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ELÖSZÚ-FÉLE

Ez a kis könyvecske (1 bábozás kezdeti nehézségein túl
lévő bábozók legnagyobbgondján: a műsorgondon akar
segíteni.

Nem kitalált iatuneséket ad, hanem eredeti tiépmesék, bal
ladák, népdalok és irodalmi értékű költői művek teldolqozá
sait. Tehát nemcsak a népi mese és balladakincs megmentésére,
hanem - szövegében - irodalmisáqta is törekszik. Egy lép
csőfok akar lenni a művészi magyar bábjátsrzás felé.

Jól tudjuk, hogyafeldolgozások nem tökéletesek, de
valamennyi kipróbált darab ésookezer gyermek és felnőtt

tiallqato tapsa bizonyítja, hogy sikerrel előadhatók. Egyben
eloszlatja azt a téves hitet is, mintha a bábszíntuiz csak ovo
distáknak lenne szóiakoztató. Darabjainkat kisgyermekek mel
lett a középiskolás diákság éppúgy élvezte, mint a felnőtt

hallgatóság, falun és városon egyaránt.
Sajnos, a magy,ar bábjáték-irodalomban alig találunk

olyan anyagot, amely az érettebb hallgatóság igényeit is figye
lembe venné vagy művészi és irodalmi szempontból egyaránt
maradandót adna. És elsősorban épp ez adarabhiány nz oka
annak, hogy a bábjátszás csak kevés helyen tudott a Paprika
Janesis bohóckodás vagy a jószándékú tanmesésdi fölé emel
kedni. Ezen okarunk segíteni most, amikor a kicsinyeknek
szóló eddigi gyüjtemények mellé egy csokor olyan bábszín
darabot közlünk, amely falun és városon eqvarárü nagy siker
rel adható elő a felnőtt hallgatóságnak is.

Természetesen a nivös előadástmindenképeti biztosít.anunk
kell, ezért fokozottan ügyeljünk aszövegmondásra, különösen
a verses daraboknál és balladáknál, amelyek előadása - mint-o
hogy kevésbbé cselekményesek (de az irodalmi szöveg inda-
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kol ja, hogy szemet húnyjunk e dramatutqia! hiányosságokon) 
gy,akorlottabb játékot és kellő hangulati előkésZÍtést igényel.
A népmesék, de különösen ,a népdalfeldolgozások viszont
kezdő bábjátékosok által is sikerrel előadhatók.

Szeretnénk remélni, Ihogy kartársaink örömmel fogadják
e bábjátékra átírt kis magyar mese-csoktot s műsorukat fel
trtssitve és kiegészítve rátérnek orra az útra; lamely a müvészi
magyar bábszínjátszás felé vezet.

Ezen az úton akar támogatást adni ez a kis könyvecske,
amelynek használatához sok sikert és jó bábozás t kíván

G r af E r nő.
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A BOLONDOS LEGENY

Népmese. Bábjátékra Ieldolgozta: GRAF ERNO.

SZEREPLOK:

Bolondos legény (humoros fej I)
I. (kisebbik) bátyja.
II. (nagyobbik) bátyja.

Király.
Királylány.
Udvaronc.

Kellékek: Bika (kézrehúzha.tó vagy kartonfigura). Fejsze. Véka ezüst.
Fűzfa-díszlet. Zöld, lombos pajtadíszlet.

I.

SZIN: Szabad tér, levegáháttér: jobbról és hátul kö és deszka pajta
diszlet, balról zöld, lombos pajtadíszlet. Amikor a függöny felmegy, a há

rom legény hangos szóval veszekszik az udvaron.

II. bátyja: Enyém az örökség, én vagyok 'a legidősebb!
l. bátyja: Nem igaz, mert az enyém!
Bolondos: Hát kigyelmetek a 'bolondok vagy én? Nem

megegyeztünk mér, hogy megépítjük ezt a három pajtát, oszt
azéa bika, akiébe szaladt!

