

Ide csal, oda csal, 

De félek, hogy megcsal, 

Hej az a kis aranyhal. 
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Ide megy, oda megy. 

Még bizony lépre megy. 

Hej az a kis veresbegy. 

Ide száll, oda száll. 

Előttem meg-megáll, 

Jaj de hamis kis madár. 

Szép aranyos kalitka. 

Te vagy rózsám a kis madara. 

Ide megy. oda megy. 

Még bizony lépre megy. 

Hej az a kis veresbegy! 

Friss. 

Lesz szeretőm kettő-három a nyáron, 

Három közt csak majd akad egy hű párom. 

Jaj istenem, de megjárom a nyáron. 

Hogyha elhagy, csalfa lesz mind a három. 

Kajdárom, csuhajdárom, de megjárom. 

Ha csalfa lesz mindhárom, mindhárom ! 

Terka. (Dal után.) Mee! (Kaczag.) 

Imre. Te ne csúfolódj, mert m ind j á r t meg-

csókollak ! 

Terka. Majd ha fagy. hó lesz n agy ! Kaczag.) 

Imre. De bizony most m á r azért i s ! (Üldözi.) 

Terka. (Fügét mutat.) Ezt n i ! Ezt ni ! Kaczagva 

beszalad a házbaj 

H A H M A D 1 K J E L E N E T . 

Voltak. 

Netúrj. (Nevet s fügét mutat Imrének ) Ezt ni ! Mee ! 

Imre. (Mérgesen.) Elmenjen, mert . . 
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Kásatörö. Nem tévesztötted el, hát ha nem 

ez lösz az ? 

Imre. Hagyjon kend nekem békét! 

Netúrj. Isten éltesse az örömapát, akinek 

ilyen aranyos, két tűzről pattant leánya van. (isznak. 

Az óra kettőt üt.) 

Pataki. Ni-ni! Az idő ugyan csak halad! 

Hé cselédek, Kata vagy Erzsók, merre vagytok ? 

NEGYEDIK JELENET. 

KATA. voltak. 

Kata. (Élénk vén leány, orrhangon beszél, a ház-

ból jön.) Mit parancs ? 

Pataki. Hol van Ilka, öltözködik-e már ? hi-

szen egyszer csak a nyakunkra szalad a násznép ! 

Kata. Ott dudál a tiszta szobában ! 

Pataki. (Nagy hangon.) Mit csinál ? 

Kata. Siratja a lányságát! (Dalol.) „Ej haj, 

siratom a lányságom ! !! 

Pataki. Vén bolond ! 

Kata. Fiatal bolond ! . . No nézd! ? 

Kásatörö. (Sóhajt.) Hej, de szépen traktálja 

a gazdáját! 

Netúrj. Rosszabb ez a kapadohánynál! 

Pataki. Küldje kend ide egymásután. 

Kata. Te Pali, ne gorombáskodj ! 

Pataki. Jól van jól, csak menjen kend már. 

Kata. (Dalol.) „Iczcza tolla motolla, kendnek 

arra,jsdLgondja." (Be a házba.)' 



241 

t ha nem 

d, akinek 

n. (Isznak. 

k halad! 

vagytok ? 

szél, a ház-

már ? hi-

násznép ! 

.Ej haj, 

traktálja 

nál! 

n. 

end már. 

kendnek 

ÖTÖDIK JELENET. 

Voltak. 

Netúrj. Komám, ez éppen olvan könnyen 

beszél kigyelmeddel, mint én a finánczokkal. 

Pataki. Ugyan ne beszéljen komám, hiszen 

ha most finánczot látna, mindjárt kilelné a 

hideg !' 

Netúrj. Engem ? De már olyat nem sütött 

a pék! 

Pataki. Különben ezt az apám testálta rám, 

hát meg kell becsülnöm! 

Netúrj. (Nagy hangon.) Már hogy én a finán-

czoktól megijednék! 

HATODIK JELENET. 

GYURA, voltak. 

Gyura. (Bamba legény. Berohan.) Ed's apám ! ? 

éd's apáin! 

Netúrj. Mi kell, te ökör-borjú ? 

Gyura. Jaj a „kelkáposzta huszárok" ! 

Netúrj. (Megijed.) Tyüh, hogy gyógyuljon be a 

szájuk ! 

Pataki. (Nevet.) Megmondtam ugy-e ? Viszik a 

dohányt komám ! 

Netúrj. Nem viszik azt komám! (Elrohan 

dyurával.) 



HETEDIK JELENET. 

Voltak. 

Imre. (Nevet.) Ejnye de furfangos egy ember! 

Pataki. Most jön a hadd el hadd, azt látnád 

csak öcsém ! 

Kásatörö. Gyere Imre, nézzük mög. 

Imre. (Nevet) Há t nézzük. (El Kásatörővel.) 

NYOLGZADIK JELENET. 

PATAKI, mindjárt ILKA. 

Pataki. Ez a Netúrj koma addig incselkedik 

az ördöggel, hogy egyszer csakugyan elviszi! 

Ilka. (Fiatal leány. A házból, kisírt szemekkel.)' Edes 

apám hivatott? 

Pataki. Én. 

Ilka. Mit parancsol? 

Pataki. Tudod-e, milyen nap van ma? 

Ilka. Tudom. 

Pataki. Úgy azt is tudnod kell, hogy négy 

órakor lesz az esküvőd. 

Ilka. Oh bár ne tudnám! 

Pataki. Mért nem vagy felöltözve? 

Ilka. Édes apám, ne kívánja tőlem. 

Pataki. Leány, ne háboríts fel ! 

Ilka. Nem birok a szívemnek parancsolni, 

nem tudom szeretni! 
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Pataki. (Ingerülten. > Te azt fogod szeretni, 

akit én akarok! 

Ilka. Úgy hát ásassa meg a síromat előre. 

Pataki. Még mindig az a bitang jár az eszedbe, 

Ugy-e? 

Ilka. Esküvel fogadtam, hogy hű maradok 

hozzá. 

Pataki. (Ingerültebben.) Ki ne mond többet, 

mert összemorzsollak! 

Ilka. (Kérve) Édes apóm édes jó apám ! 

Pataki. Vagy nem tudod, hogy kinek a fia ? 

Ilka. Tudom, gyűlöli kigyelmed őket. 

Pataki. Mint a mennykő a földet! 

Ilka. Bocsásson meg nekik. 

Pataki. Szót se ! Azt is tudod, hogy hol van ? ! 

Ilka. Na gy oka van annak. 

Pataki. Ne keresd az okát, menj a házba 

öltözködni. 

Ilka (Kérve.) Édes apám ! 

Pataki. (Mérgesen.) Öltözködni! 

Ilka. (Sírva.) Óh szív, hogy nem tudsz meg-

a k a d n i ! (Be a házba.) 

K1LENCZEÜ1K JELENET. 

PATAKI, mindjárt BÚZA 

Pataki Hej, nagy lakzi lesz ma itt, hét or-
szágra szóló! (Meglátja Búzát, ki éppen jön Búza, 

becsül-e kend engem? 
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Búza. (öreg ember.) Hogy ne becsülném a 

gazdámat. 

Pataki. Hát azt tudja-e kend, hogy Gavallér-

néval milyen lábon állok ? 

Búza. Tudja azt mindenki. 

Pataki. No hát ha kedvemben akar kend 

járni, megteszi, amit mondok? 

Búza. Meg én. 

Pataki. A násznépet kend vezeti az esküvőre 

a nagy zászlóval elől. Mikor Gavallérné háza elé 

érnek, iszik kend az egészségemért, azután földhöz 

vágja az üveget az utcza ajtójában, a legények 

pedig követik a példáját. Jót áll-e kend érte, hogy! 

meg lesz ? 

Búza. Hiszen ha csak törni kell! 

Pataki. Tehát bizonyos lesz ? 

Búza. Mint a kétszer kettő-! (Félre.) Ejnye de 

bolond gusztusa van. (Lemegy a pinczébe.) 

TIZEDIK JELENET. 

PATAKI, mindjárt NETÚRJ, KÁSA TÖRŐ és IMRE. 

Pataki. Legalább lesz neki mit söpörni a saját 

háza előtt. 

Imre. (Nevet.) No még ilyet se láttam életem-

ben! Felszorította őket a padlásra! 

Netúrj. Ugye, hogy kivörösítöttem a tenyerüket? 

Kásatörö. Hát hogy is gyühettek volna le 

szögényök, mikor ön-kögyed elvötte az létrát. 
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m ;l Imre. (Nevet.) A ruhaszárító kötélen eresz-

kedtek le és most kergetik a Gyurát! 

allér- Netúrj. No komám, hát viszik-e a dohányt ? 

Pataki. (Ingerülten) Bánom is én! 

Netúrj. Már megint haragos komám? 

jcen(j Pataki. Míg a Tisza vize ki nem apad. vagy 

az ég le nem szakad, haragomnak vége nem lesz! 

Kásatörö. (Megijed.) Jaj Istenöm ! (Keresztet vet.) 

Imre. Ugyan ne isteneskedjék. 

Pataki. Tud még Pataki Pál fizetni, ha 

valakinek adós marad ! 

Kásatörö. (Félre.) Könnyű most már az én 

pénzömbül. 

Pataki. Oh a fejem, a fejem, megüt a guta! 

Netúrj. Csendesedjék komám uram. ne rontsa 

a mulatságunkat. 

Pataki. Menjünk érdemes vendégeim a kertbe. 

I riss levegőre van szükségem ! . . Forr a vérem! 

Kásatörö. Jaj hova jutott a „radnai búcsú-

i k elöljárója". (Imréhez.) Ennek ön-kögyed. aka-

dom mondani te vagy az oka! 

Imre. (Mérgesen gúnyolva.) Hát menjen ön-kö-

Syed liaza ! (Elmennek a kertbe.) 

TIZENEGYEDIK JELENET. 

GYURA, mindjárt LOMPOS. 

Gy ura. (Berohan s az ujját görbén tartja. így 

jetek meg. ha rám találtok. (Lemegy a pinczébe.) 



Lompos. (Falusi czigány, kezében bottal.) Ja j d< a sárny 

elfáradtam! Hogy a devla vakítsa meg ezst a gya °st ejts 

logvasútat. No bizsony ezs astán azs igazsi zsónf sa8rot é 

paripa, nem kóstál semmit. — Bizsony, bizsony P^aszti 

ha becsület lett volna a vármegyébe, adhatota vizsl 

volna egy kis útiköltséget. — No de sebaj, csak úgy k 

hogy kibújtam sépserével! — Segény Jani, hog. e n bizsi 

rám parancsolt csütörtökön, mikor sellőzsteté 

alkalmával a kezsembe csúsztatta ezst a levele 

hogy erre kerüljek. (Levelet mutat.) Pedig egy csép 

kedvem sincs hozszsá, de megtesem neki, mert li 

ő nem lett volna, megettek volna már a potyká G 

meg a csukák! — Hej pedig nem igen sere t/Lfekan 

evvel a vén Patakival farkas semet nézsni! . • B 

Olyan a seme, mint a bomlott macskáé. — pv°ld nu 

rajta vestek, hát avandé előle, mert akkor ő h L, 

gedűl, én meg keservesen járom! — Azs iga/ SlPelik 

hogy még pénteken át kellett volna adni. Hu B, 

ost ma már vasárnap van. — De hát ki tehet róf a£y az 

rtközsben bekeveredtem a „potykába" és ui Z< 

elgyenyerkedtem a csaplárosnénak abba a gy pert< 

nyerű semébe, hogy tátva maradt a sám! EÍ'ünek t 

kapezabetyár pedig vicscsből beleöntött egy fltyó B, 

pálinkát! — Hisen gondoltam magamba, c»'0l l lpos 

vicscselj csirkefogó, én Kiállóm ! — Addig vicscsi Lc 

addig vicscselt, még egyszer csak elaludtam és | Bi 

nap múlva ébredtem fel! — Mikor felakart? ^or e 

kelni, hát nem a padhozs voltam kötözsve ! ? HP Lc 
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a sárnyas angyalok vigyék fel a mennyországba 

°st ejtsék vissa a fele útjáról. (Szaglál.) Jaj de j ó 

sagot érzsek ! — Halat főzsnek ! . . . Ezsek a bibast 

parasztok ast mondják, hogy a esigány nem hal 
a vizsbe'. Nem hát, mert rajtam történt meg, 

hogy kihúzsott a Jani. de ha ők belepottyannak, 

en hizsonyosan nem húzsom ki ! 

TIZENKETTEDIK JELENET. 

BÚZA, GYURA, LOMPOS. 

Gyura. (Egy hordót hoz Búzával a pinczéből.) Jaj 

;en sereté ierekam, j a j ! 

nézsni! . • Búza. Ragya verje meg a derekadat, mar-

áé j fo ld meg, mert rád eresztem. 

ikkor ő b Lompos. (Magában.) Hát ezsek mi a görcsnek 

Azs iga/>siPehk azst a hordót! ? 

adni. Hu Búza. (Meglátja Lompost.) Nini, Lompos, te 

A tehet rólv%7 az? 

a« és u! Lompos. (Magában.) Birkafejü parast! Még ezs 

aba a g/'s Pcrtestú sólít, hát akkor a nagyságos urak 

a sám ! ¿fu*nek titulálnának, ha még azs ilyen is ugrál, 

t egy fityó Búza. No hát megnémultál ? . . . Te vagy-e 

;amba, c f 0 l »Pos? 

dig vicscs« Lompos. (Mérgesen.) Nem én vagyok! 

adtam és 1 Búza. Tán kicseréltek a vármegyén ? . . . 

• felakartr i k°1 ' eresztettek ki? 

zsve ! ? Hf Lompos. Mi közse kendnek hozszsá ! ? 
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Búza. Ejnye, de fönn hordod az orrodat! 

Jobb lesz, ha segitsz ezt a hordót kivinni a kapu I 

elé, ez a málészájú már kiállt. 

Lompos. Nincs hozszsá semmi jussom. 

Búza. No hallod, ha te mindig csak ahhoz 1 

nyúlnál, a mihez jussod van, nem ültei volna most | 

is a vármegyén! 

Lompos. (Szelíden.) Ne emlegesse kend már 

azst a vármegyét. — De hát minek visi kendtek 

azst a hordót a kapu elé ? 

Búza. Hát hogy a lakzinézők igyanak. Hát | 

láttál te már lakzit nézők nélkül ? 

Lompos. Hát lakzsi less itten ? 

Búza. No lám, ez még azt sem tudja. 

Lompos. Ki a vőlegény vagy a menvas-

sony? — Tán Katát adták férjhezs? 

Gyura. Ilka leányasszonyt veszi magának 1 

házastársul Kasza Mátyás kovácsmester. 

Lompos. Ne figurázs velem, te éretlen csicsóka ! : 

Búza. Nem tréfa az, Lompos. 

Lompos, (ingerülten.) Jaj, azst a ragyogó veres 1 

nadrágját ennek a zsöld világnak, fogják meg kend-

tek ezst a hordót, mert mindjárt elnyelem. (Segít 

nekik. Kiviszik s leteszik a kapu elé egy székre.) 

Búza. Haragszol érte? 

Lompos. Jaj csak ne is beséljen kend ! 

Búza. (Gyurához.) No te mamlasz, gyere fát 

vágn i . (El Gyurával a kert felé.) 



TIZENHARMADIK JELENET. 

LOMPOS, egyedül. 

Lompos. Jaj, jaj, segény fejednek Jani ! Jobb 

lenne, ha még most ott maradnál, ahol vagy, mert 

ha kisabaduls és megtudod, hogy itt milyen világ 

van, újra vissa kerüls. 

TIZENNEGYEDIK JELENET. 

KATA, LOMPOS. 

Kata. (Dalol.) „Túri vásár sátor nélkül! ! ! 

(Meglátja Lompost.) Nini Lomposkám, hát kiszaba-

dultál ? Jaj hogy eszem azt a hirtelen barna szen-

tedet, meg azt a vágós szemedet! (Felé akar menni.) 

Lompos. (Elébe tartja a botját.) Csurukk öreg 

anyám! 

Kata. Te kormos pofájú, hát ez a köszönet, 

a miért annyit jótartottalak ? 

Lompos. Micsoda? . . . Kormos pofájú? — 

Ee ast a vín váltott . . . (Eszmét kap.) H m ! . . . 

Kata. Hol van a szemetes lapát, hadd vágom 
a fejéhez! 

Lompos. (Hízelegve.) No, no, Katám! Édes 

Katám te! Hisen nem úgy értettem! — Hisen 

tudod, hogy a sívem érted dobog! 

Kata. Hát mért mondtad, hogy váltott ? 

Lompos. Hát azs igazs ! 

Kata. Már hogy én? . . . 



Lompos. Perse, hogy perse! Hát nem emlék-

sel rá, mikor a múltkor a gyűrűs zsidó erre járt, 

ost vettél magadnak is három krajczárért egy gyűrűt 

meg nekem is. Hisen akkor jegyezstük el egy-

mást ! . . . Akkor váltottál egy hatost! ! ! 

Kata. A szent ucscse, igaz a ! Jaj lelkem, eszem 

a szádat, de okos ember vagy ! Gyere lelkem a 

hambárba, adok neked kalácsot. 

Lompos. Menjünk lelkem sép virágom, ara-

nyos virágsála a zsöldséges piacsnak. 

Kata. Már megint bomlasz ? 

Iympos. Hisen te kis bolond, kell sebb virág 

a petrezselyemnél ? (Félre.) Megsököm tőle ! (El a kert 

felé.) 

TIZENÖTÖDIK JELENET. 

ILKA, TERKA. 

Terka. No édes testvérem, ne légy olyan szo-

morú, nem illik az a menyasszonyhoz. 

Ilka. (Menyasszony ruhában, fején koszorúval.) 

Menyasszony vagyok, szomorú menyasszony, szo-

morúbb annál a szomorú fűzfánál, az pedig bús 

ágaival a földet csókolja ! . . Hát engem ki csókol ? 

(Sír.) Jaj nekem, tudom már ! 

Terka. Testvér, testvér, ha föl nem hagysz a 

sírással, bizony Isten megharagszom. 

Ilka. (Nem figyel.) Oh szűz anyám, Máriám, 

adj nekem erőt elviselni ezt a nehéz bánatot, 



hiszen ha szent kezed nem ád enyhítő balzsamot 

vérző szivemre, megháborodom. 

Terka. Itt van ni, most meg már hálálkodik! 

Korán lesz még testvér, majd lesz még időd. ha 

ellep a gyerek! (Megijed) Jaj, de eljárt a szám. 

Ilka. (Nem figyel.) Hát Janiból mi lesz? 

Terka. Hernyó, azután meg pille, elrepül és 

keres magának oldalbordát. 

Ilka. Megtud-e nekem bocsájtani ? 

Terka. Hát ha megbocsájt. megbocsájt, ha 

nem bocsájt, nem boesájt, aztán kvitt Jancsi! 

Ilka. Búgó vadgalambtól üzenem meg neki, 

hogy a kiért szenved, szenvedni fog az is örökéletére. 

Terka. No nézd, hogy mindjárt mit mondjak 

neki, még engem is elkeserít! 

Ilka. Élve eltemetik, menyaszony ágy he-

lyett koporsóba teszik. 

Terka. Teszik ám az öregapádat, azt a vén 

nkeczés halászt", a kinek még egy tisztességes há-

lója sem volt. 

Ilka. „Tudod-e, milyen nap van ma ?tf Tudom. 
a pusztulás napja, mely a bűnnel egy úton jár s 

örvényt sodor, hogy magával temessen engem ! . . 

(Kiabál.) Hej irigyeim, résen legyetek, úton van a 

Préda! Pataki Ilka a világé lesz, Pataki Ilkának száz 

szíve lesz, mind eladja, de azért senkit sem szeret! 

(Kaczag) Apám, apám, tépd le a virágot kalapod 
meUőí, köss oda gyászfátyolt, az illeti meg! 
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Terka. (Kitör.) Ha most mindjárt el nem hall-

gatsz, betömöm a szádat a zsebkendőmmel! Nézze 

meg az ember! ? Hát ki látott még ilyen elszon-

tvorodott menyasszonyt. ! Ne játsz nekem színházat, 

mert megemlegeted a lakodalmad napját ! 

TIZENHATODIK JELENET. 

LOMPOS, voltak. 

Lompos. Megsöktem a vén karmantyútól! 

Annyira bele melegedett már a serelmeskedésbe, 

hogy úgy égtek a semei, mint a gyehenna tüzse. 

Meglátja Ilkát.) Nini ! Ilka ! ? . . Sír ! . . „Sírhatsz, 

ríhatsz, nincs már abba kösönet, Egy tenger se 

moshatja le bűnödet", azst mondja a nóta. Vájjon 

od'adjam-e neki a levelet? Ha od'adom, akkor 

nagyobb bánatot okozsok neki, ha pedig oda nem 

adom, akkor meg majd Jani okozs nekem bánatot! 

— Eh neki sói, hát viselje gondját! — lluska! ? 