II.: Igaza van öcsénknek! Hisz ezért építettük a pajtákat.
Tegyünk úgy, mint mondtuk!

. I.: Jó, tegyünk úgy. Vezessük ki a bikát. Tudom, úgyis az
enyimébe. megy!

II.: Nem is igaz, mert az enyimébe. Az nagyobb meg tég
lából van!

L: Mégis csak az enyimébe megy!
Bolondos: Már megint veszekednek! Miért nem bizzuk a

választást magáJna abikára?
II.: Úgy van, vezessük ki a bikát! Hozom is már! (El.)
l.: Megyek én is, nehogy ráolvass! Engedjük el együtt! (El.)
Bolondos: No, ha ti mentek, akkor úgyiJs jó. Minek fárasz-

szam magam, mikor úgyis visszajöttök. Megvárom la bikát itt.
I. és II.: (Bevezetik a bikát. Lehet karton figura vagy kézre

húzható bika/ej, de mindkettőnél a két szarv kivehető legyen.
Ha ,a szarvalrot fából faragjuk, mindkét esetben ez könnyen
megoldható.)
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II.: No, itt ,a bika, apánk öröksége, most majd elválik, kié
lesz?!

I.: Az enyém, mert .aJz én pejtérn olyan. hogy még ,al pap
ísellakhatnék benne.

II.: De az enyém nagyobb! (A bika füléhez hajol.) Ugye
bíkácska, az enyimébe mész! .

Bolondos: Engedjétek el már végre. Annyit súgdoztok a
Iülíbe, majd még egészen megbolondítjátok szegényt!

II.: Szóval: akíébe szalad, azé! Áll az alkui.
I.: Áll hát! Akiébe szalad, azé!
Bolondos: A'lJé, azé, csak: engedjétek már!
I. és II.: (Elengedik a bikát. Az kicsit körülnéz, majd egye

nesen a Bolondos kis zöld kalyibáj,a felé szalad és eltünik mö
götte, mintha az ö pajtájába szaltuit volna be. Vigyázzunk
arra, hogy ia mCÍJSik két testvér festett paitáia nagyobb és dísze
sebb legyen ennél.]

Bolondos: (nagyot kacag) Hahaiha, hahaha .. 0' enyim a
bika!

II.: (csalódottan) Nahát? Hiába építettem ezt a szép pajtátl
I.: Hiába, bolondra száll a füst!
Bolondos: Ti akartátok így, ne haragudjatok hát érte!
JJ.: Hát aztán mit csinálsz azzal a bikával? Te Bolond?
Bolondos: Hogy mit? Hát eladom! Egyszeribe kötelet ve-

tek a nyakába, azt elvezetem a vásárna. (Ogy tesz, amint
mondja, mikozben szinvéltozás.]

SZIN: Szabad tér, levegöháUér, oldalt füzfadiszlet. Ha elég széles a szin
padunk. megoldhatjuk úgy is, hogy egyik szélén házeleje vagy a legény

pajtája l'áJtszik, a szin másik szélén a fűzfa.

Bolondos: (A háztól vagy a pajtától nótaszóval vezeti a
bikát a szitien át a fűzfáig. Enekellieti: Száraz tónak . . " a Tü
csöklakodalom v,agy más tréfás nótát. Mikor a fűzf,a közelébe
ér, a fűzfa nvikotoqtii kezd.)

Bolondos: Hm. Ez a fűzfa bizonyosan meg iakarja venni a
bíkárnat. Hát mít adsz érte, hé? (A fűzfa nyikorog.) Mit? Hogy
a két szarvát üssern ki? Hát azt is megtehetem. (Nekiesik ,a
bikának, kitördeli a bika két szarvát.) No, most jó lesz? (A
iűzia nyikorog.) Mi? Hogy nincsem pénzed? Nem baj laz, osak
szerencse. Itt hagyom én a bikát hitelbe 'is neked, hísz olyan
becsületes fűzfánaik látszol. (Odakötözi a bikát a fához.) No,
itt van. Majd la jövő héten elqyüvök a pénzért! No, Isten áld
jon! (Indul tuizaielé.] Tlszsaszerencse, hogy ez a fűzfa. meg
vette a bíkámat, Iegalább nem kelíétta városba kutyegolnom.
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(Ismét nótázhat, fütyörészhet v,agy furulyázhat hmzáig.
Mikor a szín másik oldalára ér, a házból kijön nagyobbik
bátyja.)

II.: (kijön a há1zból) Hát Bolond, eladtad a bikátl?
Bolondos: (nCIJgybüszkén) Meghiszem azt!
II.: Kinek adtad el? Tudom, Bolond, csudernód megcsaJl,taJk!
Bolondos: De hiszen jó helyen VaJIl az, hékám! Eladtam

egy horgas fűzfának!

II.: (csodálkozik, kacag) Egy horgas fűzfánJak? Hahaha ...
Bolondos: Annak bizony! Negyven focintértl
II.: Hát a pénz hof vaJn?
Bolondos: Nem vót most pénze. Majd megadja a jövő

héten, ha arra járok.
II.: No, te világ bolondja! Azt ugyan jól eiadtad! Majd

megkapod az árát bornyúnyúzó nagypénteken!
Bolondos: MárpedJig megkapom, meglássáLok!
II.: Bolond WI! gy 'te egészen, nem is félig! (Bemegy a házba.)
Bolondos: Hát akár" így, ekár úgy, én bizony el is me-

gyek a pénzemért. De ;aJ fejszét magammal viszem, mert ha
nem fizet a fűzfa, úgy kívégom, mint la pinty! (Fogja a fejszét,
visszamegy Q" tűziához. ahonnét a fenti jelenet alatt már kivit
tük a bikát, ha nem volt szuivúltozásunk.}

Bolondos: (Most is nótázva vagy fütyörészve megy végig
a szinen a fűzfáig.) No, te fűzfa eljöttem a bikaárá:ért! (Meg
kocogtat ja.) Hallod-e, hé? Meg se mukkamszj Úgy...a. Hát ez la
becsület? Ha nem fizetsz. kicsaplak ám! Nem bánod? Nohát
én se! (Fogja a iejszét, a fa tövéhez vág egy nagyot, mire a
iűzia kidől és mögötte Iáthatóvá válik a fényesített 5 tillére
sekkel vagy régi pengősökkel telt ústszetű edényke.) Htyűűű,
az érgyéíusát, hát mégis csak fizettél! Mekkora ÜJs'Í, azt csupa
ezüst! (Felvesz néhány pénzdarabot. csörgeti.) No, hellod-e,
ebből már elviszem a tartozásodat. Hanern la többit se hagyom
ám itt. Azt elviszern kamat fejében. Jó lesz? No, látom, hogy
beleegyezel, rnert nem szólsz egy szót sem. (Kiemeli erőlköd
ve, mókázvaa kis edénykét, ha füles, fejszéje nyelére fűzi,
hátára veszi, úgy indul haza. Most is nótázgathat, fűtyö.
részhet, útközben meqpibentiet és e jeleneteknél bő alkalom
nyílik arra, hogy a j'átékos a közönséget is bevonja ,a játékba.)

Bolondos: (a 'ház elé érve) No, megérkeztem. most aztán
nézhetnek kedves bátyáim!

II.: (kijön a házból) Mi baj van ...?
Bolondos: Már miért volna baj? Meghoztam az ökör árát,

ehun-eí
l/.: (csodálkozva) Tyüü, mennyi ezüst!
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l.: (kijön a házból) Ezüst? HaH Kié?
Bolondos: (mutatja) Itt 'La!
L: Azt:án la tied mind?
Bolondos: Az enyém hát, a bikáért, amit eladtarn a fűzfá-

~l .
II.: Hát eztán mit csinálsz ezzel ,a temérdek pénzzel?
Bolondos: Hogy mit? Hát veszek egy bakkecskét, amelyik

annyi tejet lad, hogya túrójából házat tudok építeni, de olyat
ám, hogy se ablaka, se .élIjtalja nem lesz, azt mégis mindig olyan
vílágos lesz benn, mint éli déit verőfény. Úgy ám! (Bemegy a
házba, magával vive a pénzt is.)