(Észreveszi Terkát.) Jaj, a beretva nyelvű! 

Ilka. Ki az? Te vagy, Jóska!? Kiszabadultál 

már ? — Hát a Janit láttad-e ? 

Lompos. (Félre.) Ezs is azszsal kezsdi. Hej 

csak ne volna a Jani seme f'ínye. 

Ilka. Láttad-e, beszéltél-e vele? 

Lompos. (Gyanúsan néz Terkára.) A Janit hogy 

láttam-e? A Janit nem láttam, azsazs hogy láttam, 

de tavaly! 
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Terka. (Észreveszi Lompost.) No csakhogy ho-

zott már az ördög valakit! (Nevet.) Nem hozott 

biz az, hanem saját magát küldte! 

Lompos. (Szomorúan.) Hát maga menyas-

sony ?! . . Ma van a lakodalma ?! . . . 

Ilka. A temetésem napja. ! 

L.ompos. (Sóhajt.) De sép kosorúja van! 

Terka. (Fenyegeti, hogy hallgasson.) 

Ilka. Halotti koszorú égeti a fejem ! 

Lompos. A ruhája is milyen sép! Örül neki 

Ugy-e? 

Ilka. Nagyon örülök! 

T^ompos. (Nagyot sóhajt.) Meg ezsek a nemzseti 

sín zsáslók. 

Ilka. Gyász lobogók azok, bánatom' hirdetik ! 

Terka. (Mérgesen magában.) Megállj kormos, 

gyere csak a kezem ügyébe. 

Lompos. Hát nyoszolyó lány van-e ? 

Terka. (Rákiált.) Van hát, álljon meg a szemed, 

nem látod, hogy én vagyok. 

Ilka. Tizenkét fehér lány visz a temetőbe, 

hét pár gelemadár sirat meg engemet. 

L^ompos. (Zokog.) Oh Iluska, Iluska. de sajná-

l n i magát! 

Ilka. (Sír.) Nem sajnál már engem senki. 

Lompos. Hát a Jani mit sói majd ehhezs? 

" Ilka. (Kitör.) Jóska, meghasad a szivem! 
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Terka. (Szintén sír.) No most állja ki az ember, 

hogy ne sírjon ! Még is csak az ördög hozta ide 

ezt a czigányt . (Bemegy a házba.) 

TÍZENHETEDIK JELENET. 

Voltak. 

Lo?npos. (Kevés szünet után némi örömmel.) 

Hát sereti még Jan i t? 

Ilka. Oh hogy szeretem-e ? Hallod szivem, hal-

lod, ugorj ki fészkedből, mutasd meg, mit rejtegetsz ! 

Lompos. Nagyon sereti ? 

Ilka. Éjjeli áhnam igaz boldogsága, lelkem 

üdvössége, szerelmem szentsége! 

Lompos. (Kitörő örömmel.; Jaj hogy áldja meg 

azs Isten! Jaj de seretném most össze csókolni, 

ha olyan kormos nem volnék! Jaj, jaj ! devla dev-

láknak devlája, ne vedd el azs esem! 

lika. Hűséges vagy Jóska, megérdemled, hogy 

megmentette az életedet. 

Iympos. Nem vagyok én semmi, de adja azs 

Isten, hogy maga se legyen semmi, meg a Jani 

is egy semmi, azsután ha ezs a két semmi össe jön, 

még is legyen belőlök valami! — De most már 

ne búsuljon, én mondom Lompos! — Búsuljon a 

ló : elég nagy a feje ! — Hozstam magának vala-

mit ! — A Jani küldte! -- Magának küldte. Én 

hozstam Lompos ! 



241 

Ilka. (Magánkívül.) A Jani nekem küldött vala-

mit ? Oh add ide hamar, hadd tegyem a szivemre, 

hadd csókolom össze százszor meg ezerszer! 

Lompos. De nem adom ám, míg azst nem 

mondja, hogy engem is seret! 

Ilka. Szeretlek téged is, oh csak add ide má r ! 

Lovipos. (Földhözvágja kalapját.) Jaj jaj sentsé-

ges sent Dávid, ugorj le a holdvilágból, ost muzsi-

I kálj nekem, mert kiugróm a bőrömből ! Itt van, 

levelet irt, olvassa csak. megörül neki! 

Ilka. (A levelet elveszi s hirtelen átfufja a tartal-

mát. Kitörő hévvel:) Oh Janim ! Janim ! elzárt galam-

bom ! Megjössz tehát f Oh csak jöj j ! Siess, 

Siess! 

Lovipos. Tehát csakugyan megjön? Azst írja, 

hogy megjön ? Hát azst írja-e. hogy mikor, hajnal-

ba-e vagy hajnal előtt délben! 

Ilka. Ma jön meg Jóska! nézd ide van írva 

világosan! Este felé megérkezik feltételes szabad-

ágga l ! 

Lompos. Asz ezs! Világos, mint a vakablak! 

ezs! Pedig nem tudok olvasni, még is látom, 

h°gy azs! Adjanak hamar egy pakli masinát, hadd 

Syujtom meg a falut, mert ha setétbe jön. nem 

hdál hazsa! 
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T I Z E N N Y O L G Z A D I K J E L E N E T . 

TERKA megjelenik az ajtóban, voltak. 

Ilka. O h istenem, tehát még sem feledkeztél 

meg ró lam. Jóska, kiugrik a szívem ö r ö m é b e n ! 

Lompos. (Meglátja Terkát.) Dalo l jon Teruska 

egy bolondos nótá t , j ó orvosság á m azs i lyenkor, 

megkönnyebbü l tőle a síve ! 

Terka. Köszönd kormos, hogy szomorút nem 

mond t á l , mert t u dom Istenem, hogy . . . (Dalol. 

Egv víg dalt kezd s azután szomorúba megy át s avval i 

elmegy a kertbe. Ilka a levelet nézegeti, majd elrejti.) 

Dal . 

Megmondom én a világnak, 

A világon minden lánynak. 

Szíve szerint szeressen. 

Ki szívét egészben adja 

Szerelemért, nem darabba. 

Olyan legényt keressen. 

S inig ez a világ világ lesz, 

Szeressen, szeressen. 

Párosan jár az igazi szerelem. 

Megmondom én a világnak, 

A világon minden lánynak. 

Szive szerint szeressen. 

Megmondom én a legénynek. 

Legelőször az enyémnek. 

Szíve szerint szeressen. 

Hogy szívét egészben adja, 

Szerelmemért, nem darabba. 

/ 

rémül.) 

én mei 

2 

lik 

% e n HÍ 

sírom, r 



sledkeztél 

l ében ! 

Teruska 

ilyenkor, 

orút nem 

(Dalol, 

ít s avval 

'ejti.) 

Ha így kellek, keressen. 

S míg ez a világ világ lesz, 

Szeressen.szeressen. 

Párosan jár az igazi szerelem. 

Megmondom én a legénynek, 

Legelőször az enyémnek, 

Szíve szerint szeressen. 

Ilka. (A fejéhez nyúl s észreveszi a koszorút. Meg-

rémül.) Boldogságos anyám , ne háboríts meg. hiszen 

én menyasszony vagyok ! — . (A szomorúfűzhöz borúi. 

Terka. 

Dal. 

Könnyű harmat fehér rózsaszálon. 

Bánatos köny piruló orczámon. 

Könnyű harmat, bánatos köny 

Felszáradnak, 

Fehér rózsa, piros orczám 

Elhervadnak. 

IJj tavasz jő, a rózsatő kihajt. 

Begyógyúl tán szivem sebe is majd. 

Ablakodon ott virul a 

Fehér rózsa, 

Virulása szivem sebét 

Felújítja. (Elmegy a kertbe.) 

T1ZENKILENCZED IK JELENET . 

Voltak. 

Ilka. Esküvőm nap j án visznek a s í r omba ! 

% e n f iatalon, húsz éves k o r omba ! Merre van a 
Sl l 'oni. mutassátok m e g ! (Sír) 
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Lovipos. Hej devla, devla, de fölfordítottad 

a világot! Ne sírjon Iluska, hisen nzs isten ezs 

alatt azs egy óra alatt gondolhat valamit! No ne 

sirjon hát, mert én is rágyújtok! 

HUSZADIK JELENET. 

GAVALLÉRNÉ, voltak. 

Gavallémé. (40 éves. Jól öltözve, lassan jön s a 

kerítésen kívül megáll. Benéz.) L a k o d a l m a z n a k ! Zászló-

kat tűzetett, a kerítésére! . . . Örülj, örülj, énne-

kem csak sírni lehet okom! Hej! Pataki Pál, 

Pataki Pál, de meg is rontottad az életemet, de 

meg is fizettél nagy szeretetemért! Ha imádságo-

mat, amit mindennap elmondok, a mindenható 

Isten meghallgatja, hogy a bűnért büntessen, rosz-

szat rosszal fizessen, ügy rád kerül még a sor ! 

Lovipos. I luska?! Nézzen csak oda, ki van a 

kapuban ? 

lika. Látom! Bánatom felese, együtt búsul 

velem, egy miatt búsulunk. — Jó napot, Erzsi 

néni! 

Gavallémé. Az én jó napom már régen el 

van rontva. 

Ilka. Hát az enyém ? 

Gavallémé. A tied ma kezdődik! 

Ilka. Oh ne beszéljen így. 

Gavallémé. Majd beszél, aki odafent van! 



Ilka. En is azt kívánom ! 

Gavallér né. Leány, beszélj érthetőbben ! 

Ilka. Oh hát kell-e még többet beszélni, 

hiszen nyitott könyv a szívem, nézzen oda s ol-

vassa ki belőle, hogy kiért dobog! 

Gavallér né. (Némi örömmel.) Hát szereted még? 

Ilka. Jobban életemnél! 

Gavallémé. És egy óra múlva mással mégy 

a pap elébe! 

Ilka. Hogy az a pap, holnap, ki ma össze-

esket, el is temessen! Megölöm magam. 

Gavallér né. Megölöd magad? Oh az üdvös-

ségem nyílt meg az ajkadon ! 

Ilka. Megboszulom magara. 

Gavallémé. Bőszül boszú! boszúálló Isten, 

engedd megérnem! 

Lompos. Erzsi néni, odalenn is laknak! 

Gavallémé. Nincs világ, nincs mennyország, 

mikor a pokol gyötörni akar. — Pataki Pál, 

hallod, a pokol! 

Lompos. Ej, ej, Erzsi néni, hát maga a po-

kollal diskurál, mikor megérkezsett a mennyorsága. 

badult a fia ! — Tán már otthon is van. 

Gavallémé. (Magánkívül.) Mit mondtál czigány, 

hogy kiszabadult a fiam ? Oh ne tégy egy szegény 

szerencsétlen anyát bolonddá, beszélj, igaz, a mit 

mondtál ? 
Lompos. Igazs hát ! levelet írt, ott van 



I lkánál! Azst írja, hogy ma okvetlen megjön főttéte-

les sabadsággal! — Ha kierestik. 

Gavallémé. Igaz te leány ? Oh mondd, mert 

anyai szívem mindjárt ketté hasad. 

Ilka. Igaz! — Olvassa. (Odaadja a levelet.) 

Gavallémé. (Kitörve örömmel.) F iam! fiam, 

egyetlen fiam! megjössz már egyszer. Oh Istenem, 

bocsásd meg a bűnömet, hiszen nem vagyok én 

olyan rossz, hogy öljek vagy ölessek. — Oh bo- halác 

csásd meg nekem leány, hogy rosszat kívántam, 

— Bocsásd meg az anyának, a ki fia után nagy 

bánatában elvesztette az eszét. — Nem kell nekem hallha 

boszú, irtózom tőle. — El lógok ide jönni még haj, 1 

esküvő előtt, csak hazaszaladok megnézni, hog i ('oroz 

megjött-e már a fiam. — Azután visszajövök, megi 

kérem apádat, hogy felejtsen el mindent, én isj koráb 

elfelejtek. — Térden állva kérem, hogy ne adjonj 

a kovácshoz, hiszen a fiam elölné magát utánad. 

— Meg ne öld magad! Ugy-e nem ? — Vissza 

jövök mindjárt. — Jaj a szívem! F iam! Fiam 

Janikám! (Elroáan.) 

< 
i 

Voltak. a „szö 

pATAK 

ho< 

HUSZONEGYEDIK JELENET. 

Lompos. No lássa Iluska, hogy jót akar az-

Isten, jóra fordul még minden. , ^ 

lika. Hej Jóska, nem ismered te akkor az év j\ t U  a z  

apámat. ePe t ( 



egjön főttéte-

nondd, mert 

x levelet.) 

'iam! íiam, 

Oh Istenem, 

vagyok én 

— Oh bo-

t kívántam. 

után nagy 

í kell nekem 

jönni még 

lézni, hogy 

jövök, meg-j 

ient, én is 

y ne adjon 

?át utánad. 

— Vissza] 

im ! Fiam !| 

t akar az-

:kor az én 

Lompos. Hisen csak nem kőből van a síve ? ! 

Ilka. Márványkőből, Jóska, kemény is, hideg is ! 

Lompos. Jaj hát segény fejének! 

HUSZONKETTEDIK JELENET. 

KATA, voltak. 

Kata. Mért szöktél meg tőlem Lomposkám, 

kalácsot akartam adni! 

Lompos. Halat ehetném! 

Kata. A d o k én azt is. (Künn lakodalmi lárma 

hallható és néhány lövés.) Ahol n i ! jönnek már ! Ihaj, 

haj. haj, haj. (Dalol.) „Nem forog a. nem forog a 

dorozsmai szélmalom." 

Ilka. Jöjjetek, jöjjetek csak minél előbb, hogy 

korábban mehessek a temető felé! 

HUSZONHARMADIK JELENET. 

PATAKI, NETÚRJ. KÁSATÖRŐ, IMRE és TERKA. voltak. 

Kásatorö. (Netúrjhoz) No majd rnöglátom, 

hogy érti-e ön-kögyed a násznagyságot! ? 

Netúrj. Nem subagallér az, keserves árnyéka 
íl »szögedi" szűcsöknek! 

Kásatörö. H m ! de kögyetlenül kevély! 

Pataki. (Ilkához.) így! így már szeretlek. így 

jPar az én leányom vagy, csak egy kissé vígabb 
kéPet csinálj. 
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Ilka. Nagyon víg leszek. 

Lompos. (Magában.) Mint akit akastani visnekl 

Palaki. Eredj a házba, tudod, az a szokás, 

Kata. Gyere be galambom, majd megtanítalak 

én, hogy kell viselni magát a menyasszonynak. °rr< 

így n i ! (Tettetett, sírással, éneklő hangon.) Ja j , ja j , j a j 

j a j ! Edes apám! — Isten áldja meg kigyelmedetj agz{a| 

amiért fölnevelt ! — (Rendes hangján.) Gyere tubij S2óra 

czám ! (Bemegy likával.) den h 

HUSZONNEGYEDIK JELENET. 

Nép, vőfélyek, czígányok, voltak. 

Kar. 

Kétszer kettő négy Pesten is, 

Eszein a zúzádat, meg a szíved is, 

A mióta megláttalak galambom, 

Piros rózsa díszíti a kalapom. 

Kétszer kettő négy Bécsben is 

Virágos kert, virágszál vagy magad is, 

Te vagy a kert, én a kertész, galambom, 

Piros rózsát az ajkadról szakasztom. 

(A vőfélyek kezében ogv-egy boros-üveg rajta fonott kalácí 

Jobb kezükben czitrom, melybe rozmaringszál van szúrva 

Egyik legénynél duplacsövű puska) 

Első vőfély : (Humorral.) 

Adjon az úr Isten áldást, békességet. 

Pataki uramnak friss jó egészséget. 
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Második vőfély : (Humorral.) 

Bort, búzát, kalácsot, mindent bőségesen. 

Húzhassa a hálót soká, szerencsésen. 

Pataki. Köszönöm! Kóstolják meg ezt is. 

''Borral kínálja.) 

Terka. (Imre nyakát egy lúdtollal "piszkálja gyakran.) 

Imre. (Hátracsap.) Hess t e ! (Egyik czigány az 

aszta'on levő boroskancsót fölveszi s inni akar. de a hess 

szóra ijedten leteszi, azt hiszi, hogy neki mondják. Ezt min-

den hess szónál ismétli.) 

Netúrj. Hát mi járatban vannak kigyelmetek ? 

Első vőfély. 

Kasza Mátyás uram küldöttjei vagyunk . . . 

Második vőfély. 

A ki azt mondta, hogy nyakra főre igyunk! 

Netúrj. Nem rossz gusztussá van, Kasza 

Uramnak! 

Első vőfély. 

Nem éppen azt mondta, mondott az még mást is, 

Bele szól abba még az gólyamadár is! 

Második vőfély. 

Igaz istók ucscse, virágot kerestet. 

Le akarja rázni az özvegy' keresztet. 

Imre. (Hátracsap.) Hess te, pokol volt a hazád ! 

Netúrj. Hát kigyelmetek azt gondolják, hogy 

ht kertészek laknak ? 
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Első vőfély. 

Nem olyan virág az, ékes minden szála . . . 

Második vőfély. 

Gyémánt a két szeme, rubintos a mája — 

Azaz, hogy a szája. 

Imre. Jaj csak agyonüthetném. (Hátracsap.) El-

repült a „kutyafülű". 

Netúrj. Hát mi szükség van arra az ékes 

virágra ? 

Első vőfély. 

Elárvult falunknak setétség az sorsa, 

Holdvilág-se sütött minálunk még soha! 

Második vőfély. 

Ugyan ne hazudj mán, de bizony csak sütött, 

Mikor Kádárékhoz a mennykő beütött! 

Netúrj. Most már értem ! Azért kell. hogy 

bevilágítsa a falut! 

Első vőfély. \ c . 
, , , ,., „/•,, \ Olyant ormán legyen! 

Második vofely. ) 

Netúrj. (Félre.) Megálljatok, mindjárt adok en 

nektek tündöklő virágot ! (Be a házba.) 

Imre. Megfoglak, ha addig élek is! (Lassan 

hátranyúl s elkapja Terka kezét. Visszafordul.) H á t te vagy 

az a légy ? Jaj hogy az enyém légy! — Az ilyen 

legyet én megszoktam csókolni ! (A czigány látja, hogy 

Imre nem <5 rá czélzott, megissza a bort.) 

Terka. (Kirántja a kezét.) Majd nagypénteken 

virradóra! (Beszalad a házba.) 

még 
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HUSZONÖTÖDIK JELENET. 

Voltak. 

Imre. Ejnye de „rátarti" egy teremtés! 

Lompos. (A czigányokhoz.) Serbus kollégák ! 

Kukuli i 
„ 7. ' Ne közselíts a bandáhozs, mert 
Buli. > . . 
„. , ,. rugunk! 

Muskuli. ) 

Lompos. Hogy a fillokséria rakodjék rájok, 

bég ezseknek is deregál, hogy bevoltam csukva! 

HUSZONHATODIK JELENET. 

NETÚRJ, KATA, voltak. 

Netúrj. (Katát kezénél fogja.) Itt az ékes virág. 

Itt már régen virít, vigyék kigyelmetek. de jól meg-

bízzék, hogy el ne hervadjon! 

Első vőfély. (Katához.) 

Ékes virágszála hetvenhét tavasznak. 

Eredj a dolgodra, ne higyj a ravasznak! 

Kata. Üssön meg anyád a sulyokkal, de 

goromba vagy! 

Netúrj. (Katához.) Különben te még ráérsz! 

Kata. Nem érek rá! Truczra sem érek rá ! 

Megmutatom, hogy azért sem érek rá ! 

Netúrj. (Vőfélyekhez.) Ilka kellene ugy-e ? 

8* 



Első és második vőfély: 

Az az a virágszál, az kell nekünk nem más, 

Az lesz Kasza uram házánál az áldás! 

Dicsérjük a Jézust! — 

HUSZONHETEDIK JELENET. 

GAVALLÉRNÉ, voltak. 

Gavallérné. (Sietve.) Jó napot Pataki Pál ! 

Pataki. Ki az ? 

Netúrj. Ez bizony váratlan vendég! 

Többen. Gavallérné ?! 

Pataki. Ide mert jönni ?! — Vérem csen-

desedj, ne vigy a kísértetbe! 

Netúrj. Lesz itt mindjárt nemulass, lako-

dalom ! 

Gavallérné. Ne indulatoskodj, nem azért jöt-

tem, hogy szemrehányást tegyek. Nem sorolom elől 

szenvedéseimnek bánatos óráit, úgy sem használna! 

Huszonöt esztendős haragomat szélnek eresztettem. 

Lásd, meg vagyok törve, kérni jöttem hozzád! 

Kásatörö. (Imréhez) Ki ez az asszony? 

Imre. Tudom is én! 

Pataki. (Küzdve.) Mit kivánsz ? Beszélj sza-

porán ! 

Gavallérné. Az igazságot! — Tedd jóvá a 

hibádat és én is megbocsájtok. Felejts te is! 