Il.: No ez ai bolond csalk elherdádja ezt a sok pénzt!
1.: Meg kellene szerezni!
ll.: Az bizony, de hogyan?
1.: ttétrevonía II.-t, félhangosan) Oljük meg az éjjel!
II.: (bólog,at) Aztán vessük vízhe!
1.: Jó, de vigyézz, mert jön, ne sejtsen semmit!
Bolondos: (jön). .
1. és ll. (Mindketten szó nélkül kisomfordálnak a sZÍnről.)
Bolondos: (utánuk néz) Hm. Ezek valamit tervelnek elle-

nem! Úgy hellottam. meg ekernak ölni. Iglaz? Hallottátok ti is?
No, de én azt nem várom ám meg! Nem vagyok ám én oly.an
bolond, mint amilyennek látszom. Megyek is a kiréíyhoz pa
naszommal ízibe ... (El.)

II.

SZIN: Királyi trónterem. Mikor a Iüggöny felmegy, a szinen egy udvaronc
törölget.

Bolondos: (bejön, köszön) Adj Isten! Jó helyt j1árok?
Udvaronc: Fogadj Lsten! Hogy jó helyt-e, ettól függ, mi

járatban?!
Bolondos: Király uram őfelségevel szeretnék beszélni, .
Udvaronc: Aztán mi ügyben?
Bolondos: Panaszom van!
Udvaronc: No, annak ugyan nem örül a király. mert meg

van neki magának. ds .a gondja, baja, szomorúságe.
Bolondos: Ugyan, mi baja lehet egy királynak l i
Udvaronc: Hát tudod, ennek él kirádynak ez ,a baja, hogy

a lányát még soha emberi ilJélek meg nem tudta kacaqtatní.
Pedig már ki is doboltatta. meg ÍJs hírdettette. hogy annak adja
leányát meg fele kírályeágát, aki a lcirálykisasszonyt megnevet
teti. Jöttek is próbára a világ minden tájáról, meaéltek is sok
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minden bohóságot. de bizony a kíráíykísasszonyt egy se tudta
mosolyna bírni. Ezért aztán búnak ereszkedett maga lélJ király is.

Bolondos: Novekkor el sem merem neki mondení az. én
bajom!

Udvaronc: Pedig elmondhatod, mert éppern jönnek!
Király, királykisasszony (bejöIIJnek. Ha von több játéko

sunk, több figura is követheti őket: királyné, minisztetek,
lioppmester, stb.)

Udvaronc és Bolondos (mélyen. meg/ha:jolnak).
Király: (Bolondostól kérdi) No, mi járatban, öcsém?

• Bolondos: Felséges kíráíyom, egy életem, egy halálom
kezedbe ajánlom, panaszom volna'.

Király: No, csak ki vele, bátran!
Bolondos: (széles taglejtésekkel humorosan meséli] Hát

az úgy volt, hogy ,apánk megunta ezt az ámyékvílégot. oszt
ránk hagyományozott egy bikát. De hogy hárman valénk, úgy
döntöttünk, hogy akinek a pajtájába szalad a bika, azé legyen.
Meg .is építettük ,a három pajtát, de la' bika rá se nézett bá
tyáim pajtájára, hanem egyenesen az enyimébe szaladt. En el
is adtam a bikát egy Iűzfának, de hogya:z nem fizetett, kivág
tam tőből, Hátamirnt kidől, uremfía, egy fazék ezüst volt
elásva a tövébe. Haza is vittem, de bátyáim meg akartak ölni
érte. En hát fogám magam, azt megszökék. Igen ám, de az
ajtó csukve. Erre megmarkolám 'al hajamat s kilódítám mJagam
azab1akon. Kint már kint-vagyok, - gondoltam - de lesz-e

• mit ennem? Volt 'ott egy körtefa, felhágtlam rá, rázni kezdtem
a szilv áJt, hulla dió kegyetlenül. No, meg is raktern a zsebel
rnet mogyoróvel. Aztán elindultem. de hogy megfáradtam, lá
tok a réten egy lovat. Gondótam, ezen könnyern oda jutok,
hova kell, Utána indulok, dehát ő nem vért meg. Fogom erre oa
farkát, egyet lóditok rajta, szembeállítom magammal, ezt mon
dom neki amúgy mírg yilusosan: Hó, megállj, pityípangos, ne
ijedezz! Megértette a jó szót, megállott, mint 'al cövek. En meg
megnyergeLtema szürkét, felülék a barna hátára s úgy elmen
tem a sárgán, egy lejtőn ki, egy házon be, hogy la föld is sza
kedt utánam!

Királykisasszony (kacaqtii kezd): Hahaha! Te legény, te
aztán jól megtanultad az igazmondást!

Bolondos: Meg én, nem hiába jártam nyolc évig az első
osztályt!

Királykis·asszony (nevet).
Király: No, te legény! En megfogadtam, hogy aki a leányo

mat meg tudja kacagtatni, annak iadom feleségül. N~ is má-
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sítom meg ·élJ szav amet. Neked adoma leányomat s fele király
ságomat. A <testvéreidet pedig felakasztatom.

Bolondos: Felsége/SI királyom, neekesztasd fel szegénye
ket, majd jók lesznek az udvarban béreseknek!

Király: Jól van, teljék kedved. De mostaztén szóljon aJ

zene, kezdődjék a tánc, hét napig még élJ Iíbák is bort igyanak,
merthogy nevetett a lányoml

Bolondos: Úgy ám, rózsám! A lekedelom után meg be
ülünk egy tojáshéjba, Ietutajozunka (itt egy közeli,patak- vagy
folyónevet mondunk) és ha ... (itt a helység nevét mondjuk)
kiszállunk. kentekhez is elmegyünk veridégLSégbe.

Királylány (nagyot kacag).

(Zene, tánc, majd függöny.)
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A ROKA, MEDVE ES A SZEGENYEMBER

Népmese. Bábjátékra feldolgozta: GRAF ERNÖ.

SZEREPLÖK:

Szegényember. Medve '(mackó figura).
Róka.

Kellékek: Kis zsák, fejsze.

I.

SZIN: Szabad tér vagy Ievegöháttér, oldalt erdö- és bokordíszlet.

Szegényember: (A szinen vet. Derekán kötény, kevéske
maggal. Munka közben énekelget, dúdolgat. Nemsokára medve
dörmögés hallatszik.) Ejnye, mi a csuda [lehet ez? Halljátok
gyerekek? -Mi'ntha medve morogna itt a közelemben. Megné
zem, biztosan az erdőben lesz. (Az erdö felé megy, de a szín
szélén megáll. Nevet.) Hahaha, ... hát még ilyet sem láttam
világ életemben. Egy ekkora nagy medve (mutatja) verekszik
egy ilyen icipici kis nyúllal (tnutat]a és kacCIJg hozzá), hahaha,
hehehe ...

Medve: (dörmögve megjelenik) Ejnye, bejnye, veszett
hordta embere! Hogy merészelsz te rajtam kacagn~? Megállj,
ezért meglako'lsz! Most téged eszlek meg szőröstül, bőröstül!

Szegényember: (ijedten hátrál) Jaj, kedves Mackó úr, ne
bántsál engem! Igérem, fogadom, hogy soha' többet nem neve
tek rajtad.