Pataki. (Magában.) Felejteni! — oh lehet-a 



felejteni? lehet-e arczom bélyegét lemosni? (Fenn.) 

Mivel tartozom neked ? 

Gavallér né. Semmivel! Az én szivem baját 

agyon nyomta már bánatom nagy terhe. 

Pataki. Mi hát a bajod ? 

Gavallérné. Ne dobd leányodat a boldogta-

lanságba, küldd vissza a vőfélyeket! 

Pataki. (Ingerülten.) Megbolondultál? 

Gavallérné. Nem, Pataki Pál, helyén van az 

eszem! 

Netúrj. De már csakugyan félre harangoz-

nak nála. 

Kdsatörö. Mi jussa van ön-kögyednek a más 

leányához. 

Gavallérné. A fiamat szereti ! 

Palaki. (Kitörve.) A fiadat ? (Kaczag.) Most már 

tüdőm, hogy mi hozott ide! Most már tudom, 

hogy csak ezt a napot vártad! Ki innen! — Men-

jünk! — Hol az a leány? 

Gavallérné. Nem ! Nem megyek, küldd vissza 
a vőfélyeket! 

Palaki. Ki innen istentelen, ne háborgass 

tovább, mert nem tudom, mit teszek ! 

Gavallérné. Ölj meg hát, gyilkos, hiszen már 

nem az első munkád! 

Pataki. (Rá akar rohanni.) Ah czudar. megfojtalak! 

Netúrj. (Megkapja és átöleli.) Csak a testemen 

keresztül komám, nem egy nap a világ! 
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Kásatörö. Hová hoztál Imre ? 

Imre. (Mérgesen fenyegeti.) 

Gavallérné. Akkor kellett volna megfojtanod, 

mikor még szerelmünknek története nem volt! 

Kásatörö. Szerelmi történet? E' mán töszi! 

Gavallérné. Régi nóta, de híres. Sokan fúj-

ták, divatos volt nagyon! 

Kásatörö. Hát hogy hangzik? 

Gavallérné. Úgy, hogy én ennek az ember-

nek a mátkája voltam! . . . Szerettem is tiszta 

szívből, és mindenki tudta, hogy ő is szívelhetett, 

mert a jegygyűrűjét már az ujjamon viseltem ! 

Kásatörö. Hallod Imre! ? 

Gavallérné. Esküvőnk előtt gyanúba kevert 

a szomszédunk fiával, pedig Isten látja a lelkemet, 

hogy nem voltam bűnös. Nem voltam, de ő még 

sem hitte, vagy nem akarta, mert azon a napon, | 

mikor esküvőre vártam, Isten háza helyett a korcs-

mát kereste föl! . . . Nem kend volt-e Pataki Pál ? | 

Pataki. Ereszszen komám, mert nem tudom,j 

mi lesz! 

Netúrj. (Tartja.) Semmi se lesz, komám! 

Gavallérné. Mint az elvert kutya, olyan lett 

belőlem! Elfordultak tőlem a lány pajtásaim ! . . • 

Minden lépésemen gyalázatot láttak, rossz hírből 

jöttem ! 

Kásatörö. Oh, oh ! 

Gavallérné. Mit is tehettem mást, fölkerested1 
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lett 

újra, kérve kértem őt, hogy fogadjon vissza. De 

azt nem tette, hanem tett mást, letiport a táncz-

helyen, a falu szeme láttára megvert! . . . Hej de 

annak a verésnek megadta az árát, mert arczába 

vágtam a jegygyűrűjét, az a becsületes legény 

pedig, akit hozzám kötött, a pártomat fogta és egy 

boros üveggel fizette meg neki a becsületem 

árát! . . . Nézzék csak a képét, most is ott van 

bég a bélyege! 

Pataki. (Kiakarja inaeát erővel szabadítani Netúrj 

kezéből.) Komám, ha el nem ereszt . . . 

Netúrj. (Gavallérnéhoz.) Kotródjék már kigyel-

bed, mert parazsat teszek a nyelvére! 

Gavallérné. Az a becsületes legény megszánt, 

bagához emelt, megesküdött velem. Egy gyerme-

künk is volt már, az én Janikám. mikor hírül hozták, 

ho gy Gavallér János fölakasztotta magát a füzes-

ben, mert Pataki Pál avval üldözte a lelkét, hogy a 

szeretője voltam ! . . Gyilkos ! gyilkos ! gyilkos ! . . . 

Netúrj. (Erősen tartja Patakit.) Komám, csak 

bost vigyázzon a vérére, mert a hűvösre vezeti. 

Kásatörö. Jaj kinek adtam én a pénzömet! 

Gavallérné. Özvegyen maradtam, árvám ma-

radt, az én Janikám, az én becsületes jó uram gyereke. 

Pataki. (Vadul.) Az volt hát a bajod, hogy 
csúfá tehess! Tudsz-e még többet, czudar ? 

Gavallérné. Hogy ne tudnék! Hát a Janit 

b n i kend tette szerencsétlenné, hogy a lányát 
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mással jegyezte el! . . Nem kend vette el az eszét, 

hogy részegen véresre verje Kasza Mátyást és töm-

löczbe kerüljön ?! Nem kend tette, Pataki Pál ? 

Pataki. Én tettem czudar, én tettem ! 

Gavallérné. No hát ha te tetted, az átkom 

kísérjen a szerencséd mellett! Az én nagy bánatom 

gyötörje a lelked! Tűz legyen a vized! Kö legyen 

a párnád s az Isten verése kísérje minden lépé-

sedet ! I 

HUSZONNYOLCZADIK JELENET. 

JANI a kerítésen kívül megáll, voltak. 

Pataki. (Kirántja magát Netúrj kezéből s Gavallér-

néra akar rohanni.) Ha l j meg há t , c z uda r ! (Netúrj ismét 

elkapja.) 

Gavallérné. (Meglátja Janit, fölkiállt.) F i am ! . . 

Fiam ! egyetlen fiam ! 

Jani. (Fiatal legény. Berohan.) Anyáin! . . Édes 

anyám ! 

Pataki. Még ez is ? éppen jókor! 

Netúrj. Most ütött be már a mennydörgős 

mennykő ! . . Gsigavér, komám ! (Tartja.) 

HUSZONKILENCZEDIK JELENET. 

ILKA. TERKA, voltak. 

Ilka. (Meglátja Janit. Örömmel.) Jani ! (Hozzá akar 

rohanni, de visszatántorodik s gépiesen megáll.) 

Jani. lluskám lelkem ! (Átöleli.) Édes boldog-
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ságom ! Hát hogy vagy ? (Meglátja a koszorút a fején.) 

De mi az ? Mit keres az a koszorú a fejeden ? Mit 

keresnek itt a vőfélyek ? Te menyasszony vagy! 

Pataki. (Kaczag.) Menyasszony igen. csak gyö-

nyörködjetek ! 

Jani. (Felkiált.) Anyám ! anyám, menjünk 

innen ! (Elsiet anyjával.) 

HARMINCZADIK JELENET. 

Voltak. 

Ilka. (Utána kiált) Nem ! nem vagyok az. a 

tied vagyok örökre ! Apám ! édes apám irgalmazzon ! 

Pataki. (Dühösen.) Esküvőre. 

Ilka. Vőfélyek! ide hallgassanak! mondjak 

üieg Kasza Mátyásnak, hogy . . . 

HARMINCNEGYEDIK JELENET. 

KASZA, voltak. 

Kasza. (Ötven éves. Mesterember-öltözékkel. Kopasz 

fejü.) Mit mondjanak meg szent János bogaram az 

szűz koszorúddal! 

Ilka. Hogy még nem késő! 

Kasza. Persze, hogy nem késő. de ha soká 

késünk, a tisztelendő úr megneheztel! 

Pataki. (Magánkívűi.) Esküvőre, ha mondom ! ! 

Ilka. Nem ! Nem megyek ! 
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Kasza. Kecske sem menne a vásárra! Aka-

rom mondani — furcsa volna ! . . . Hát miért ? 

Ilka. Mert én kigyelmedet nem szeretem, nem 

is fogom szeretni soha! . . . Mert engem ez a 

koszorú nem i l le t ! (Letépi s koszorút és Kasza lábához 

dobja.) Mert nekem szeretőm van ! 

Pataki. A h gyalázatos ! (Széket ragad, Ilkára akar 

rohanni, de föltartóztatják. Az egész nép körülfogja.) 

Terka. (Sikolt.) Ilka, menekülj ! 

Ilka. Jan i ! Jan im! Megállj, ne hagyj itt, 

veled megyek ! (Elrohan Jani után.) 

Pataki. Megölöm a gyalázatost! 

(Csoportozat) 

A függöny legördül. 



MÁSODIK FELVONÁS. 

(Halász-tanya. Elől kunyhó, előtte lócza, szemben egy 

kifeszített kötél, a melyre kétfelé hasított halak vannak 

akasztva. A kunyhó előtt egy nagy kosár, melyben halak van-

nak. A háttérben a Tisza partja. A Tisza túlsó partján füzes 

látszik s a távolból egy szélmalom, valamint az innenső par-

ton is néhány fűzfa. A part mellett halász szerszámok. A 

lóczán egy félig tömött szalmás zsák. A Tiszán több halász-

bárka.) 

E L S Ő J E L E N E T . 

ÉVI, PANNI, RÓZSI, leányok, LOMPOS és GYURA. 

(A leányok a kosár körül ülnek, s halat hasítanak kétfelé s 

azokat spárgára fűzve a kötélre akasztják. Gyura a lóczán 

fekszik, Lompos a lányok előtt áll. A lányok papucsban 

vannak.) 

Évi. No Lompos , hát m i hozott ide ? 

Lompos. (Kisbíró ruhában, bottal.) Ezs a két 

silaj csikó la ! (A lábára mutat.) 

Gyura. (Felül.) H á t neked ló lábad van ? 

Lompos. Mióta fölcsaptam kisbírónak, én 

vagyok a gyalog forspont ! 

Panni. Ugyan m i ju tot t eszedbe, hogy abba 

Ü ezifra ruhába bú j tá l ? 

Lompos. Nem fogadtak vissa azsok a vályog-

vetők a b a n d á b a ! Ast mondták , hogy nem engedi 
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a tekintélyük, hogy velem koncsertáljanak! — De 

hisen majd adok én nekik tekintélyt, csak kerül-

jenek a kezsem közsé! 

Gyura. Hát kisbirónak befogadtak ? 

Lompos. Látod, ha semed van! 

Évi. Hát most hova mégy ? 

Lompos. A „malacsbandát" lesni! Hát ti mi 

a pustaságnak gyilkoljátok le ast a sok potykát ? 

Panni. Szárítani ! Nem ettél még szárított 

halat ? 

Lompos. Nem én! Jó azs ? 

Panni. Meghiszem azt, egyél csak egyszer 

megnyalod utána a szádat! 

Lompos. (A kötélre mutat.) H á t ezs azs a 

potyka statáriom ? 

Évi. Az ! Száguld meg csak, nagyszerű még 

a szaga is. 

Lompos. (Szagulja és elkapja a fejét.) Ja j hogy 

a sél hordja el a tüskédet! 

Mind. Mi az? mi a bajod? 

Lompos. (Befogja az orrát.) Ja j ! Jaj ! tűzs van 

azs orromba! 

Többen. (Nevetve.) Beleütötte az orrát a dur-

bincs tüskéjébe. 

Lompos. Minden durbincsot akassatok föl! 

Lvi. Ne sirj Lomposkám. meggyógyul, mire 

biró leszel. 

Lomfos. Hisen már azs vagyok ! 
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Evi. Igen, de még akkora, mint a kisujjam, 

majd ha akkora leszel, mint ide Kecskemét! 

Lompos. (Elérti a gyúnvolódást.) Jól van nó , 

hisen te is férjhezs mehettél volna már ! 

Evi. Nem kell nekem senki, csak te. 

Lompos. Nekem meg mindenki kell, csak 

te nem! 

Panni. Mondjad csak Lomposkám ott voltál-e 

a szégyen lakodalomba' ? 

Lompos. Ott hát ! Hisen ha én nem leltem 

volna, Ilka már egy hét óta vakargathatná a hátát 

Ia vén Kasának ! 

Többen. Miért? 

Lompos. Mert én vittem neki a levelet, amit 

Jani küldött. 

Mind. Igen! No csakhogy tudjuk! Papucsra 

lányok ! (Kiveszik a papucsot a lábukból, s ütni akarják.) 

Lompos. Mit akartok velem ? 

Többen. Azt. hogy miért avatkoztál a más 

dolgába ? ! 

Lompos. Hát vétettem valamit? 

Panni. Még kérdezheted ?! Hát nem tudod, 

hogy szegény Ilkát elkergette az apja a háztól! 

Lompos. El ám, de azsért mégis otthon van! 

Többen. Már hogy lenne otthon ? 

Lompos. Úgy, hogy nappal a somsédba van, 
ejsakára pedig Terka ágyazs neki a kamrában, a 

kostot meg én hordom a kertajtóbul! 
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Többen. No ezt nem is tudtuk ! 

Lompos. Nem is tudtok ti egyebet, csak a 

legényeket gustálni. Nekem ugyan nem kellenétek, 

mert mindnyájan olyanok vagytok mint. a . . . 

Mind. Milyenek vagyunk? 

Lompos. Mint a kit a sél hátra vert! (Elszalad.) 

M Á S 0 D I K J E L E N E T. 

Voltak. 

Mind. (Fenyegetik.) Megállj te füstölt sonka, 

gyere csak vissza ! 

Gyura. Aj de megdicsért benneteket! 

Többen. Nem fogod be a szádat ? 

Gyura. Hát igaz is, hogy olyan a vászon-

cselédnek a hajlandósága, mint a nádé ! — Arra 

hajlik, amerre a szél f ú j ! — Ilkával is jóljárt volna 

Kasza uram szörnyen! 

Évi. Mi közöd hozzá, te mail a ? 

Gyura. Van is, meg nincs is ! A lányoktól 

kitellik minden. 

Évi. Majd mindjárt kitellik neked a sorod, 

csak jöj jön ide Terka! 

Gyura. Csak nem csinálsz peletykát ? ! 

Evi. Még a határból is kikergettetlek ! 

Gyura. No hát én meg akkor nem mondok 

újságot! 



Mind. Újságot tudsz ? (Simogatják.) Mondd el 

Gyuriczám! 

Gyura. Hát csináltok-e peletvkát? 

Mind. Nem! 

Gyura. Akkor elmondom, pedig nem szoktam 

a szót tovább adni. 

Többen. Tudjuk, Gyuriczám. 

Gyura. Hát tudjátok-e már, hogy a Kasza 

kovács a keresztapám hátán akarja a vasat verni! 

Mind. Nem ! 

Gyura. Beperelte a göthös! 

Mind. Miért? 

Gyura. Hát a dolog úgy esett, hogy a kereszt-

apám a „Mattyot" kiárendálta, de a bugyellárisa 

holerás volt. 

Többen. Hát akkor miből árendálta ki ? 

Gyura. A Kasza kovács kétezer forintjából! 

Többen. Az adott neki ? 

Gyura. Az ám, de keserű falat az. 

Többen. Hogy-hogy? 

Gyura. Mert két írást csinált! Számított 

arra, hogy ha az lika csúfságba hagyja, ne fogyjon 
el a mondókája. 

Többen. Hát most mi lesz ebből ? 

Gyura. Liczitáczió! 

Fanni. Majd kifizeti a „Matty"-ból. 

Gyura. Ki ám, ha nem bomlana. 
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Évi. Nem is csoda, ha megbomlik ennyi 

baj után. 

Gyura. Nem a keresztapám bomlik, te czi-

nöge orrú! 

Évi. Hát? 

Gyura. A „Matty". 

Évi. (Nevet.) Ejnye, de furcsán értettem ! 

Gyura. Kiáradt, hogy az Úristen adjon rá 

száraz betegséget! — És most elöntögeti a gazdák 

vetéseit, hogy mentől több pert akaszszon a kereszt-

apám nyakába ! 

Panni. Bizony, ez sok egy szuszra! 

Gyura. Ha csak ennyi volna, de az az isten-

telen „istenes" Kásatörő is a fiskálisokat járja. 

Többen. Nem is lesz akkor jó vége. 

HARMADIK JELENET. 

PATAKI, NETÚRJ, voltak. 

Netúrj. Hát azt mondta, hogy nem vár? 

Pataki. Azt! 

Netúrj. Hijnye, hogy az Isten tegye csúta, 

hát mért nem vár? 

Pataki. Mert le akarja húzni a bőrömet. A 

kétezer helyett kétezer négyszázat, kétszáz forint 

szégyenpénzt, háromszáz forint lakodalmi költséget 

követel. 

Netúrj. Nem is sok így kimondani! No meg-

állj Kasza, zöld dohányt pipálsz. 
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Pataki. Komám, elmegy az eszem ! 

Netúrj. Dehogy megy komám, nemereszszük el. 

Pataki. Mindenfelől a baj, mintha én volnék 

a legnagyobb bűnös a világon, hogy mindenért 

egyszerre lakoljak. 

Netúrj. Mi bűne volna már kigyelmednek ? 

Az, hogy Gavallér János úgy kötötte föl magát, 

hogy a lába nem érte a földet! Az az ő bűne j 

Mért nem kötötte föl úgy magát, hogy érte volna 

a lába a földet, most neki se volna bűne! 

Pataki. (Nem figyel.) Kasza Mátyás nem vár, 

Kásatörő is beperelt, meg a gazdák is avval fenye-

getnek. 

Netúrj. Miféle gazdák ? 

Pataki. A „Matty" szomszédjai. 

Netúrj. Mi a bajuk kigyelmeddel ? 

Pataki. Egy kicsit megrongálta a „Matty" 

vize a vetéseiket. 

Netúrj. Hát hogy lehet már az? 

Pataki, Föláradt! 

Netúrj. Hát ha föláradt, mondják neki. hogy 

apadjon le. 

Pataki. Ha a bíró így beszélne ! 

Netúrj. No már komám, ha én lennék a bíró, 

így beszélnék. 

Pataki. Félek komám, hogy baj lesz belőle! 

Netúrj. Soh'se lesz abból! — Van-e jó 
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Pataki. Van. 

Netúrj. Hát strázsa ? 

Pataki. Három! Ma meg Búzát küldtem oda. | 

Holnap halászni kezdem. 

Netúrj. Sebaj, komám, csak ki kell halászni, 1 

a mit bele ölt. 

Pataki. Bizony nagy szükségem van rá. 

Netúrj. Hát aztán van-e benne hal ? 

Pataki. Ha az Isten valami különös bajt nem A 

ád, kétszer is kifizethetem Kasza uramat az idén. J 

Netúrj. Bizonyos benne ? 

Pataki. Megesne, ha nem tudnám, mikor a 

sok tenger apró halat bele hordattam és még most 

akarom először halászni. Mind megnőtt az, komám ! 

Netúrj. Akkor szüret. 

Pataki. De hát egy kérésem volna! 

Netúrj. Csak egy ? állok elébe, komám! 

Pataki. Szégyenlem azt a leányt nagyon, 

hogy a világra született! 

Netúrj. Soh'se szégyelje azt, az aranynak is 

van alja. 

Pataki. Tudja kigyelmed, hogy a kisebbet 

Kásatörő Imre akarja elvenni, de mióta emez szé- | 

gyent hozott a fejére, az öreg Kásatörő nem akar p 

tudni a házasságról semmit, hanem mindig a pénzét j 

kiabálja. Adjon komám egy hónapig ezer forintot, j 

hadd fizetem ki, hátha így könnyebben boldogulok 

az öreggel. I 
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Netúrj. Szívesen! Kerül még a ládafiába! 

Tyűh, de igaz is a, most jut eszembe, hogy tegnap 

odaadtam dohányért a dóczi kertészeknek! . . . 

De azért ne búsúljon komám, majd kiárulom és 

ura leszek a szavamnak. No de most Isten áldja 

uieg, keresztkomám. Mennem kell, mert még ma 

liferálni kell a plébános úrnak. Tudja komám, oda 

kell nézni, amiből élünk. Isten áldja meg komám ! 

(Gyurához.) Isten áldjon meg fiam. (Elsiet.) 

NEGYEDIK JELENET. 

Voltak. 

Gyura. Isten áldja meg édesapám ! 

Pataki. Menj, menj, te kétszínű, pedig sokat 

Uiegtörölted a szádat asztalomnál. De így van az, 

ha vesztét érzik az embernek. Mért is szorultam 
rá ? tudhattam volna előre, hogy hiába való. 

(A lányokhoz.) Rég voltak itt a legények? 

Evi. Semmi gondunk rájok. mi a magunk 

doU át végezzük. 

Pataki. Látom ! Csigamódra. 

Évi. Felfújnánk, ha lehetne, de csak két kezünk 
van mindegyikünknek. 

Pataki. De a nyelvetekből kitellenék száz is. 

Evi. Nem nyelvezhetjük le, édes gazduram! 

Pataki. De majd én enyvezem le a napszá-

mot, ha máskép nem fogjátok. 

4* 



Panni. No már pedig egész nap dolgozunk. 

Pataki. Csak te ne beszélj; te rontod el a 

többit is! Jobb lesz, ha példát mutatsz a mun-

kában, nem a nyelvedet koptatod. 

Gyura. Nem kopik az el sohasem ! 

Pataki. Hányszor húztak már ? 

Gyura. Négyszer. 

Pataki. Hol vetnek ? 

Gyura. A „Lúdvári sarok"-nál. 

Pataki. Jól van! Naplemente után össze-

pakoljátok a szerszámokat, holnap a „Matty"-ot 

halászszuk ! Ertettétek ? 

Mind. Értettük! 

Pataki. Most pedig lássatok a munka után, 

később visszajövök, majd meglátom, mit dolgoz-

tatok. (Elmegy.) 

ÖTÖDIK JELENET. 

Voltak. 

Panni. Hogy megkínlódik! 

Gyura. Érzi a veszedelmet! 

Évi. Oszt még a nyelvünket ócsárolja! 

Panni. Pedig nem is vagyunk pletykák. 

Gyura. Isten Jézus ucscse nem ! 



H A T O D I K J E L E N E T . 

GAVALLÉRNÉ, JANI. voltak. 

Jani. 

Dal. 

(Csolnakon jönnek balról. Jani evez.) 

Tiszavize ringatja a felleget. 

Nincs szeretőm, pedig két lány szeretett. 

Az egyiknek, a szebbiknek 

Mást ölel már a karja, 

A másikat, a jobbikat 

A búbánat takarja. 

Tiszapartján szomorúan ballagok, 

Sír a Tisza, sírva mennek a habok. 

Búbánatom elpanaszlom 

A siető haboknak, 

De jó volna, jobb is volna, 

Már énnekem halottnak. 

Gavallérné. Vígabbat dalolj már, édes fiam, 

Volt már elég módunk a szomorúságban. 

Évi. Hát ezek mit keresnek itt ? 

Jani. De édesanyám, vége van már az én 
vígságomnak, olyan már az én szívem, mint a 

kényes gyerek, aki mindig fészkelődik. 

Gavallérné. Hát parancsolj neki, fiam. hogy 

Pe fészkelődjék. 

Jani. Hiszen ha lehetne, parancsolnék is; 

óo mikor olyan beteg. 
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Gavallérné. Majd meggyógyítom én, fiam, 

csak nézz széjjel, hogy itt van-e ? 

Jani. Nem látom. 

Gavallérné. Hát akkor bevárjuk. 

Jani. Itt a Tiszaparton ? 

Gavallérné. Dehogy, majd addig elbeszélge-

tünk a lányokkal. 

Jani. De hát ez a halásztanya Patakié, tudja 

édesanyám. 

Gavallérné. Mit nekem Pataki, mikor a te 

boldogságodról van SZÓ! (Kevés szünet, mely alatt széj-

jelnéz a Tiszaparton.) Huszonöt esztendeje nem vol-

tam e tájon, még minden a régi. A füzes is, az a 

szomorú hely! 

Jani. Mi baja, édesanyám ? (Előre jönnek.) 

Gavallérné. Semmi, csak elgondolkoztam 

azon a lányon. 

Jani. Lehet is azon, édesanyám, az én fejem 

is megbódult már a gondolkozástól. 

Gavallérné. Nem tudom, fiam, min töröd a 

fejed, de hogy ő igazgyöngy, arról felelek. 

Jani. Mért lett hát olyan könnyen meny-

asszony, ha csak engem szeret ? 

Gavallérné. Meri muszáj volt, fiam! Hiszen 

ha te meg nem jösz, azóta már a temetőben van. 

Jani. Gondolja, hogy elölte volna magát ? • 

Gavallérné. El bizony, fiam, nekem mondta, 

én hallottam, evvel a két fülemmel. 
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Jani. Legalább csak elbujdosott volna. 

Gavallérné. Igen, mintha az az ördögűző 

nem is állította volna az oltár elé, még a föld 

gyomrából is. 

Jani. De hát elkerül, ha messziről lát is, 

elpirul, ha a közelébe jutok ; inkább meghalna, 

mint egy szót váltana velem ! 

Gavallérné. Mert ártatlan! Hej tudom én, 

mit érez a leány, mikor a szerelmét megtámadják. 

Rosszul cselekedtél fiam, mert a helyett, hogy a 

szívedre ölelted volna, ellökted magadtól. 

Jani. Hirtelen megzavarodtam, az eszem se 

volt helyén. 

Gavallérné. Most már azt sem tudom, hogy 

én rám is hallgat-e ? ! 

Jani. De édesanyám, akkor az a leány nem 

is szeretett engem soha! 

Gavallérné. Hej, dehogy nem. fiam, mind-

járt kitudódik. (Lányokhoz.) Hasznos munkát lányok. 

Többen. Köszönjük Erzsi néni! 

Gavallérné. Volt-e itt ma Ilka ? 

Évi. Még nem, de ha szerét teheti, kiszokott 

nézni. 

Gavallérné. Ismeritek ti azt a leányt tetőtől 

Ktlpig ? 

Mind. Ismerjük! 

Gavallérné. Hát milyen leány az? 

Mind. Olyan mint mi ! 



Gyura. De már az nem igaz, mert az jóra-

való egy leány! 

Mind. Hát mi nem vagyunk azok. te táltos ? 

Gyura. Tudja a penész! 

Gavallérné. Tudtok rá valamit? 

Mind. Hogy ne tudnánk! 

Jani. Hallja, édesanyám? 

Gavallérné. Ejnye, Istentől elrugaszkodott, 

pletykapósták, még bizony kitaláltok rá valamit! 

Többen. Nem kell már arra kitalálni ! 

Jani. Megmondtam, ugy-e ? ! 

Gavallérné. Jaj. jaj, ti elkárhozott szószátyárok! 

Évi. Hát a mi igaz, az igaz ! 

Gavallérné. Hogy annak a lánynak szere-

tője van? 

Évi. Volt neki egy hitehagyott! 

Gavallérné. Ki az te, te, te ? . . . 

Évi. (Janira mulat.) Hát ez a felemás lelkű, 

lánybolondító kevély legény ni, a kiért gyalázatba 

mártotta magát, ez meg avval köszönte meg, hogy 

a faképnél hagyta! . . . Én bizony nem tenném 

meg még száz legényért sem ! 

Gyura. Hátha én lennék a százegyedik ? 

Évi. (Pofon üti.) így járnál velem! 

Gyura. Jaj a szemfogam ! 

Gavallérné. Oh, oh! ti hétpróbás iskolames-

terek, most majd megijesztettetek. No hallottad-e, 

édes fiam ? 



HETEDIK JELENET. 

Halászlegények a Tiszaparton húzzák a hálót. Lassan jönnek 

egymásután, mindegyik kezébe a háló vége. Voltak. 

Péter. (Első balász. Nagyot kiált.) E l ég ! 

Lányok. Partra lányok! (Felszaladnak a Tisza-

partra s a papucsokat kidobják a lábukból s térdig felfog-

ják a szoknyát.) 

kodott I Gavallémé. Húzódjunk egy kicsit félre, ne 

Im i t ! \ lássanak ezek itt. (Janit kezénél fogva elvezeti balra.) 

NYOLCZADIK JELENET, 

yárok ! Voltak. 

Péter. Uram Jézus segíts! (Kezdik a hálót fel-

szere- szedni lassan s a halak egyik részét a színpadra dobják, 

más részét a bárkába teszik.) 

Évi. Nehéz-e a háló szentöm? 

Péter. Nincs benne akkora szájú harcsa, mint 

lelkű, a tied gyöngyöm ! 

ázatba Évi. De bajusza nagyobb lehet, mint neked 

, hogy leiköm ? 

snném Péter. Azért jó volna, ha ez a kis bajusz a 

szádhoz érne virágos kertöm! 

í p f| Évi. Oh te lóbogár! 

Panni. Nini milyen szépek a harcsák meg 

kecsegék! 

lames- Rózsi. De még a potykák is! 

ttad-e, j Gyura. Adjatok már nekem is egy csukát ! 

Pétér. Nesze ! (Kecskebékát ad neki.) 



Gyura. (Eldobja.) A körmös csukát az urak 

szeretik. 

Péter. Tyűh a szufláját, itt az óriás ! 

Gyura. Jaj, ha czethal lenne?! 

Péter. Meg ha neked több eszed lenne. No 

legények, emeljük ki, de vigyázzatok, mert a kit 

megüt a farkával, a Pilátust vacsorán éri! 

Legények. Attól nem félünk ! (Óvatosan körül-

fogják a hálót, majd egy nagy harcsát emelnek ki s a bár-

kába teszik.) 

Évi. No már szép harcsa, az igaz! 

Péter. Kell azoknak a híres szegedieknek, 

lesz már mivel dicsekedniük. 

Vincze. Pedig biz' ezt Algyőn fogtuk. 

Gyura. Nem is tudom, mi lenne Szegedéből, 

ha Algyő nem volna ! 

Péter. Igazságod van, az tartja hallal! 

Gyura. Hát Dorozsma kutya, az meg szol-

gálóval tartja ! 

Péter. No hála Istennek ! Most már pihenőre 

a füzes alá. (Egyik legény a hálót, szépen összehajtja s 

felteszi a kifeszített kötél végére.) 

Legények. (Lejönnek a Tiszapartról.) Szerbusz 

lányok ! 

Lányok. Szerbusz ! 

Péter. Egy pár java potykát nyársaljatok fel. 

azután hadd szóljék a halászok nótája. 

Gyura. Majd én tüzet rakok ! (Elszalad jobbra.) 
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Kardal. 

Tiszapartján aranyhalat halászok, 

Arra járnak az algyevi leányok. 

Megfogom az aranyhalat hálómmal, 

Ezt a kis lányt két ölelő karommal. 

Kiszökött az aranyhal a hálómból, 

Ez a kis lány két ölelő karomból. 

Édesanyám nem jó ez a halászat, 

Elszalaszlom az én kedves babámat. 

Te fka. (Künn.) 

Dal. 

Virágos kert volt a szívem, 

Virág benne a szerelmem. 

De elhervadt idő előtt, 

Hej te csalfa, mondd el majd az Isten előtt. 

Hogy a szívem megsebezted, 

Elevenen eltemetted. 

Halottas ház már a szívem, 

Halva fekszik a szerelmem. 

Virraszt benne a fájdalom, 

Ne kérdezd már, úgy is tudod, mi a bajom. 

Darumadár, bolygó madár, 

Ne zokogj már, ne sirass már. 

KILENCZEDIK JELENET. 

GAVALLÉRNÉ. 

Gavallérné. (Már mikor Terka énekelni kezd, bejön 

a színpadra óvatosan. Felmegy a színpadra s kinéz arra. 
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amely felől Terka és Ilka jön, majd visszajön s kiszól 

Janinak. A monológot az ének alatt mondja el.) J ön már , 

fiam ! De te maradj csak itt, hogy meg ne lásson! 

Majd bele olvasok én a lelkébe úgy, hogyha csak 

egy parányit szeret, tüstént a nyakadba borul. 

Majd ha szükségem lesz reád, intek és gyere ide. 

{Előre jön.) Jaj jaj, megváltó Istenem, nyisd meg 

előttem hatalmad országát, hogy ezt a két szerel-

mes gyereket összeboroná l j am! (Szünet, mely alatt 

•elábrándozik a nótán.) Oh, milyen szép ez a nóta, 

mintha a régit hallanám a füzes alatt édesen, ked-

vesen ! . . . Dalolj, dalolj, hisz nekem is daloltak 

egyszer ilyet, oly szívhez szólóan, hogy megkábult 

tőle a fejem! . . . (Szünet.) Álom volt, keserű álom, 

még keserűbb az ébredés ! (Szünet.) Szép fiatalságom 

boldog évei hová tüntetek? Bogár hajam göndör 

fürtéi mivé lettetek ? ! . . . Semmivé, megőszül-

tem ! . . . Felejtsünk, régen volt, talán nem is igaz. 

TIZEDIK JELENET. 

ILKA, TERKA, GAVALLÉRNÉ. 

Terka. (Csolnakon jönnek jobbról, mind a kettő 

•evez. Kiakarnak jönni, de Terka meglátja Gavallérnét s 

visszamarad.) Ilka testvérem, ne menjünk ki í 

Ilka. Miért? 

Terka. Mert tüzet látok! 

Ilka. Hol? 
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Terka. (Gavallérnéra mutat.) Ott lángol magá-

ban, égetni akar még, pedig már megégetett mind-

nyájunkat. 

Ilka. Erzsi néni ? ! Ne bántsd Terka, jót akart 

az nekünk ! 

Terka. Megmutatta a múltkor ! 

Ilka. Édesapánk kovácsolta "nekünk, jusban 

maradt. Menjünk ki, testvérem! 

Terka. Én nem bánom, de ha felénk csap a 

lángja . . . 

Ilka. Türtőztesd magad. (Kijönnek a csolnakból, 

lika Gavallérnéhoz megy s kezet nyújt neki.) Isten tartsa 

meg Erzsi néni! 

Gavallérné. Tartson meg téged is az én 

örömemre! . . . Meg a Terkát is! . . . Mindnyájo-

tokat ! 

Terka. De jók lettünk kigyelmednek! 

Gavallérné. A harmatos rózsa mindig jó a 

beteg szívre, nálatok keresem azt enkezemmel. 

Terka. Avval a kézzel, a melylyel mérget 

csepegtetett a mienkre! 

Gavallérné. Ne ítélj el, Isten akarta így. De 

lásd, a jó kéz mindig meggyógyítja a rosszat, 

nyújtsd hát a tiedet s gyógyítsd meg ezt, ha 

rossznak tartod! 

Terka. Rosszul lát kigyelmed, ha bennünk 

látja a purgatoriumot! 

Ilka. (Kérve.) Terka! Édes testvérem! 



Terka. (Szenvedélylyel.) Ne beszélj! . . . Tudja 

meg kigyelmed, hogy én az apám lánya vagyok, 

testestől, lelkestől. A ki az apámat gyűlöli, az gyű-

löljön engem is. Vér vízzé nem válik soha! 

Gavallérné. Hát az apád nem rontott-e meg 

engem ? Nem borította-e gyászba az életemet ? 1 lej 

Terka, ha a bűnnek tükre volna, hogy meg lehetne 

látni, melyik a feketébb, úgy az enyém fehér 

galamb lenne az apádé mellett! 

Terka. A régi nyomokat már elmosta az eső ! 

Gavallérné. Tudom. 

Terka. Mért hagyott hát ujat maga után ? 

Gavallérné. Becsületes volt a szándékom, a 

mint hogy most is az. 

Terka. Már pedig nem megy a szándékára ! 

Gavallérné. Mért állnál a szerelem útjába ? 

Terka. Mert Ilka nem szeret senkit! 

Gavallérné. Hát a fiamat? 

Terka. Nem szereti! 

Gavallérné. De szerette! 

Terka. Elég bolondul tette, még bolondabbul, 

hogy a szívére hallgatott. Megadta az árát a nagy 

szeretetnek, most legalább egy sorsa lesz a Katá-

val. (Ilkához.) Megállj ! ! ! 

Gavallérné. (Ilkához.) Hát nem szereted már 

a fiamat ? 

Ilka. (Küzdve.) Nem ! 
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Gavallérné. El is öli magát az a gyerek bi-

zonyosan ! 

Ilka. (Magában.) Ott ma jd találkozunk ! 

Gavallérné. Hát eltudnád felejteni ? 

Ilka. (Küzdve.) E l ! 

Gavallérné. Olyan nagyot vétett? 

Ilka. Végtelen nagyot! 

Terka. Semmit ! mert az semmi, ha a 

menyasszonynak a fejét megbódítjuk esküvője nap-

ján, azután meg ott hagyjuk mint valami útszéli 

szemetet és gyanúval terheljük. Mondja meg kigyel-

med a fiának, hogy az' én testvérem nem szemét 

és ha továbbra is gyanúval terheli, kikaparom a 

szemét a tíz körmömmel ! 

Ilka. Terka?! 

Terka. Halgass, mert téged meg . . . Oh 

mit is csinálhatnék veled, hiszen te az én édes 

testvérem vagy ! (Sír és elveszi Ilkától a zsebkendőt a 

könyeit letörülni, mely alkalommal észreveszi a reákötött 

csomót.) Mi van a kendőd sarkában ? 

Ilka. Add vissza ! 

Terka. (Megoldja.) Hiszen ez gyufaméreg! Hát 

b i t akarsz evvel ? Megakarod magadat ölni. hogy 

engem is megölj ? Pusztíts el hát mindnyájunkat, 

hiszen mink már csak czégérek vagyunk! (Sír.) 

Gavallérné. Oh lika, Ilka, mit gondolsz ? ! 

Terka. Azt gondolja, hogy a kigyelmed fia 
a mi megölő gyilkosunk! 



Ilka. (Sír.) Add vissza azt a mérget. 

Terka. Visszaadjam ? Nesze! (A Tiszába dobja.) 

Hogy az Ur Isten miért is vette el az eszedet! 

Gavallérné. (Magában.) Nagyon messzire ment 

ez a leány, ha útját nem állom, elszalasztom örökre. 

(Int Janinak.) Nézd, édes lányom, ott jön a Jani. 

Nézd, milyen szomorú az a gyerek. Vigasztald meg 

fiam, és vigasztalódj te is, hiszen tudom én, hogy 

sajog a szívetek mind a kettőtöknek! 

Terka. Gyere haza, nincs szükség a látására! 

Gavallérné. Terka, ne okozz bajt kész-

akarva ! 

Terka. No hát ha baj lesz, fizesse vissza az 

Isten az okozójának ! 

Gavallérné. Megbánod leány, mert aki egy-

szer oda megy, nem jön vissza többé. (Az égre 

mutat.) 

TIZENEGYEDIK JELENET. 

JANI, voltak. 

Terka. (Meglátja Janit.) Útálatos ! 

Jani. (Szomorúan.) Ilka, nézz a szemem közé! 

(Ilka elfordul.) 

Terka. Hályog van a szemén, nem látja meg 

kigyelmedet soha! 

Jani. Ilka, hát nem mersz? 

Ilka. Nincs szavunk egymáshoz ! 
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Jani. Nincs szavunk?! Oh. tudom én, hogy 

engem soha sem szerettél. 

Ilka. Lehet! 

Jani. Minden szavad a szívemet hasítja ! 

Ilka. Az enyém is megvan hasítva! 

Jani. Megbántam már százszor. No nézz 

hát reám, mondd, hogy nem tiszta szívedből lettél 

menyasszony! 

Ilka. (Magában.) Ne higyj, ne higyj, én sem 

hiszek már senkinek! 

T I Z E N K E T T E D I K J E L E N E T . 

LOMPOS, megáll a háttérben. Voltak. 

Lompos. No csakhogy egyser össekerültek már ! 

Gavallémé. (Kérve.) Ilka! ? 

Ilka. (Küzdve.) Nem mondok semmit. 

Gavallémé. Edes leányom, nézd, hogy szen-

ved ez a gyerek. Nézd, milyen sápadt. Nyisd meg 

előtte a szíved hajlékát és ereszszed be az övét, 

hiszen az a két szív egymás nélkül pusztulásnak 

indul, mint a féregette gyümölcs veszendőbe megy ! 

Ilka. Nem tehetem. 

Terka. Ne is tedd, mert a mit ő tett, az 

Isten ellen való vétek. Ellökött magától, mintha 

becstelen volnál. Hát ki meri szemébe mondani a 

hataki lányoknak, hogy rossz úton járnak vagy 

jártak valamikor ?! Hogy most nevetnek rajtad, 
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majd kihevered és akkor is, meg most is az ilyen 

legénynek fittyet hányunk. Gyere haza! 

Lompos. (Magában.) Ne neked samár, abrakolj! 

Jani. Ilka, még egyszer kérlek, felelj a sza- I 

vamra, ne várd, hogy a húgoddal összetűzzek! 

Terka. Ott leszek én akkor! 

Jani. De engem nem darabolsz össze a | 

nyelveddel! 

Gavallérné. Megállj, fiam, ne hirtelenkedj! I 

Jani. Nem várok tovább, mondd, hogy en- I 

gem szeretsz vagy nem látjuk egymást többé soha. 1 

lika. (Zokog s kitör.) Isten verjen meg engem, 

ha egyet is szólok. Nem bízik a becsületemben, oh ! . . . j 

Jani. Ugy hamis a tested is, lelked is, hamis 

vagy magad is, az is voltál mindig! (El balra.) 

TIZENHARMADIK JELENET. 

Voltak. 

Lompos. (Magában.) Csudar ! Sázssor is csudai ! 

Nagyon sajnálom, hogy ilyen „pipogya" parastnok 

hagytam megmenteni azs életemet. 

Ilka. Szivem fájdalmas tövise, némulj el örökre 

szerelmeddel együtt! (El jobbra.) 