Medve: En bizony megeszIek!
Szegényember: (könyörögve) Hát ha már megeszel, leg

.aláhb estig ne bánts, míg ezt 'ét darabka földemet 'bevetem. Mi
lesz a családommal. feleségemmel, gyermekeimmel; ha a föl
decskémet nem tudom bevetni, nem lesz kenyerük!

Medve: No, nem bánom, estig megkegyeLmezek! De este
eljövök 'és megeszIek, úgy vigyázz! (Morogva elmegy.)

Szegényember: (keseregve) Jaj, jaj, kellett ez nekem! Mi
nek is mentem oda, minek is kiváncsiskodtam. Már vetni
sincs kedvem. Pedig be kell fejeznem estig a munkét, külön-
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ben éhenhal a család, Én már úgyis itt veszek. Jaj, mit esi
néljak. mit csináljak!

Róka: (belopakodik) Mit jajgatsz, te szegényember?
. Szegényember: Jaj, Róka koma, nagy laz én bánatom! Kine

vettem a medvét, (amikor egy kis nryúllal verekedett. Erre az
tán úgy megharagudott rám Dörmögő Dömötör, hogy menten
meg akart enni. Meg is esz, de esek estére. Addig heladéket
kaptam, míg ezt a kis földemet bevetem. -

Róka: No, ha csak ez ,a baj, ezen segíthetek! Persze osak
úgy, ha adsz ,a jótanácsért 10 tyúkot!

Szegényember: Jaj, ne légy o[ryan kegyetlen, hisz. össze
sen csak 10 tyúkom van. Mi lesz akkor velünk, ha mind a
tízet neked .adom ...? Elégedj meg a. felével.

Róka: Ot nekem nem elég. Ha nem adsz tízet, egyen meg
,a medve! Én nem segitek. rajtad! (Indul kllelé.}

Szegényember: (ijedten utána szol] Jaj, megadom a tíz
tyúkot, csak segíts rajtam!

Róka: No, jó. Hát ide figyelj! Mikor a medve idejön, én
megbúvok a bokorban és kürtölök, mint a vadászok szoktak.
Akkor kérdi a medve: mi az? Te mondod: Jönnek a vadászok!
Erre a medve megijed és kér, hogy bujtasd el. Te belebujtatod
egy zsákba és mondod neki, hogy ne mozduljon. Ekkor én ki
jövök 'a bokorból és kérdem: mi van a zsákban? Te azt fele
led: szeriestőke. Én nem akarom elhinn-i és, azt mondom: vágd
a Iejszedet abba a csúcsba. Te megteszed. és úgy fejbevágod
a. medvét, hogy menten szörnyethaJ!

Szegényember: Hej, de ravasz is v,a1gy te rókJa! De jó lesz,
ha már elbújsz, mert esteledik, jöhet már a medve!

Róka: Jó, én elbújok ide a bokrok mögé, de ne feledd,
hogy 10 tyúkkal tartozol, (Elbújik vagy kimegy a színről.)

Szegényember: (Tovább vet, közben alkonyodik.) Alko
nyodik. Lassan végzek ,al munkámrnal is. Hej, telán a medve el
is felejt értem jönni. (Kívülről medvedörmögés.) Jaj, dehogy
felejt, hallom már, hogy jő.

Medve: (cammogva, morogva jön) No, eljöttem érted.
Készen va,gy?

Szegényember: Készen, bizony. Azonnal ának rendelkezé
sedrel

Róka: (kívülről kürtszót, tutolást haJlat.)
Medve: (ijedten forgolódni kezd) Ejnye, mi ez? Mi hal

l'éIJtszik?
Szegényember: Vedászok jönnek, azok tutolnakl
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Medve: Vadászok? Jaj, bujtass el valahová te szegény
ember, biztosan, engem keresnek.