TIZENNEGYEDIK JELENET. 
mert 

Voltak. a z s é r t 

Gavallér né. Hát még most sem indult meg á ból. I 

szíved? f I l k á n a 



Terka. Nem! 

Gavallérné. Jó ! Hát most csak annyit mon-

dok, hogy ha ez a két gyerek valami bajt okoz 

magának, olyat teszek, hogy összeomlik a falu! 

(El Jani után.) 

TIZENÖTÖDIK JELENET. 

Voltak. 

Terka. Oh én édes Istenem, milyen sorsot 

mértél reánk. Jaj ha ez az asszony igazat mondott, 

ha elföldeli magát, oh akkor én sem élek egy óráig 

sem. — Pedig megteszi, mert ismerem a termé-

szetét, szerez magának másik mérget. Oh akkor 

csakugyan összeomlik a falu. (Sír.) 

Lompos. Mi baja Teruska ? 

Terka. Fáj a szívem, Jóska, meg akar szakadni! 

Lompos. Hisen ha én segíthetnék, hát meg-

tenném sívesen ! 

Terka. Tedd meg azt Jóska, hogy eredj Ilka 

után strázsának, nehogy valami bolondot csináljon. 

A Tisza felé ne ereszd, mert beleöli magát. Mondd 

neki, ha le nem tesz a szándékáról, tüstént kivé-

gezem a világból. Mondd, hogy nem bánom már, 

ha kibékül is a Janival. 

Lompos. Est nem értem, a Tisa felé ne eressem, 

bert bele öli magát, tehát félti azs életét, de 

üzsért ha le nem tes a sándékáról. kivégezsi a világ-

ból. Nagyon kedvezs a serencse ennek a segény 

Ilkának. (El Ilka után.) 

b* 
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TIZENHATODIK JELENET. 

TERKA, egyedül. 

Terka. Oh te elvetemült gazdája a bűnös 

lelkednek, mi jutott eszedbe. Nem is tudom, hogy 

mi lesz a vége. — Szívem ne zaklass, ne kergess 

a bánat felé, mert belém fojtalak. (Kedvet erőltet.) 

Légy víg, mint én, hiszen te se vagy külömb nálam. 

(Kérve.) No indítsd hát meg a kedved, édes hű I 

cselédem, lásd milyen szépen kérlek. — Indítsd 

há t meg. — (örömmel.) í g y ! . . . í g y ! . . . Csak 

most törj fel piros rózsa színben. No lásd, hogy i 

tudod, ha akarod ! (Dalol.) 

Dal. 

Ég a szívem, eloltani nem birom, 

Azt a csalfát felejteni nem tudom. 

Bejártam már orvosságért 

Tizenhárom patikát, 

Nem találtam meg a szívem balzsamát. 

Barna legény, te vagy szívem doktora, 

Többet érsz mint tizenhárom patika. 

Gyógyítsd meg hát a szívemet 

Kis angyalom nem bánom, 

Gyógyult szívvel veled élem világom. 

Piros rózát. tűzök a hajam közé, 

Zöld levelet melléje, 

Fhros rózsát szedtem a galambomnak, 

Édes csókért cserébe. 
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Jaj de szépen virít a réten a rózsa. 

Az én galambomnak mézédes a csókja. 

Kedves kis angyalom, 

Gyógyítsd meg a bajom, 

Mennyországom, csillagom. 

Minden este künn várom a kapuba' 

Az én kedves babámat. 

Rabja lettem csillagos két szemének. 

Szép aranyos szavának. 

Jöjj már kis angyalom, csókolj meg egy kettő, 

Jó hogy nekem adott téged a teremtő. 

Kedves kis angyalom. 

Gyógyítsd meg a bajom. 

Mennyországom, csillagom. 

Friss. 

Hej rózsám, jaj de jó volt az este, 

Hogy rózsát kértem tőled a kertbe. 

Jaj de jó volt, hogy megszántál, 

Rózsa helyet csókot adtál, 

Három helyett négyet kaptál 

Az este. 

(Dal után.) Hej most kéne már sok ész, ha 

volna, hogy könnyű szerrel kibékíthetném őket. 

Mért is vagyok olyan buta egy teremtés ? ! — 

Azt mondják, a püspököknek sok eszük van! — 

Jaj ha most ide jönne egy, hogy elcserélhetném 

vele a fejemet, de megköszönném neki! 
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TIZENHETEDIK JELENET. 

IMRE, TERKA. 

Imre. (Balról.) No hála Istennek, csak hogy 

már itt vagyok ! 

Terka. (Örömmel.) Püspök ? Jaj, az Isten hozta! 

(Megismeri.) Vigye el az ördög. 

Imre. De nem megyek ám cziezám, jó nekem 

itt is. 

Terka. Már hogy én a maga cziczája vagyok ? 

Hát macskának néz engem „szögedi" szükség! — 

Talán egeret akar velem fogatni? De azt a „szö-

gedi" mindenét az esze járásának! 

Imre. Ne pattogj, galambom! 

Terka. De pattogok, ha nem tetszik, hát 

tegyen róla ! Tudja ! ? 

Imre. Nem adnád olcsóbban, drágám ? 

Terka. Semmi drága, azaz, hogy nagyon is 

drága, de csak kigyehnednek! 

Imre. A bolondját járod? 

Terka. Járja maga, meg tudom is én mije. 

Oszt ide meg ne járjon, hanem járjon az apjával 

Radnára szenteskedni. Itt nincsenek szentek ! — 

Tudja! ? 

Imre. Mi ütött hozzád, Terka ? 

Terka. A mi ütött, az ütött! Nincs vásár, 

eladtunk min'dent! 

Imre. De a halat csak nem adtátok el, mert 
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még tudtommal egy kupecz se járt erre, már pedig 

én megveszem, ha még annyi van is! 

Terka. De azt nem veszi. 

Imre. Már mért ne venném ? 

lerka. Mert nem eladó ! 

Imre. Jaj, de ki vagy nyúlva, rózsám, hát mi 

a bajod velem ? 

Terka. Tudja kigyelmed jól. 

Imre. So'se tudok én semmit. 

Terka. Azért engedte meg az apjának, hogy 

beperelje az apámat. 

Imre. No hát akkor rosszul tudod, mert még 

nem perelte be, meg nem is fogja, még én meg-

leszek. 

Terka. Hát az szép dolog azt híresztelni, 

hogy én a kigyelmed nyakára akarom varrni ma-

gamat. No még az kellene, ha még úgy szeretem 

is, mint a lelkem üdvösségit. 

Imre. No hát mégis csak szeretsz, ugy-e? 

Terka. Én ? Hát mondtam én, hogy szeretem ? 

Imre. Mondtad hát. 

Terka. Mikor? 

Imre. Éppen most. 

Terka. No hallja, ez már csakugyan „szö-

gedi" szokás! Algyőn ilyet nem tudnak hazudni! 

Imre. Tiszta igazság az lelkem, azért hát 

< sapj ide a tenyerembe. Szent a béke rózsám és 

alkudjunk meg ! 



Terka, Három lépést tovább! 

Imre. Tőled, vagy hozzád? 

Terka. Amarráék felé. (Félre.) Pislogós kupecz, 

hogy érti a vásárt! 

Imre. Hát meddig tart még ez a sületlen 

nótád ? 

Terka. Mig másikat nem sütök. 

Imre. Fogyjon el a tűzrevalód, rózsám, én 

kívánom, nem más. (Megcsókolja.) Nesze rózsám 

foglaló, ez a neked való! 

Terka. Jaj, hogy a szája ne érje meg a va-

csorát, de szúrós a bajusza ! 

Imre. Szűnjön a mérged, mert úgyis felesé-

gül veszlek. 

TIZENNYOLCZADIK JELENET. 

KÁSATÜRü, voltak. 

Kásatörö. Abba mán én is beleszólok, a 

jégenkopogódat. 

Terka. Tudtam, tudtam, hogy kíséri, mint 

az árnyék! 

bme. (Mérgesen.) Mért jött kend utánam? 

Kásatörö. Mert jussom van hozzád, mert 

még kiskorú vagy. 

Imre. Kiskorú kend, maga meg sohase is 

lesz nagykorú! 

Kásatörő. Ó te kögyetlen szájú. 

Imre. Én utánam ne csőszködjék kend, mert 

még 

bánjt 

nem 

keres; 

járt t 

hoz a 

bele, 

hogy 

¡csak i 

kóba 

ne en 

vem v 

J 

Többe 

hsszom 

itt a le 
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I 
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a híva! 



még az a fából faragott szent Habakuk is meg-

bánja ! 

>s kupecz, Kdsatörö. Ne káromkodj, te kögyetlen szájú; 

nem tudod, hogy körösztjáró hét van ! 

sületlen Imre. Nem bánom én, akár mi van, elég 

kereszt kend maga is. Mért jött kend utánam ? 

Kdsatörö. Azért, mert mikor elindultál, mind- • 

zsám, én járt tudtam, hogy e közé a kögyetlen família közé 

rózsám hoz a szándékod. Mán pedig ebbe nem házasodsz 

bele, még én löszök az édös apád. 

;g a va- Imre. De bele házasodok már csak azért is, 

hogy kend ne legyen az édes apám. 

; felesé- Terka. De nem házasodik, hallja kigyelmed, 

; csak menjen haza az apjával, oszt üljön a kucz-

kóba tollat fosztani. (Kásatörőhöz.) Kigyelmed meg 

ne emlegesse a famíliámat, mert amilyen jó ked-

vem van, furcsán jár velem! 

¡ólok. a | Kdsatörö. No hallod, hát jó körösztény ez ? 

Többet érne, ha az ezör pöngőmet adnák mög! 

i. mint Imre. Mindjárt elfelejtem, mi a fiúi kötelesség ! 

Terka. (Gúnyosan.) Soh'se mérgelődjék néném-

[ii? | Asszony, csak menjen haza békével. Nem fogjuk 

, mert : itt a legényt kötéllel, mert ha azt akarom, foghatok 

I üfinden újjamra tízet, ha mindjárt az apja nem 

ase is a „radnai búcsúsok" elöljárója is! 

Imre. Még is hátra van ! 

Kdsatörö. Húgom asszony, ne hánytorgassa 

i, mert I a hivatalomat. 



Terka. Csak viselje egészséggel, nem pa-

naszlom. olyan 

Imre. Már pedig elveszem ezt a leányt 

azért is. 

Kásatörö. De nem vöszöd. (Torkához.) Ön- pápass 

kögyed mög ne is erőltesse, mert úgy is hasztalan boszoi 

a fáradsága. j 

Terka. (Félre.) Ejnye vén szenteltvizes korsó,! már r 

hát csakugyan azt hiszi, hogy én erőltetem. No bárkái 

megállj, majd török borsot az orrod alá mindjárt, (öompc 

(Fenn.) Hát most már azért is hozzá megyek és 

megmutatom, hogy mást nem vesz el, mert meg-
/ • I Uay-P 

babonázom, szerelem-italt itatok vele. Jöjjön ide 

hamar, csókoljon meg, mert még a csókom is olyan 

babonás, hogy szájába marad az íze minden retye-j a z 1 

rutyájának. 

Kásatörö. Tyűh, a jégen kopogóját, az éli 

szám mán is keserű kezd lönni ! 

Imre. Babonázz meg lelkem, nem bánom én, 

ha agyon babonázol is ! (Csókolni akarja.) tudját 

Terka. (Visszatartja.) No no, csak sorjára aj 

vásárt, majd először meggondolom magam. (Titkon.) 

Nincs rá szükség, nagyon szúrós a bajusza. 

Imre. De megcsókollak én most már, ha hirósá 

addig élek is! (Csókolja.) jf: 

Terka. (Mérgesen.) Hozzám ne nyúljon töb-

bet ! (Kásatörőhöz.) Nem lud parancsolni a fiának? hennü 

Imre. Otthon parancsol, de nem itt. 
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Kásatörö. Jaj te kögyetlen szájú, hiszen mán 

olyan a szám, mint az epe. 

Imre. Arinál édesebb nekem ! 

Kásatörö. Hát nincs neköd szömöd ? Ne a 

pápaszömöm, ezön nézd mög, hogy csakugyan 

boszorkány. (Odaadja a szemüvegét.) 

Imre. (Eldobja.) Már én nem nézegetem, mert 

már régen kinéztem magamnak. Gyere rózsám a 

bárkához, csináljunk vásárt! 

(Lompos megjelenik a Tiszaparton s valakit észrevesz a 

túlsó felén; átszalad.) 

Terka. Előbb a halat, azután engem visz el 

Ugy-e? Tudom én azt! (Elszaladnak Imrével jobbra.) 

Kásatörö. Mögállj te lóhitű, ne mérgesítsd 

az édös apádat ezön a hétön ! (El utánuk.) 

T I Z E N K I L E N C Z E D I K J E L E N E T . 

LOMPOS, KUKULI, BULI, MASKULI. 

Lompos. (Kíséri őket.) Alómars előre! nem 

tudjátok, hogy nem sabad horgásni! ? 

Kukuli. Nem fogtunk semmit, instálom! 

Lompos. Azs mindegy! Mars a dutyiba! 

Kukuli. Sánakozszsék rajtunk, hatalmas 

Lompos. Nincs grácsia ! 

Maskuli. No nézsd a rothadt, még csúfá tes 

bennünket. 

Buli. Ne hagyjuk magunkat. 



Kukuli. Hallgass te bibast, a törvénycsikknek 

meg kell hajolni. 

Lompos. Majd ád most a bíró nektek, még 

azst is elfelejtitek, hogy hol sülettetek! 

Buli. Én nem sülettem instálom! Igazs-e 

Kukuli ? 

Kukuli. Igazs, kenyergem, a silvafán termett! 

Lompos. (Csudálkozva.) Ne besélj ? ! 

Kukuli. Sagulja meg csak, most is silvórium 

sagú ! 

L^ompos. (Szagulja.) Hisen ezs réseg! Lóvá 

akartok tenni ? Most már azsért is befelé ! De igazs, 

ezs itt réseg, nem tud a maga lábán járni ! 

(Bulihoz.) Egy-kettő, ugorj a Kukuli hátára! 

Kukuli. Instálom, azst a csúfot csak ne tegye 

rajtam. 

Lompos. Ugorj fel, ha mondom ! (Megüti Buli-

nak a lábát, Buli fölugrik.) 

Kukuli. Jaj, a tekintélyem ! 

Lompos. Nese tekintély ! No ne panaskodj, 

hogy csak rajtad van a teher (Maskulihoz.) Te meg 

ugorj a Buliéra! (Maskuli fölugrik.) 

Kukuli. Hisen ezs is engem nyom ! 

Lompos. Minden samár elbirja a maga ter-

hét. Mars ! (A czigányok elmennek.) 



HUSZADIK JELENET. 

KATA, LOMPOS. 

Kata. Jaj Lomposkám, de régen kereslek ! 

Lompos. Jöjjön kend azs irodámba ! 

Kata. Hová viszed azokat a czigányokat? 

Lompos. Párisba, a „Tejfel torony" tetejébe 

bakternek ! 

Kata. Merre van az, Lompos? 

Lompos. Kutyanyak mellett ! (indul.) 

Kata. Megállj Lomposkám, én is veled 

megyek ? 

Lompos. Megy kend ám a sent Gellért he-

gyére tüzses lapáton, vén bosorkány ! (Elsiet a czi-

gányök után.) 

HUSZONEGYEDIK JELENET. 

KATA, mindjárt KÁSATÖRÖ. 

Kata. (Fenyegeti.) Megállj kormos, megállj, 

majd korog még a hasad ! 

Kdsatörö. Nem birok a kögyetlen fejűvel ! 

De hova is hajította a pápaszömömet? Hol van 

m á n 110 ? (Keresi.) 

Kata. (Megfogja a kezét.) Itt vagyok, galambom ! 

Kasatorö. (Megijed, keresztet vet.) Mindön lélök 

dicséri az urat ! (Megismeri.) Vagy te vagy ? 

Kata. Özvegy kigyelmed ugy-e? 

Kdsatörö. Az ! mért kérdözöd ? 
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Kata. (Szemérmesen.) Szabadítson meg! 

Kásatörö. Mitől ? A gonosztól ? Gyere, majd 

rád imádkozok. 

Kata. (Mérgesen.) No már én rám ne imád-

kozgasson! 

Kásatörö. Hát akkor nem imádkozok. 

H U S Z O N K E T T E D I K J E L E N E T . 

GYURA, mindjárt NETÚRJ, voltak. 

Gyura. (Szájában pipa.) Egyre keresem a pipá-

mat, hát most jut eszembe, hogy itt van a do-

hányom. 

Netúrj. (Szalad egy zsákkal.) De engem nem 

fogtok meg az idén! (Gyurához.) Fogd meg ezt a 

zsákot! 

Gyura. Tán a finánczok jönnek ? 

Netúrj. Azok, csak siess, mert mindjárt itt 

lesznek ! 

Gyura. Fogja nxeg a tehén! (Elszalad.) 

Netúrj. Tyűli, hogy gyógyuljon be a szád! 

(Kásatörőhöz.) Fogja meg kigyelmed. 

Kásatörö. Mögfoghatom ! Hát mi van benne? 

Netúrj. Ártatlan jószág ez. (A lóczáról leveszi a 

szalmás zsákot és azt adja Kásatörő kezébe. A saját zsák-

jából beletesz néhány csomó dohányt, azután a saját zsákjával 

a csolnakba ugrik és elevez.) Jóéjszakát, zöld uborkák ! 



HUSZONHARMADIK JELENET. 

Voltak. 

Kdsatörö. Dohányt tött ide! Hát mért 

tötte ide ? 

HUSZONNEGYEDIK JELENET. 

BLAU, SPITZER, KOHN, voltak. 

•onyos puskákkal Kásatörő elé áll-

Kdsatörö. Ki halt mög, édös körösztény ba-

rátjaim ? 

Blau. Még viczczel a paraszt! Megfogtalak, 

konstatálom. 

finánczok ? Jaj neköm ! 

Blau. Spitzer úr, nézze meg a zsákot ? 

(Spitzer nézi.) 

Kdsatörö. 0 kutya Netúrj. hát én rám volt 

pikköd ? ! 

Spitzer. Hallja ez sértés, mert én nem va-

gyok khotya, se nem túrok, hanem szépen keresem 

a dohányt. (Kiveszi a dohányt.) Itt van öt csomó, a 

többi pelyva. Itt ki vagyunk mustrálva, mint egy 

szekfrtszeg. 

Kohn. Váj, milyen rövidlátók az urak, hát 

nem látják, hogy stikk macscsöt kaptunk? 

Halt! 

Kdsatörö. Én édös Istenöm, hát ön-kögyetök 



8U 

Blau. Kedves Kohn úr, most nem kártyá-

zunk, ne tessék macscsolni! 

Kohn. De én thodom, hogy ez nem az igazi 

khopecz. Én merek fogadni, hogy a Netúrj stik-

lírozott! 

Kásatörö. Az volt hát a bicskás, az adta a 

kezembe. 

Blau. Váj, hodj a mendergős menykő üsse 

meg a betyárját, hát megint lefőzött. No megállj 

khotya, tudtam, hogy elszaladsz! 

Kásatörö. (Blauhoz.) Hát elmöhetök édös 

atyámfia ? 

Blau. Csatlakozza mogát nagyon, mert én 

nem vacíjok egy fiú a moga otyájától, én vadjok 

egy B l au ! (Saját mellére üt.) 

Spitzer. (Szintén.) Spitzer! 

Kohn. (Szintén.) Kohn ! 

Blau. Kísérjék be, konstatálom ! 

Kásatörö. De hát mondom, hogy nem az 

enyém. Igaz-e, Kata? 

Kata. Nem igaz, itt vette tizenkét garasért, 

én láttam ! 

Blau. Akkor csak zofort, konstatálom! Én 

kilesem azt a khütélre való Netúrjt, akinek már 

khüteles lett volna khütelet khütelezni a nyakára 

valamelyik khüteles ! 

Kásatörö. Ó Imre, Imre, de kiválasztottad 

Algyőt a te édös apádnak! (El Spitzer és Kohnnal.) 



81 

HUSZONÖTÖDIK JELENET. 

Voltak. 

Blau. (Katához.) Merre túrta mogát az a 

Netúrj, üreg mámi ? 

Kata. (Mérgesen.) Keresd meg! (Dalol.) „Falu 

végén van egy ház, zsidó lakik benne" . . . (El.) 

HUSZONHATODIK JELENET. 

BLAU, egyedül. 

Blau. Ezért a budapesti antikváriusok sem 

adnának egy hatost. (Felmegy a Tiszapartra s meglátja 

Netúrjt.) Váj, ott tolja a csolnakot a betjár! Odd 

meg mogad, te zsivány! 

Netúrj. (Künn.) Nem lehet galambom ! (Dalol.) 

„Szőke vize a Tiszának" . . . 

Blau. Még dalol nekem edj nótát! Mindjárt 

lüvök, te kóczmadzagra való ! 

Netúrj. Hót csak hadd jöjjön, de azért zsákba 

tináncz! 

Blau. Lefeküdt a csolnakba a rabló! No 

megállj tolvaj, tudom, hogy akarsz mogadnak edj 

egérútat, de én leszek edj macska, aki megfojtja 

léged. (El.) 

6 
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ILKA, TERKA. 
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HUSZONHETEDIK JELENET. még i 

ban ! 
vagy 

Terka. Törüld le már a könyeidet, édes (Ismét 

testvérem, hiszen tudsz te víg is lenni, ha akarsz. 

No mosolyogj egy kicsit! 

Ilka. Csak ő ne hozta volna a bánatot aniost 

szívemre, nem íájna semmi. hozzá 

Terka. Hát örökké ott akarod tartani azt a 

* bánatot ? 

Ilka. Ha az le tudná venni, aki oda tette, 

t nagyon boldog lennék. 

Terka. Tehát még mindig?. . . . . 
... ~ bajusz 

1 Ilka. (Igent int.) 

Terka. No hát akkor felejts el mindent és 

ne uraltasd magad, hanem borulj a keblére. No 

gyere, hadd halljam, hogy dobog a szíved. 

(Ráteszi a kezét.) Dobog ez, még pedig elég hango- ^ 

san. (Odateszi a fülét.) Nini, még beszél is ! . . . Azüdtan 
e ám, azt mondja, hogy a szerelem fenékig tejfel1 sza (J 

Hát aztán kit szeretsz, te kis makranczos jószág ? (MáÚ'ágér 

hangon.) A Janit ! (Saját hangján.) Igazán ? No néz zé l ) r 

meg az ember. Nagyon szereted ? (Más hangon.) Élek-
k halok érte ! (Saját hangján.) No hát legyen a tied ! . . ^ 
k Hallottad-e, testvér, mit beszélt a lakód ? . . . Há ^ 

most azt mondom neked, hogy ha még egyszer rái i 

néz az a legény, pislants neki vissza, ha pedijbtdár 

csókot kér tőled, adj neki olyan czuppanóst, hogrSy sz< 

1 
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még az angyalok is meghallják a mennyország-

ban ! . . . Legalább is legyen ekkora ! (Megcsókolja.) 

Vagy ekkora! (ismét.) Nem. nem. hanem ekkora ni! 

det, édes (Ismét csókolja.) 

ía akarsz. Ilka. Oh te kis bolondos ! 

Terka. Oh tudom én. hogy jó az. nekem még 

lánatot a m o s t is a számban van az íze! Jaj, de ért is 

hozzá ! 

ini azt a Uka. Kicsoda ? 

Terka. Az a csúnya kupecz. 

oda tette. n k a Megcsókolt ? 

Terka. De hányszor! — Hanem tudod, a 

bajuszával sehogy se vagyok kibékülve. 

indent és I l k a " Ja-Í d e b o l d ° g va£J-
ui' ~ Terka. Te is az leszel nemsokára, 

íblere. No 
i Ilka. Hiszen te haragszol Janira, 

a szived. ° 

é» hango- Terka. Nem én, egy cseppet sem. Hiszen ha 

s' Azu tán i volna, hogy szíved nem azt beszéli, a mit 

ki" tejfel1 szád, dehogy ártottam volna magamat közétek a 

szág ? (Máí'^úgért sem! . . . De most már ugy-e nem veszel 

No nézzéöbb mérget? 

lg0n.) Élek I l k a- Nem ! 

a tied ! . Terka. Mondjad, liogy bizony Isten ! 

? . Há No hát bizony Isten ! 

;gyszer rá< Terka. Jaj, de örülök. De szeretnék most 

ha pedijü^dár lenni, hogy elrepülhetnék a galambodhoz 

nóst, hogfgy szerelmes üzenettel ! . . . Értem is a módját! 
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Meglásd, mire a holdvilág háromszor megújul, te is 

új asszony leszel ! 

Ilka. Hát te? 

Terka. Én még ráérek, de . . . azért alig 

várom! 

HUSZONNYOLGZADIK JELENET. 

PATAKI, voltak. 

Pataki. (Sietve.) Terka! ? (Meglátja likát.) Hát ' 

ez mit keres itt ? 

Terka. Ejnye, édesapám, hát hogy beszélhet 

ilyet ? 

Pataki. (Haraggal.) Mit keres ez itt? 

Terka. Mit keres ? ! Hát minket keres, azokat 

kell neki keresni, a kikhez jussa van! 

Pataki. Én hozzám semmi jussa sincs! 

Terka. Dehogy nincs, édesapám, hiszen ő is 

csak olyan gyereke, mint én vagyok. 

Tataki. Nekem nem gyerekem! 

Terka. Jaj, édesapám, hát az apai szív be-

szél most kigyelmedből ? 

Pataki. Az ! 

Terka. Ejnye, hát akkor mi legyen vele? 

Pataki. Az, hogy a küszöbömet többé nem 

fogja átlépni, mert a Pataki portáján olyan leány; 

nem lakhat, a ki szeretőt tart. 

Terka. Akkor bátran beléphet a portánkra., 

én mondom! 

csüle 

előtt, 

hogy 

dom, 

tet, i 

nedet 

voltai 

a tesl 

get, r 

én so 

után 
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Pataki. Te mondod ? 

Terka. En, mert az én testvérem olyan be-

csületes, mint a nap. 

Pataki. Tán te akarod meghazudtolni a világ 

előtt, a mit maga ütött dobra. 

Perka. Hazugság! . . . Azt csak azért tette, 

hogy Kaszát nem szereti. 

Pataki. Meg hogy az édesapjára bajt hozzon. 

Terka. Jó az Isten, majd megsegít. 

Pataki. Kivált ha a pártjára állsz. 

Terka. A szívem parancsolja! 

Pataki. Hát én nem parancsolok ? 

Terka. Parancsol édesapám is, meg is foga-

dom, de Ilkát ne bántsa. 

Pataki. 0 se bántotta meg az apai szerete-

tet, ugy-e? (Ilkához.) El a szemem elől. hogy szí-

nedet se lássam! 

Terka. Édesapám, én engedelmes, jó leánya 

voltam mindig. Ezután is az maradok, de hogyha 

. a testvéremet bántja, nem ismerek engedelmessé-

get, nem ismerek senkit, hanem a pártjára állok. 

Ilka. Terka testvérem, ne juttasd magad az 

én sorsomra, engedelmeskedj. 

Terka. Nem hagylak halálig. 

Pataki. Leány, azt mondom, hogy egymás-

után hazafelé! 

Terka. Megyek igen. de ha Ilka is jön ! 

Pataki. És ha nem ? 



Terka. Akkor éli sem megyek. 

Pataki. Hogy vásárra vihesd te is a becsü-

letedet ! 

Terka. Azt nem teszem, hanem elmegyek 

vele világgá! Ha osztoztam vele a jómódban, osz-

tozom a nyomorban is. Dolgozni fogok s ha dol-

got nem kapok, elmegy a testvér a testvérnek 

koldulni, de még sem hagyja egymást! 

Pataki. Menj hát te is, hogy híredet se hall-

jam. De az átkom . . . az apai átok . . . az Isten 

átka . . . 

HUSZONKILENGZEDIK JELENET. 

BÚZA, voltak. 

Búza. (Balról sietve.) Jaj gazd'uram, végünk 

van ! 

Pataki. (Megijed.) Ki az ? . . . . Ember, mit 

akarsz ? . . . Rossz hírt hozasz ugy-e ? 

Búza. Jobb szeretném inkább a nyelvemet 

levágni, mint én legyek az első, a ki ezt elmondja. 

Pataki. Beszélj, mert megfojtalak! 

Búza. Negyedmagammal őriztem a „Mattyot.% 

de alig hogy a déli harangszó elhangzott, rohantak 

a gazdák ásókkal, botokkal. Egethasító káromko-

dással estek a rekesznek s azt mondták, ha már 

mindenki beperelte, nekik mi sem marad. Felsza-; 
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kajtották a rekeszt, a ,Matty" vize a Tiszába 

folyt. 

Pataki. (Leroskad a lóczára.) Úr Isten! koldus 

lett belőlem. 

Ilka. J (Hozzá sietnek s letérdelnek előtte.) Édes-

Terka. j apám! 

Pataki. (Átöleli mind a kettőt s zokog.) Vigyetek 

a temetőbe ! 

A függöny legördül. m 
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H A R M A D I K F E L V O N Á S . 

(Egyik része a falunak. Bal felől néhány ház, jobb felől 

Pataki kertajtaja rácskerítéssel, mellette Pataki háza vége 

látszik. A háttérben korcsma czégérrel. Előtte asztal s né-

hány szék) 

E L S Ő J E L E N E T . 

JANI, LOMPOS. 

Jani. 
Dal. 

Hej hogyha én eltudnám azt feledni, 

Hogy kell a lányt igaz szívből szeretni, 

Nem sírnék én, nem zokognék utánad, 

Azt se tudnám, mi fán terem a bánat. 

Hej hogyha én megtudnám azt tanulni, 

Hogy kell a lányt hitegetni, megcsalni, 

Szőkét-barnát hitegetnék, megcsalnék. 

A világon legboldogabb én volnék. 

Lompos. (Balról jön. nyakában kis dob.) Serbus I Sí 

Jani, de elkeseredtél! ^ 

Jani. Rosszat álmodtam, hát beboriilt a 

kedvem ! 

Lompos. Tán vén assonyt láttál ? 

Jani. Nem én, hanem c-zigányt! 
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Lompos. Hm ! Tán csak nem kisbíró volt ? 

Jani. De bizony az volt, ördög bújjék a 

dobodba, ha itt akarod verni! 

Lompos. Itt én ! 

Jani. Ne tedd azt, Jóska, rosszul esnék nekik ! 
l o 1 0 1 j I^ompos. Nem tehetek róla, ezs a falu közsepe! 

Jani. De hátha a hátad közepét keresi meg 

I Pataki uram! 

Lompos. Csakhogy nem tartom elébe! Kü-

lönben nekem musáj, rám parancsoltak! 

Jani. Nincs is igazság ebben a faluban! 

Lompos. Nincs hát! A padhozs kötözsték 

valahol, mint engem a „Potyká-"ban. 

Jani. Bár csak azt a vén Kaszát kötöznék 

már az akasztófához, ha nem sajnálja őket! 

Lompos. Én se gondoltam, hogy én dobolom 

nekik a búcsúzstatót. 

Jani. Hát mire ment már a gazdákkal, 

tudod-e ? 

Lompos. Miféle gazsdákkal ? 

Jani. Akik a „Mattyot" megcsapolták! 

Lompos. Beperelte őket, de el is vestette 

•bus serencsésen! . . Most a király bírója mondja ki 

üzs igazságot. 

a : Jani. Bár kimondta volna már, nem esnék 

beg rajta most ez a nagy szégyen ! 

Lompos. Én is jobb seretném a falu dobja 

i helyett a vén Kasa hátát ütni. Hej. ütnék rajta 



akkora lyukat, hogy azs a podegrás lelke úgy ki-

saladna, hogy meg sem állna a mennyeknek 

pokláig! 

Jani. Ugy-e hogy te is sajnálod őket! 

Lompos. Hogy ne sajnálnám! Azs igazs, 

hogy ezs a vén Pataki sárkány tejet sopott, de 

annál jobb sívű azs Ilka, azs azs égből lesállt örzső 

angyal! . . De hát te még se vagy vele sehogy ? 

Jani. Mióta ilyen sorban vannak, alig lát-

tam kétszer ! 

Lompos. És akkor se sóltál hozszsá ugy-e? 

Jani. Megszólítottam és ő is szívesen felelt, 

de az apja mintha csak az égből cseppent volna 

közénk, egyszerre ott termett! Megfogta a kezét, 

végig nézett rajtam, azután haza vezette. 

Lompos. Nem vettél ésre valami bístatót a 

semében ? 

Jani. Két könycseppet látam legurulni, en-

gem pedig mintha a földhöz szegeztek volna, vár 

tam az Ítélet napját. 

Lompos. No te se akkor sülettél, mikor 3 

lutrin nyertek ! No de majd megselídűl ezs a va^ 

elefánt, ha kitesik a sűrit ebből a lesekből! . • 

Még majd hasnodra lesz! . . De ni-ni, hisen méí 

te is lehets itt a gazsda ! 

Jani. Én ? 

Lompos. Perse hogy te! 

Jani. Kiadtad az eszed árendába? 

egy 
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Lompos. Solfse adtam én ! Édes anyád ép-

pen most volt a kösségházsánál kérdezsni, hogy 

hány órakor les azs árverés! Azst mondta, hogy 

vevő sándéka van, ! 

Jani. Az én anyámnak ? 

Lompos. Nem is azs enyémnek! Annak nincs 

egy garassa se! 

Jani. Bele is üt akkor a tarajos istennyila 

a dobodba, ha az én anyám szavára ütöd rá a 

harmadszori! 

Lompos. Hallod, nem parasttal van dolgod, 

ne semtelenkedj ! 

Jani. De még a községházát is szétverem 

bíróstul együtt, ha ez igaz lesz! 

Lompos. Hát mért ne lehetne igazs? 

Jani. Azért, mert ha édesanyám veszi meg 

a házát meg a földjét, eltemeti a boldogságomat! 

Mert Pataki inkább megfojtja a lányát, semhogy 

valamikor nekem adja! Hát nem érted Jóska, 

hogy ez boszú akar lenni! 

Lompos. Azs ám, most már konyítok hozszsá ; 

Jani. Jaj, mit talált ki a pihent eszével! 

I^ompos. Akkor csak eredj hazsa és ne eresd 

a kösségházsáhozs ! De siess, mert nemsoká kezs-

dődik! 

Jani. Ha nem hallgat rám, úgy elmegyek, 

hogy kívánva se lát meg! (Elsiet jobbra.) 



MÁSODIK JELENET. 

LOMPOS, egyedül. 

Lompos. (Utána kiált.) Zsárcl rá azs ajtót! A 

kéménylukon meg húzsd kerestül a seprűt, akkor 

nem bir kijönni! . . . Hej segény Jani, de seret-

ném már, ha zsöldágra vergődnél! . . . No nem 

így értem, (Akasztást jelez.) elég volt azs apádnak 

belőle. Annak is ezs a vén felhőkergető azs oka, 

de meg is látogatta érte azs Isten. (Dalol.) 

Dal. 

Jaj de sépet álmodtam, 

Disnópiacson jártam. 

Te aranyos disnóláb, 

Fordítsd felém a pofád. 

Jaj jaj — jaj j a j ! 

Jaj de sépet álmodtam, 

Jaj jaj — jaj j a j ! 

Disnópiacson jártam. 

Csigánynak a vallása 

A jó töltött káposta. 

Hogy ha jól van berántva. 

B'eljut a mennyorságba. 

Jaj jaj — jaj jaj 1 

Csigánynak a vallása 

Jaj jaj — jaj j a j ! 

A jó töltött káposta. 

Nem félek én semmitől, 

Csak a fényes tükörtől, 
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Hogy ha bele pislantok, 

Füstös ördögöt látok. 

Jaj jaj — jaj jaj, 

Nem félek én semmitől, 

Jaj jaj — jaj jaj, 

Csak a fényes tükörtől. 

Hogyha egyser meghalok, 

Devla ucscse nem látok ; 

Sírhalmom fejfájára 

Malacs legyen pingálva. 

Jaj jaj — jaj jaj, 

Hogyha egyser meghalok, 

Jaj jaj — jaj jaj, 

Devla ucscse nem látok. 

HARMADIK JELENET. 

PATAKI, voltak. 

Lompos. Hej sép nóta, jó nóta, de előbb-

való a hivatal. (Dobol.) 

Pataki. (Kirohan a kertajtón s megfogja Lompos 

kezében a dobverőt.) Mit akarsz itt ? 

Lompos. Kidobolni, hogy a mai napon egy 

házs még bús zsákos föld eladó. Elősör, másod-

sor. harmadsor! 

Pataki. Pusztulj innen, mert kettéhasítalak! 

Lompos. A bíró parancsolta ! 

Pataki. Azt, hogy éppen itt dobolj? 

Lompos. Itt is, meg másutt is ! 

Pataki. Mondd meg a bírónak, hogy itt nem 
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parancsol délig még a vieze király sem ! Azután 

majd elválik! 

Lompos. Igassága van, majd elválik ! 

Pataki. Takarodj, ne biztass engem ! 

Lompos. (Hátrál.) Hisen nem bizstatom, nem 

vagyok én csigány ! Jaj jaj, forgóséi van a semé-

ben! Iskiri Lompos! Majd megmondom a bíró-

nak ! (Neki hátrál az éppen jövő Netúrjnak.) Jaj, hogy 

a hollók sedjék ki a semedet, ha nem látsz! 

NEGYEDIK JELENET. 

NETÚRJ, voltak. 

Netúrj. Vigyázz, czigány! Láttál-e már fából 

vaskarikát hee ? 

Lompos. Majd ha a kend orrán les azs u 

karika, akkor látok, de ast mondom, hogy „Ne-

túrj", mert nem lehet! (Elszalad jobbra.) 

ÖTÖDIK JELENET. 

Voltak. 

Netúrj. Hijnye, hogy gyógyuljon be a szád, 

hogy volt az a mondás? 

Lompos. (Visszakiált.) ügy volt azs, a hogy 

volt! 

Netúrj. No megállj, eljárod még a rókatán-

czot! Adjon Isten komám, jó, hogy itt találom, 

jöjjön hamar velem ! 
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Pataki. Hova menjek ? 

Netúrj. Kukutyinba zabot hegyezni, mit kér-

dezi azt most! 

Pataki. No hát én nem megyek sehova. 

Netúrj. Dehogy nem jön, komám, szerencsét 

kell próbálni. Itt kóvályog a Kasza a faluban! 

Pataki. Eljött a gazember, hogy kiforgasson 

a vagyonomból! 

Netúrj. Hijnye, de szűken mért a mennyei 

kocsmáros a kigyelmed fejébe, ha most ilyeneket 

beszél! 

Pataki. Talán megköszönjem neki, hogy a 

nyakamra hág? 

Netúrj. Jaj komám, igyék egy kis tűröm 

olajat, mert nagy szüksége van rá ! . . Hát nem 

tudja kigyelmed, hogy a haldokló ember a szalma-

szálhoz is kapkod. Bizony pedig komámba most 

hálni jár a lélek. 

Pataki. Azt akarja kigyelmed, hogy könyö-

rögjek neki ?! 

Netúrj. Okosabbat komám ! . . . Esz van itt. 

bem korpa! Megtapogassuk a szerelmes oldalát! 

Pataki. Mit fundált már ki kigyelmed megint? 

Netúrj. Azt, hogy egy hónapi halasztást csa-

varunk ki belőle! 

Pataki. Ha csak harapófogóval nem. máskép 

bem hiszem! 

Netúrj. Többet észszel mint erővel, komám ! 
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Oda ígérjük neki az Ilkát, azért felugrik a pad-

lásra is! Azt mondjuk, hogy most már felérte 

észszel, hogy jobb az öreg fa árnyékában meghú-

zódni, mint a fiataléban. Amilyen vén bolond, el-

hiszi, aztán helyen leszünk ! 

Pataki. Hogy irásba kérje, jó bánompénz 

mellett! Passzust állítsak ki a leányomról, mint a 

lovakról szoktak ! . . Abból nem eszik! Egyszer 

voltam bolond, azt is megbántam keservesen! 

(A fejére üt.) Vén bolond, vén bolond, hogy balász 

létedre a más bálójába keveredtél! . . 

Netúrj. Az fűtött be kigyelmednek ! De hát 

most kigyelmed is felrakhatná neki a Jézus lova 

füleit, ha én rám hallgatna ! 

Pataki. En csak nem uralom meg! 

Netúrj. Nem is kell komám, itt vagyok én. 

Hát azt gondolja kigyelmed, hogy aki a finánczo-

kat a kisujján forgatja, egy nyavalyás kovácst nem 

tud lová tenni!? Úgy elvezetem, komám, hogy 

mire visszaér, akkorára már kigyelmed régen meg-

nyerte a pert és a fejéhez vágja azt a rongyos : 

kétezer forintját kamatostul együtt! Azután Isten-

hirével a fagyon, még ki nem enged nagyon! 

Hogy az istennyila üsse agyon még ezen a napon! 

Pataki. Nem is kukoriczázna így velem, hü 

már a pert megnyertem volna. De az a híre? 

fiskális is úgy tanulta meg a mesterségét, hog)' 

elvesztettem a járásbíróságnál! 



Netúrj. No még az nem szentírás, amit a 

járásbíró mondott. Följebb is laknak még a hét-

személyeseknél. Már pedig ott mondanak olyan 

okosat, hogy azok a gazdák, akik a rekeszt felsza-

kajtották, mind megbolondulnak tőle! . . No jöj-

jön már, komám ! 

Pataki. Nem tudom én! 

Netúrj. Isten ucscse a hátamra veszem mindjárt! 

Pataki. Menjünk, de tudom, hogy az ördög-

nek tartozunk egy úttal, mert nem olyan bölcső-

ben ringatták azt a pénzes zsákot, hogy egyköny-
v nyen a falhoz állítsuk! 

Netúrj. Ringatták biz azt teknőben, az is 

békateknő volt ! No de csak bízza én rám ! (El balra.) 

ÖTÖDIK JELENET. 

Terka. 

ILKA, TERKA, a kertből. 

Dal. 

Ne gyónj nekem, minek gyónnál, 

Álnokabb vagy a kigyónál, 

Ne mentegesd rózsám magad, 

Rossz a legény, rossz is marad. 

Sírhatsz tőlem, hiába sírsz, 

Levelet is hiába írsz. 

Nem hiszek én az írásnak, 

Sem annak a nagy sírásnak 
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Csak azt mondom. Isten veled. 

Tükör minden kis leveled. 

Azt mutatja minden sora, 

Nem lennél te igaz soha. 

Két szemedből sűrű könv hull, 

De a szívem meg nem indul, 

Hulló könyed kikaczagom, 

Hamis gyöngy az, kis angyalom ! 

Terka. (Sóhajt.) Hej, de megvert bennünket 

az Isten ! 

Ilka. Mind a két kezével! Nem tudod, hova 

ment édesapám, félek, hogy . . . 

Terka. Van is mitől félni, mert olyan bajt 

akasztottál a nyakunkba, hogy soh se rázhatjuk le! 

Ilka. Ugyan Terka, hát nem sajnáltál volna, 

ha a mellett a vén ember mellett szomorkodtam 

volna el az életemet. 

Terka. Hát te most nem sajnálsz bennünket, 

hogy kikergetnek a házból és mehetünk koldulni, 

akár két tarisznyára ! ? 

Ilka. A szegények is megélnek ! 

Terka. De mink nem voltunk szegények és 

ha hozzá mentél volna, most nem volnánk ebbe Ü 

napba. 

Ilka. Hát te ugyan hozzá mentél volna-e? 
rTy ... 7. TI í 1—1X t H.r 4. 1 „ „ „ í 
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lika. Hogy igazságom van! 

Terka. Bánom is én ! (Dühösen.) Ne haragíts 

engem! 

Ilka. Mivel ? 

Terka. Avval a „lopótök" fejövei! 

Ilka. Ugy-e, hogy nem kérnél belőle ?! 

Terka. Nem hát ! 

Ilka. Hát akkor én mit szóljak ? 

Terka. Te más vagy! 

Ilka. Mi !? 

Terka. Bolond! (Pityereg.) Oh nem is tudom 

már, hogy mit beszélek ! . . . Ne haragudj rám, de 

bizony Isten hibás vagy egy kicsit, de csak nagyon 

kicsit! A Jani, az nagyobb hibás, hogy az Isten . . . 

Ilka. Terka, ki ne mondd a szádon! 

Terka. Tudom, hogy azon fői a fejed most 

is, pedig jobb volna, ha helyet keresnél, hogy 

hova menjünk szolgálni, mert a szegény édes-

apánknak elég a maga baja is, nehogy ilyen két 

ingyenélőt tartson! 

Ilka. Hát nem gondolok többet a Janira, ha 

úgy akarod ! 

Terka. De csak gondolj rá, mert most úgy sincs 

egyéb bajunk ! 

Ilka. No hát azért sem fogok rá gondolni! 

Terka. El is hiszem én azt. 

Ilka. Hát akár hiszed, akár nem. már pedig 

az úgy lesz! 
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HATODIK JELENET. 

LOMPOS, voltak. 

Lompos. (Jobbról.) Hogy kánikulába felejtsd 

el a nyarat! Kukoricsával csaljanak a disnópiaesra 

hetivásárkor, hát nem kisúrta a falu dobját! Jaj, 

csak azs életemet meg ne mentette volna! 

Ilka. Kire osztogatod az áldást, Jóska ? 

Lompos. A maga drágalátos Janijára, hogy a 

pustaság hajtsa el! 

Ilka. Mit csinált ? 

Lompos. Kisúrta a lalu dobját! 

Terka. Jól tette ! 

Lompos. Jól tette ? Hát ast jól tesi-e, ha 

most összesurkálja azs egés falut? 

Ilka. (Megijed) Miért? 

Lompos. Mert azs anyja erővel licsitálnij 

akar, ő meg nem akarja ! Azs a vén assony nem 

tágít, mert már el is ment a kösségházsáhozs, 6 

meg tör, zsúzs és ast kiabálja, hogy vérben fürdik 

ma! Akkora kés van a kezsében, mint a dobve-

rőm. Még megöli magát, a falu dobján már is 

vért erestett! 

Ilka. (Felkiált) Jézus Mária ! (Elszalad jobbra.) 
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HETEDIK JELENET. 

Voltak. 

Terka. Itt van. nem gondol többet a Janira! 

Lompos. Csak nem akarja Teruska. hogy a 

Jani megölje magát ? ! 

Terka. (Mérgesen.) Akarom én! . . . Azaz hogy 

dehogy akarom, Isten őrizze meg! De te is ne 

haragíts engem, mert képen felejtelek! 

Lompos. Jól van no. hisen tudom, hogy ross 

nap virradt rájok. de segítse meg azs Isten mind-

nyájokat, ast kívánom ! Isten áldja meg. (El balra.) 

NYOLCZADIK JELENET. 

TERKA, egyedül. 

Terka. Dehogy áld, dehogy áld. mikor any-

nyira megvert, hogy ki sem mondhatom ! 

Dal. 

Elveszett a jegykendőm a vásáron, 

Tűvé tettem, de sehol se találom: 

Nem mehetek most a rózsám elébe. 

Azt hinné, hogy másnak adtam cserébe! 

Elindulok hát még egyszer utána, 

Megkérdezek minden embert: nem látta ? 

S ha meg nem lesz, úgy elmegyek Istenem! 

Hogy a szél se hozza vissza a nevem. 
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K lLENCZEDIK JELENET. 

IMRE, voltak. 

Imre. Jó reggelt, Terka ! 

Terka. Jó, a kinek jó ! 

Imre. Soh'se búsulj, még engem látsz! Azért 

jöttem, hogy segítsek a bajon! 

Terka. Nincs szükség a kigyelmed segítségére ! 

Imre. Ejnye, de nagy szufla szorult beléd! 

Terka. Semmi köze hozzá. 

Imre. Hát megint truczczolni akarsz ? 

Terka. Ahogy nekem tetszik. 

Imre. De nekem nem tetszik, bomoljon meg 

a dolgod, mert ha házasság előtt is így kezded, 

házasság után az én fejemre tennéd a kontyot, 

már pedig olyan nincs a sifonérba. 

Terka. Talán azt hiszi, hogy a felesége leszek? 

Imre. Nemcsak hiszem, hanem tudom is. 

Hiszen kilátom én a szemedből, hogy szeretsz, 

azután egyszer kihallgattalak, mikor az Ilkának 

mondtad, hogy a hideg lel értem! 

Terka. Lelje magát a minden napos ! Az az, 

hogy a harmadnapos! . . . Ne haragítson engem ! 

Imre. Itt sül ki, hogy szeretsz, megsokaltad 

a mindennapost, harmadnapost kívánsz! 

Terka. Én nem szeretem, nem is mondtam 

soha! 1 

Imre. Kutya legyek, ha nem mondtad, meg 

ha nem hallottam ! nem süket az én fülem! 
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Terka. Süket biz az. mert nem mondtam és 

ha mondtam is, hogy valakit szeretek, az bizo-

nyosan nem maga volt! Kell is nekem ilyen gyá-

moltalan legény, akit az apja még most is kukori-

czára térdepeltet. 

Imre. (Mérgesen.) Most meg már én mondom, 

hogy ne haragíts meg, mert ha megharagszom, 

bemegyek ebbe a korcsmába és úgy leiszom magam, 

hogy lepedőbe visznek haza! 

Terka. Nem bánom ! 

Imre. Nem bánomból lesz a bánom ! 

lerka. Nohát ha bánom se bánom! 

Imre. Hát akkor én se bánom! 

Terka. Ne is bánja. 

Imre. Nem is bánom, de majd megbánod te ! 

Terka. Honnan tudja ? 

Imre. Megálmodtam az éjszaka! 

Terka. Rosszul álmodta, inert maga bánja meg! 

Imre. Hát azt meg már te honnan tudod ? 

Terka. Itt beszélte két veréb a kocsiúton! 

Imre. Üsse meg a mennykő a verebedet, 

hallgass már az okos szóra ! 

Terka. Hát mondott még maga életében 

okosat ? 

Imre. Hogyne mondtam volna, hiszen most 

is azt mondtam ! 

Terka. Én nem hallottam semmit! 

Imre. Hát még semmit se mondtam? 
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Terka. Még annál is kevesebbet. 

Imre. Igaz, de hogy az istennyilába is mond-

hattam volna, mikor kiforgatod az ember fiát a 

sodrából! 

Terka. Hát aztán mi az az okos szó ? 

Imre. Hát tudod, ma reggel czudarul befon-

tam az öreget. 

Terka. Tudom, hogy azt érti, engem is be-

fonna, ha lehetne, csakhogy erős! 

Imre. Ne izélj hát, hanem ide hallgass ! 

Terka. Nyitva van a fülem! 

Imre. Hát tudod, az öreg sehogy sem akarja 

az ezer forintját elfelejteni! 

Terka. Jussa van hozzá és meg is kapja, 

ha addig dolgozom is, míg a tenyerem el nem kopik. 

Imre. Ne szakíts hát félbe! 

Terka. (Mérgesen.) Mondja ki hát az utolsót, 

ne húzza, vonja! 

Imre. Hát erővel ide akart jönni, megvenni 

a házat meg a földet, hogy kifoghassa az ezer 

forintját! 

Terka. Az is csak ilyen legény apjától tel-

hetik ki, mint kigyelmed ! 

Imre. Hidd el, hogy nincs bennem belőle 

ennyi se! . . . (A kisujját mutatja.) Uram teremtőm, 

mit csináljak vele, hogy kössem meg a lábát, hogy 

ki ne mozduljon ! ? . . Ripp-ropp ! egy-kettő ! észhez 

kapott az eszem és a kezére adtam a szót, hát 
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hogy biz azt jól teszi kend. mert nem érdemel 

meg annyi pénzt olyan népség! Jól esett az öreg-

nek. mert mindjárt azt mondta, hogy úgy-e, hogy 

nagy ökörnek vagyok az apja, mert te ezt el se 

találtad volna! Nem hát, mondok neki, de oda nem 

ilyen jószívű ember kell, mint kend. hanem kupecz 

ember, a ki érti az e félét. Adja kend ide nekem 

a pénzt, majd én megyek hezitálni! Erre rám né-

zett és azt mondta, hogy tegyem bolonddá az 

apámat, de ne ölet! . . Azt akarom, gondoltam és 

elkezdtem simogatni, titeket pedig leraktalak a 

sárga földig ! . . Aszondja hát csakugyan haragszol 

rájuk ? . . De még mennyire, feleltem vissza. De félek 

rád bízni a pénzt! . . Hát ha fél kend. menjen maga, 

de tudom, hogy legalább is ezer forinttal többet 

ád érte, mint én megvenném ! . . Nagy nehezen 

ráadta a fejét, ideadta a pénzt és most itt vagyok ! 

Terka. Hát most mit akar? 

Imre. Itt van ötezer forint, odaadom apád-

nak. hogy fizesse ki azt a húzó-vonót! (Bugyellárist 

vesz elő.) 

Terka. No ez ugyan nagy okosság! Ennél 

nagyobb bolondot se mondott életében ! 

Imre. Miért? 

Terka. Mert az az ötezer forint nem gyerek-

játék ! 

Imre. Hát sok kincs, az igaz. de nagyobb 
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kincs vagy te a Dárius kincsénéi is, azután majd 

megadjátok a többivel! 

Terka. Nem adjuk biz' azt, mert el se fo-

gadjuk, mert az nem tiszta pénz ! 

Imre. Nem is loptam! 

Terka. Nem, hanem kicsalta az öregtől! 

Imre. A magamét csaltam, az anyámról 

maradt! 

Terka. (Magában.) Milyen jó szíve van! Hej, 

de sokkal rosszabb az az átkozott pénz, mert édes 

apám,a milyen kétségbe van esve, még elfogadja tőle, 

akkor pedig világcsúfjává tesz bennünket az a vén 

„Istenes". (Fenn.) Hal l ja?! azt mondom én magá-

nak. hogy meg ne próbálja édesapámat avval a 

pénzzel megkínálni, mert nem tagadom, hogy izé 

— de inkább a Tiszának megyek, vagy vén lány 

maradok örökké, de ne legyen üdvösségem, ha csak 

rá is nézek az életben! . . . Tudja ? ! (Elmegy a 

kertajtón.) 

ban 

TIZEDIK JELENET. 

IMRE, egyedül. 

Imre. Tyűh az arkangyalát, micsoda teremtés 

ez ! ? . . . Terka, megállj csak, gondoltam vala-

mit ! . . . No tessék, itt hagyott a faképnél! Már most 

ember legyek a talpamon, hogy eltaláljam, mitévő 

legyek. 
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TIZENEGYEDIK JELENET. 

LOMPOS, voltak. 

Lompos. (Dobol.) Mindjárt kezsdődik a licsi-

tácsió ! 

Imre. Ne menj a liczitáczióra Jóska, gyere, 

igyunk egy liter bort! 

Lompos. Hát akkor ki dobol ott ? 

Imre. Épj i azt akarom, hogy felsüljenek! 

Ne menj, az Isten áldjon meg, inkább adok egy 

hatost ! 

Lompos. Hát azst gondolod, hogy én is olyan 

bíró vagyok, a kit meglehet vestegetni? . . . Itt 

maradj, a hol vagy! (Elsiet.) 

Imre. Szekírozzon a fogfájás, mikor legjob-

ban dobolsz! 

TIZENKETTEDIK JELENET. 

KÁSATÖRŐ, voltak. 

Kásatörö. Jaj, kögyes Istenöm, elszakad már 

a lábom ! (Meglátja Imrét.) Nini. szerelmes gyerököm, 

csakhogy rnögtaláltalak! 

Imre. Hu j ! azt a hetvenhét keservét a kán-

toros mivoltjának, hogy mert kend ide jönni ? 

Kásatörö. Úgy, hogy nem hiszök neköd. add 

vissza a pénzűmet! 

Imre. Hát hogyha czepedlit tánczol itt előt-

tem kendnek mind a két szeme ! 

Kásatörö. Micsoda ! Hát tied az a pénz ? 
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Imre. Az enyém, és most menjen kend haza 

szépen, én megyek megvenni a házat! 

Kásatörö. Abból egy szó se igaz, mert en-

göm fölokosítottak, hogy kiakarsz forgatni az egész-

ségömből. 

Imre. Jaj, dehogy akarom, csak menjen már ! 

Kásatörö. Nem mőgyök! Elgyüttem az ezör 

pöngőmért. 

Imre. No most már én mondom, hogy bajo-

san látja kend a színét egyhamar! 

Kásatörö. Így beszélsz? 

Imre. így, inert a hol nincs, ott ne keress! 

Kásatörö. De könnyű volt rábeszélni ugy-e ? 

Ez a te mestörségöd volt! 

Imre. Hát fogja kend le az anyaiból! 

Kásatörö. Váltsam föl a saját pénzömet!. . . 

Kifizetnéd helyettük az adósságot! ? Ó, ó ! 

Imre. Ki én ! 

Kásatörö. Még se akarod abbahagyni ezt a 

czifra mulatságot? 

Imre. Eszem ágában sincs! (Fütyül.) 

Kásatörö. Hát fityúlsz? Hasztalan fityúlsz, 

az én házamhoz nem hozol csúfságot, pokolra 

való ! 

Imre. Ha az a ház egészen a kend nevén 

volna, mennyországba való! 

Kásatörö. De én szőröztem azt, öszöm a 

szádat! Anyád csak jó magát hozta, mög a ládáját! 
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Imre. Csakhogy abba a ládába rakosgatták 

kendtek a közös szerzeményt! Különben én kend-

del nem számolok! 

Kásatörö. Add ide a pénzömet, oszt mutasd 

mög neköm a községházát! 

Imre. Se a pénzt nem adom oda, se a köz-

ségházát meg nem mutatom ! 

Kásatörö. No hát mögtalálom én nálad nél-

kül is, pénz mög nálam is van! (indul.) 

Imre. (Elébe áll) Jaj, ha most azt nem néz-

ném, hogy az öregapám unokája vagyok és hogy 

kendet tolta a rossz idő közénk veszedelemnek! 

Kásatörö. Hát aztán mi lönne, tán bizony 

mög is vernél ? 

Imre. Megvan kend már verve rossz termé-

szettel ! 

Kásatörö. Mondom, hogy engöm nem fogsz 

mög, mert én mögyök hezitálni! 

Imre. Édesapám, elég legyen a rezenírozás-

ból. annyit mondok ! 

Kásatörö. De nem lösz ölég, mert inkább 

möghalok, mint a pénzöm elengedjem! 

Imre. Hát tudja-e kend, mit mondok én most! 

Ha esak még az eszébe is tartja arra a házra meg 

a földre hezitálni, hát megmutatom, hogy nem 

megy többet Radnára, mert kitelik a becsület! 

Kásatörö. Én nem mék többet Radná ra? , . 
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Te meröcl azt neköm mondani, mikor a gyű vő 

hétön is oda akarok mönni! 

Imre. Bár ott fognák kendet gyertyagyújtónak! 

Kdsatorö. No hát istentagadó, azért is mögr-

vöszöm, majd möglátom, liogy kinek parancsolsz ! 

Imre. Kendnek! És hogy ha az a ház meg a 

föld kendé lesz. akkor engem nem hívnak Kása-

törő Imrének, hanem kutyakergetőnek ! 

Kásatörö. Hát kergesd! En mögyök! (Indul.) 

Imre. (Elébe áll.) Egy tapodtat se tovább, ha 

azt nem akarja kend, hogy ezt az ötezer forintot 

a tűzbe dobjam, meg hogy olyan csúfságot hozzak 

rá, hogy az egész világ arról beszéljen! 

Kdsatörö. Miféle csúfságot tudnál te én rám 

hozni, te Istenháza kerülő! 

Imre. Azt. hogy a mise pénzeket, a mit a 

búcsusoktól összekoldul, kend zsebre vágja! 

Kdsatörö. Én vágom zsebre ? . . . Jaj neköm, 

kit neveltem én föl! 

Imre. Hát miből hízik az a tíz darab disznó 

oda haza, nem a mise pénzekből? 

Kdsatörö. Jaj te pogány, ne kiabálj úgy, T 
möghallja valaki! 

Imre. Hát liczitál-e kend ? 

Kdsatörö. Igön! azaz ne orgonálj már! 

Imre. Ugy-e, hogy kivettem a szillángját! ? 

Kdsatörö. Hát az ezör pöngőm csakugyan 

elveszszön ? 
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Imre. Majd megadja, ha pénze lesz! 

Kásatörö. Be is pörölöm azon módon ! 

Imre. Meg is nyeri kend a nagy semmit! 

Kásatörö. Hát az írás mit vétött ? 

Imre. No szép kis előljáró kend, ha még 

azt se látta, hogy Netúrj balkézzel írt a lá ! Ha 

bizonyításra kerül a sor, a jobb kezével ír és azt 

mondja, hogy amazt nem ő írta! 

Kásatörö. így hát neköm semmi se jár? 

Imre. Dehogy nem, az örök üdvösség a más-

világon, a mért olyan jó keresztény kend! 

Kásatörö. Te csak nem tagadod el ? 

Imre. Én a íia vagyok kendnek, az én alá-

írásom nem számít! 

Kásatörö. De akasztófa czímöre, kifogok én 

rajtatok mindjárt! (Elsiet balra.) 

TIZENHARMADIK JELENET. 

¿ á t ! ? ! 

agyán 

IMRE egyedül. 

Imre. Tyűh, de neki vadult! . . Most mit 

csináljak vele? Ha utána nem megyek, hezitál 

halálig! Pedig Terkával szerettem volna beszélni!.. 

Jaj, csak vén ember ne születne a világra ! Elsiet 
utána.) 



T I Z E N N E G Y E D I K J E L E N E T. 

JANI, KUKULI, BULI, MUSKULI. 

(Czigányok kísérik muzsikaszóval.) 

Jani. 

Dal. 

Húzd rá czigány búsan, szépen, 

Puszta már a világ nékem. 

Itt a pohár, idd ki újra, 

Szóljon a hegedűd húrja! 

Sírjon hosszan, keservesen. 

Nem szeret már a kedvesem ! 

Húzzad, húzzad szomorúbban, 

Szeretőmhöz vagyok útban, 

Vagy égető nagy szerelmem, 

Viszi őrületbe lelkem. 

Húzzad hajnal hasadtáig, 

Húzzad szívem szakadtáig. 

Jani. (Czigányokhoz.) Pihenjetek! azután húz | 

zátok megint olyan keservesen, hogy még a madár rnomri 

is sirassa rongyos életemet! . . . (A korcsma előtt mögöt 

egy asztalra üt.) Bort ide! . . . (Leül.) Mintha tőlünk den ] . 

láttam volna kijönni, de egy pillanat alatt eltűnt még e: 

szemem elől! . . . Vájjon ha ő volt, mit keresett ( hogy 

nálunk ? vagy talán neszét vette édes anyám szan- e(rv 

dékának és leakarta beszélni! Nem beszéli azt már ne j j j d 

le a világon senki, ha én nem birtam! . . . Azt tedben 

mondta, hogy csak bízzam rá, tudja ő, mit főz! Pataki 



Hát hiszen, jói van, csak el ne paprikázza, mert 

Isten úgy segéljen, nem eszem többé a főztéből! 

Kukuli. Elmehetünk, instálom ? 

Jani. Majd mikor én mondom ! 

Kukuli. De délelőtt nem sabad hegedülni, 

becsukat a biró ! 

Jani. Akkor bent lesztek ! 

Kukuli. De nem úgy van azs ! 

Jani. Ne feleselj velem, mert ha végig húzok 

rajtad, soh'se felejted el! 

Buli. Hallgass more, nem látod, hogy sikrá-

zsik a seme! 

Jani. (Az asztalra üt.) Egy asztal bort az 

áldóját! (Czigányokhoz) Üljetek ide mellém, oszt 

igyatok velem ! (Egy leány több üveg bort visz ki.) 

TIZENÖTÖDIK JELENET. 

PATAKI, voltak. 

Pataki, (ingerülten.) Nincs hát mentség szá-

momra a földön! Pusztulás előttem, pusztulás 

mögöttem, amihez csak érek, semmivé lesz min-

den ! . . . Úgy kell, vén bolond, úgy kell, hogy 

még ezt az utolsó gyalázatot is meg kellett érned, 

hogy elútasítattad magad a falu előtt kevélyen 

egy gazembertől, aki a füledbe kiáltotta, hogy 

neki dispenzáczió kell, mert nem bízík a becsüle-

tedben, különben mehetsz Isten hírével! (Kaczag.) 

Pataki Pál, Pataki Pál, hol a koldusbotod, verd 
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széjjel a í'ejed, vagy pedig keresd meg a Tisza } 

fenekét ott, a hol legmélyebb s öld bele magad, 

hogy takarjon el szégyened elől! (Zokog.) Hogy j 

kergetik egymást fölfelé, mintha százezreket érne ! . , . (¡; 

Kasza Mátyás jobbról, Gavallérné balról lesi a ; 

prédát! . . . Egyik, mint a másik, alig várja, hogy 

rá tehesse a kezét ! , . . És ezt nekem néznem 

kellett, tűrnöm kellett s most várnom kell, hogy 

melyik kerget ki verejtékkel szerzett vagyonom-

ból! . . = (Kitör.) Mind a kettő halálmadár a fejem 

fölött, de ha már megver az Isten, csak avval ne I 

verjen meg, hogy azé az asszonyé legyen, mert 

akkor ez a ház lángot vet! 

Jani. (Cigányokhoz.) Tudtok-e valami siral-

mas nótát ? 

Kukuli. Egyet ismerek instálom, de ast a 

harangozsó sokta húzsni ! 

Jani. Mi az ? 

Kukuli. A sentlélek harangja ! 

Jani. (Az asztalra üt.) No hát azt húzd ! 

Pataki. (Meghallja s kitör.) Nekem húzza, ugy-e ? 

Jani. (Szelíden.) Nem ! . . . Az utolsó kenet 

- nekem való már ! 

Pataki. Akkor csak köss ki velem, hadd le-

gyen emberhalál! 

Ilka. (Megjelenik a háttérben s hallgatózik. A czigá-

nyok elszöknek.) 
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Jani. Hát üssön agyon kigyelmed, legalább 

én is elpusztulok a mai napon ! 

Pataki. (Higgadtabban.) Igaz ! te még sem vagy 

•egészen az oka! 

Jani. Vért ontanék kigyelmetekért most is! 

Pataki. (Csodálkozva.) Vért ontanál ? ! te ? Ga-

vallérnénak a fia ? ! 

Jani. Én ! Igaz, hogy most ez az Isten ve-

rése kigyelmeden, mert az édes apám szomorú 

sorsa a kigyelmed lelkét terheli. De én mégis na-

gyon szánom, mert kigyelmeden kívül még másik 

kettő is érzi ezt a terhet, akik nem vétettek. 

Kigyelmed kővel dobott, én kenyérrel dobok. 

Pataki. (Megrendül, küzd s kevés szünet után ma-

gában.) Ezer kés járja át a szívemet! 

Jani. Kigyelmed gyűlöl bennünket, azt tu-

dom ! Azt is tudom, hogy az imént csak egy ellen-

kező szóért kész lett volna leütni, de azt is tudja 

meg, hogy én nem gyűlölöm kigyelmedet és még 

csak a kis ujjamat se emelném fel rá ! 

Pataki. Annál nagyobb ütésre készül most 

az anyád ! Hej öcsém, vigyázz rá, hogy le ne üssön, 

mert nagy baj lesz belőle! 

Jani. Éppen azért akartam elejét venni ínég 

csak egy óra előtt is! 

Pataki. Mért nem vetted hát ? 

,3* 
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TIZEN HATODIK JELENET. 

ILKA, voltak. 

Ilka. (Előre jön.) Mert nem birta, édesapám! 

Pataki. És te azt kitől tudod ? 

Ilka. A lakó asszonyuktól, most jöttem onnan! 

Pataki. Át merted lépni a küszöbüket, te el-

vetemült léány!? 

Jani. (Magában.) Mégis ő volt hát ! 

Ilka. Át mertem, édes apám, mert valaki 

veszélyben forgott és én azt tudtam! 

Jani. (Magában.) Áldjon meg az Isten ! 

Pataki. Ki az a valaki ? 

Ilka. Azt nem mondhatom meg! 

Pataki. Ne is mondd, mert úgy is tudom, hogy 

ez az! (Janira mutat) Igaz, hogy messze esett a 

gyümölcs a fájától. De hogy ha a halálom órájától 

váltana meg, vagy ha kincses bányát adna azért 

az egy szóért, ami neki kell, még se mondanám 

ki! . . . Oh inkább nyíljon meg a föld s nyeljen 

el engem itt ezen a helyen! 

TIZENHETEDIK JELENET. 

GALALLÉRNÉ, voltak. 

Gavallérné. (Magában.) Együtt vannak! (Előre 

jön.) Itt vagy, Jani fiain? . . Jól teszed, ha ezt 

a leányt kibekíted már! . . . Meg talán Pataki 

uram se akar örökké haragot tartani ? ! 
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Pataki. (Magában.) Halál csírája van a lehe-

letében ! 

Jani. Az a kérdés, hogy mit végzett édes 

anyám ott, a hol olyan nagyon sürgős dolga volt?! 

Gavallér né. Várj a sorodra/gyerek, Pataki 

uramhoz van egy kis mondani valóm ! 

Pataki. (Magában) Könyörülő Isten, miért en-

gedted ezt megérnem?! . . . 

Gavallérné. No hát nézzünk jó szemmel egy-

másra, és váltsunk egy pár szót ! Vagy ha itt a 

szabad ég alatt nem akar, akár be is mehetünk 

itt a kertajtón. Hiszen szívesen látják kigvelmedet 

a más házánál is! 

Pataki. Kést nekem. kést. hadd oltom ki az 

életemet ! 

Jani. (Mérgesen.) Megvette kigyelmed ? 

Gavallérné. Meg! 

Jani. Akkor Isten áldja meg ! indul.) 

Gavallérné. Mit akarsz, te rossz csont, itt 

akarod hagyni az édes anyádat ? 

Jani. Itt. ha százszor szült volna is meg! 

Gavallérné. Mindjárt a szádra ütök. ha nem 

hallgatsz ! Mondtam már. hogy várj a sorodra ! 

Ilka. (Sírva.) Erzsi néni. miért cselekedte ezt? 

Gavallérné. Miért? . . . Mindjárt megmon-

dom ! . . . Hát azért, mert ez a ház a földdel 

együtt eladó volt. hát szabad volt a vásár. — Sok 

éhes kutya leste ezt a konczot. de én a szájokra 

' » . « - ! • 



118 

ütöttem és nem engedtem őket hozzá férni, hanem 

elkaptam az orruk elől! . . . Elég drága volt, kerek 

négyezer háromszáz tizenöt forintot adtam érte. 

Egy kicsit meglapult a zsebem, de nem sajnálom, 

mert megér annyit! . . . Már most Pataki uram, 

azt hiszem, tudja, hogy ez a ház meg a föld ettől 

az órától nem a kigyelmedé ! Itt van az írás (írást 

mutat.), ha ebbe bele néz, megtudja, hogy hívják 

a gazdáját . . . 

Pataki. Kihurczolkodom mindjárt, egy perczig 

sem akarok a zselléred lenni! 

Gavallérné. Még ráérünk! . . . Néhány 

szavam van még, ha meghallgatná és a lelkiismere-

tére bizná azt megítélni, hogy igazságos vagyok-e? ! 

Jani. (indulatosan.) Édesanyám ! 

Gavallérné. Azokat a nehéz gyötrelmeket, 

a miket én kigyelmed miatt kiálltam, régen elfújta 

a szellő, maga után csak megnyugvást hagyott, 

meg bocsánatot a kigyelmed számára ! . . . Nincs 

már nekünk- mért gyűlölni egymást, mert az idő 

gyűlöletünket a fejünkre rakta s ott megfehére-

dett ! De van kigyelmednek egy lánya, nekem meg 

egy fiam, engedje azt meg, hogy ez a két gyerek 

imádkozhassa le a bűneinket egybeforrva, egyesülve 

es a mit mi elmulasztottunk, ők találják fel azt 

egymásban! . . . Akkor megujul a lelkem s áldani 

fogom az Istent, hogy mégis szeret engem, szegény 

szerencsétlen anyát! . . . No nézzen hát rám ki-
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-gy eloied. hiszen kérő áll előtte! . . . Azután nézzen 

bele ebbe az írásba! 

Pataki. (Küzd, majd elveszi az írást megnézi, s zokog.) 

Alamizsna! Mi lett belőlem !? . . . (Eldobja az írást.) 

Jani. (Indulatosan.) Mit tett kigyelmed ? 

Gavallémé. A mit tennem kellett! 

Jani. (Felveszi az írást, megnézi s anyjára borul.) 

Áldja meg az Isten, kedves jó szülém! . . . Nézd 

Iluskám, a te nevedre Íratta! 

Ilka. (Zokogva kezet csókol Gavallérnénak.) Oh , 

hiszen nem érdemlem én ezt! 

Gavallémé. Nincs olyan kincs, fiam, a mit 

te nem érdemelnél ! 

Pataki. (Nagy küzdelem után.) Akar valamit a 

nyelvem mondani, de egyre akadozik, mert az 

eszem megállt s nem segíthet rajta! 

Jani. Nincs itt már mit mondani, mert az 

én édesanyámnak nincs párja a világon ! 

Pataki. Hol vetted a jóságot, a mi a szíve-

det megszállta ? Hiszen tudod, hogy ki vagyok én 

és ki vagy te ! . . . Vagy talán szükséged volt még 

rá, hogy az utolsó napomat is megkeserítsd ! ? 

Gavallémé. Nem! . . . Mondtam már, hogy 

mindent elfeledtem. Az én számomra már csak 

egy öröm van a világon, ennek a két gyereknek 

a boldogsága ! . . . Megegyezik, ugy-e ? 

Pataki. N e m ! . . . (Kis szünet után meggondolva.) 

Azaz, hogy nem fosztom meg a szerencséjüktől, 



mert ez a jóságod megérdemli, hogy jóval viszo-

nozzák ! . . . Szép tőled, a mit tettél, de jól ismersz 

engem, hogy ki vagyok, jól tudod te. hogy Pataki 

Pál nem hagy magára ujjal mutogatni, hogy ke-

gyelemből él, már pedig az úgy lenne! Legyen 

meg, a mit kívánsz! . . . Jani öcsém, szeresd a 

lányomat! . . . Gondoljatok rám is, mert én még 

ma elhagyom a falut! 

Gavallérné. (Magában) Pali, Pali, a természe-

ted öl meg ! 

Ilka. Édesapám el akar menni ? és azt gon-

dolja, hogy én itt maradok ? hogy én elhagyom a 

nyomorúságában ! Oh nem, nem, inkább kést szú-

rok a szívembe! . . . Köszönöm Erzsi néni a hoz-

zám való jóságát! (Janihoz) Köszönöm az állandó-

ságát a szeretetében, de ezt nem fogadhatom el • 

(Visszaadja az írást.) Azt fogadom, hogy az életben 

nem szeretek senkit. Hogy nem megyek férjhez 

soha és ha nem leszek puszta kézzel, a felesége 

leszek, ha addig is hű marad, de most édesapámé 

minden gondolatom! . . . 

Pataki. Fiam, ne ereszd el a szerencsét! 

Jani. No édesanyám, ezt jól megfőzte! 

TIZENNYOLCZADIK JELENET. 

KÁSATÖRŐ, IMRE, voltak. 

Kásatörö. Azt akarod, hogy én lögyek a 

vesztes, mikor mindönki mögkapta a magáét! ? 



Imre. (Mérgesen.) Azt akarom! 

Kdsatörö. Be is tötted néköm a kaput, azt 

a betyár jégön kopogódat! 

Jani. Mi baja az öregnek? 

Imre. Megrökönyödött, mert elakadtak a 

mise pénzek ! 

Kdsatörö. (Titkon.) Hallgass, te vérszopó! 

Imre. (Titkon.) Hát megkéri-e kend azt a 

leányt most itt mindjárt ? 

Kdsatörö. Jaj dehogy kérőm, mikor nem 

kérőm! 

Imre. (Fenn.) Az még nem volna baj. hogy 

a mise pénzek elakadtak, mert a hívek . . . . 

Kdsatörö. (Titkon.) Mindjárt möghalok itt 

szélütésben, ha nem hallgatsz ! 

Imre. (Titkon.) Megkéri kend vagy nem? 1 

Kdsatörö. Mög, mög, gebedj mög a télön! 

Imre. Az már más ! 

Jani. Hát mi a baj. 110 hadd halljuk! 

TIZENKILENCZEDIK JELENET. 

TERKA, voltak. 

Imre. Hat az, hogy édes apám megakarja 

kérni Terkát a számomra, de Terka kosarat akar 

adni ! 

Terka. (Mérgesen.) Ki mondta azt kigyel-

mednek! . . . (Megijed.) Jaj . . . 

Pataki. Hát ha szándékuk van . . . 



HUSZADIK JELENET. 

NETÚRJ, mindjárt KOHN, voltak. 

Netúrj. (Bal háttérről egy tele zsákkal szalad.) 

Hopp rózsám, itt vagyok ! (Leteszi a zsákot és ráiil.j 

No gyere fináncz, várlak! 

Kohn. (Beszalad.) Megvagy ! Ide azt a zsákot! 

Netúrj. Majd holnap ! 

Kohn. Dohány van benne! 

Netúrj. Az hát, de nem szagulod meg ! (Kiszed 

a zsákból többféle paklis dohányt) Nézzék kigyelmetek, 

hogy ez az utolsó mesterségű zsidó mennyire ül-

döz engem! . . . Hát már trafik dohányt sem 

szabad zsákban vinni ? Itt van ez három krajczá-

ros, ez meg négy krajczáros, ez meg tizenötös, 

(Nyakon üti Kohnt.) ez meg nem kóstál semmit! 

Kohn. Ajvé neki sikerült! (Elszalad.) 

HUSZONEGYEDIK JELENET. 

Voltak. 

Netúrj. (Nevet.) Nekem sikerült, hát gyógyul-

jon be a szád, mert ha ez a három krajczáros, 

ez meg négy krajczáros, de ez meg itt szűz do-

hány ! (A zsákból több csomó szűz dohányt vesz elő.) 

N 
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HUSZONKETTEDIK JELENET. 

BLAU, SPITZEB, voltak. 

Blau. (Az előtéri bal kuliszsza mögül.) N©, most 

az egyszer csakugyan sikerült! 

Netúrj. Tyűh az apostolát, most már nem 

sikerült! 

Blau. Konstatálom, liodj vedd fel azt a zsákot 

és sétálj előttem! 

Netúrj. (Vakarja a fejét.) Hijnye. hogy ez nem 

ikerült ! 

Blau. De sikerülni fog a bugyellárisod ope-

rácziója. Furt! 

Netúrj. Isten áldja meg komám! (El a finán 

czokkal.) 

HUSZONHARMADIK JELENET. 

Voltak 

Imre. (Nevet.) No ezt szépen kifigurázták! 

Pataki. Megérdemli! 

gyul-

iáros, 

: do-

elő.) 

HUSZONNEGYEDIK JELENET. 

LOMPOS, voltak. 

Lomjos. (Kifelé beszél Netúrjhoz.) Alásolgája, j ó 

álmokat kívánok ! (Előre jön.) Ezst a levelet most 

adta a postás, hogy adjam oda Pataki bácsinak! 

(Levelet ád Patakinak.) 



Pataki. Levél nekem! ? (Elveszi.) Olvasd el 

Imre öcsém, mert én most nem tudok olvasni. 

(Odaadja Imrének.) 

Imre. (Olvas.) Pataki Pál, Algyő! Látkőröm 

és a magas gondviselés segítségéve] megnyertem a 

pert, a pénzért jöhet azonnal! Látkörfy ügyvéd. 

Szeged. 

Pataki. (Örömmel felkiállt.) Megnyertem ! ? 

Imre. Csoda már, hogy ez is megnyert egy pert! 

Gavallérné. Hála legyen neked, mindenható 

Isten! 

Pataki. Tudtam én, hogy igazságom van í 

Gavallérné. Menjünk, Jani fiam ! 

Pataki. Megállj! Neked sokkal tartozom, hát 

most megfizetek! 

Terka. Kedves édes apám, lássa, hogy . . . 

Pataki. Látom, fiam, látom, de most más 

dolgom van! Édes atyámfiai! 

Kdsatörö. (Leveszi a kalapját.) No 1 ? 

Pataki. Tudják kigyelmetek, hogy milyen 

szerencsétlenség ért engem ebben az esztendőben! 

Kdsatörö. Tudjuk! (Félre.) Én siratom azt 

legjobban! 

Pataki. Most azt is megtudták, hogy az igaz-

sággal nem bírt a hamisság, mert én nyertem 

meg a pert! 

Imre. Hiszen nem is lehetett azt elveszteni! 

on, 
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de nagyon szerettem, mégis megbántottam, pedig 

bizony nem érdemelte, mert ez egy derék, becsületes 

asszony. Én most itt a kigyelmetek szine előtt 

megkövetem őt azért, a mit ellene vétettem, a fiát 

pedig megkérem a leányom számára, mert most 

már megint Pataki Pál vagyok! 

Kásatörö. Kögyes dolog, de azért visszájá-

ról van ! 

Pataki. Evvel tartoztam én neked ! (Kezet fog 

Gavallérnéval.) 

Jani. (Megöleli Ilkát.) Iluskám lelkem! 

Imre. (Titkon Kásatörőhöz.) No, most üsse kend 

a vasat, míg meleg! 

Kásatörö. (Patakihoz.) Minden szentnek maga 

felé hajlik a keze. (Titkon.) Mögadja-e most már 

ön-kögyed az ezör pöngőmet? 

Pataki. Meg, meg! 

Kásatörö. Hátakkor én is mögkéröm a má-

sik lányát ennek a félbolond fiamnak ! 

Pataki. En meg odaadom ! 

Imre. No Terka, most már az ásó meg a 

kapa választ el bennünket! 

Terka. (Kiölti a nyelvét) Mee ! 

Lompos. Még se utolsó ember a csigany, mert 

ezst azs én két levelemnek kösönhetik! 
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HUSZONÖTÖDIK JELENET. 

NÉP, CZIGÁNYOK. 

Imre. (Czigányokhoz.) Ti meg húzzatok már 

egy ropogóst! 

Lompos. Ezseknek majd én parancsolok ! 

(Üti a lábukat.) Féllábra malacsbanda ! 

Kardal. 

lljfaluban, hej Újfaluban foly a víz ! 

Ne menj arra, hej kis galambom, mert elvisz. 

Elviszi a, hej elviszi a kalapod, 

Mivel mondasz, hej a rózsádnak jó napot ? ! 

A nagy utcza, hej a nagy utcza ligetes, 

Te vagy benne, csak te vagy benne egyenes. 

Egyenes vagy, hej kedves rózsám, mint a nád, 

Nekem nevelt, hej nekem nevelt az anyád. 

Friss. 

Iíej liba, liba, Tiba, ' 

Nem hiba, hiba, hit>4-

Ha a rózsám kacsint a szemembe. 

Hej rucza, rucza. rucza, 

Nem furcsa, furcsa, furcsa. 

Ha a rózsám fekszik az Ölembe. 
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