Szegényember: No, azt megtehetem. Bújj csak ide, ebbe.
a zsákba, majd azt mondom, szenestőke vagy. De ne mozdulj,
nehogy észrevegyeneki

Medve: Dehogy mozdulok, dehogy mozdulok. CS/ak buj
tass el már valahogy. Húzd rám ezt a zsákot és takarj be jól.
(Az ember bebuitatia ia zsákbal]

Róka: (jön, ravaszul) Adjon Isten, szegényember! Mondd
csak, mi van ebben 'a zsákban?

Szegényember: Ebbe bizony szenestőket _
Róka: Nem hiszem én azt. Csapjon esek kend ide ebbe

d csúcsbal
Szegényember: MegtehetemlNézze, ha nem hiszi! (Fejszé

vel ,a medvére csap.)
Medve: (Mordul egy nagyot, kicsit mozog, morog még,

majd mozdulatlan lesz.)
Róka: No, nem megmondtam, hogy így lesz! Már meg se

moccan! Tanuld meg ebbölszegényember, hogy többet ésszel,
mint erővel! De nekem most dolgom van. Sietek haza. De hoz
zád holnap elmegyek a 10 tyúkért. Jó kövérek legyenek .érnl
S otthon légy, mert különben megkeserülöd!

II.

SZIN: Egysz.erú falusi szoba.

Szegényember: (fekszik, mitüha aludnék. Kívülről döröm
bölés, ajtózörgetés, mire felül.) Ejnye, már reggel van? Ki dö
römbölhet ennytra az ajtómon:? Jaj, csak nem a róka jött el a
10 tyúkért? (Felkel, kinéz.] Hű, 'bizony la rókaéll itt az ajtó
előtt. No, most légy okos, szegényember!

Róka: (kívülről) Hé, szegényember, kelj fel, eljöttem a 10
tyúkomért!

Szegényember: Jó, jó, mindjárt megyek, csak felöltözöml
[Halkabban.] No, hogy is rnondtad komám: Többet ésszel, mint
erővel! Hált akkor Jásd, hogy tanultam tőled. (uqauii J<ezd)
Hlau-hau-hau ...

Róka: (ijedt hangon, kívülről) Jaj, szegényember, rni tesz
úgy, csak nem kutyák vannak odabent?

Szegényember: Bizony, korném. kutyák ezek, mégpedig
két kopó. Itt aludtak az ágyom a1Jatt. Jó ·ég tudja, hogy kerül
tek ide. Megérezték a szagodat. Mindenáron ki akarnak ro
hanni. Hau-hau-hau. Jaj, alig bírom visszatartani őket!
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Róka: Jaj, csak addig tartsd őket, míg elszaladok. Nem
keIla 10 tyúkod, maradjon :a tied, csaka bőrömet mentsd meg!

Szegényember: Hahaha" hahaha! (nevet és kifelé mutat)
Ni, hogy szalad a róka! Ez se jön többet errefelé! Mert úgy
igaz, ahogy mondtarn: Többet ésszel, mint erővekl

(F ü g g ö n y.)

lA második kép megoldható szinpadfelezéssel is. Ha elválasztó ajtót va.gy
falat tudunk tenni a szinpad közepére, úgy a róka a szin udvari részén

játszik, a szegényember a házban.)
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BABSZEM KIRÁLYFI

Népmese. Bábjátékra feldolgozta: GRAF ERNO.

SZEREPLOK:

Királylány.
Király.

Udvaronc.

Oreg gazda.
Jankó. a fia.

Kellékek: 1 babszem, kis szalmazsák, marék szalma.

I.

SZIN: Szegényes szoba.

öreg gazda: (szlalmazsákon VQigy csak szalmán fekszik)
J/aj, jaj, Jankó fiam, merre v,agy? Gyere édes gyermekem, mert
meghalok.

Jan.kó: (jön) Itt vagyok, édesapám. Miberu lehelek segít
ségére?

öreg gazda: Hej, édes fiam, én rajtam már nem lehet se
gíteni. Greg vagyok .én már nagyon. Én rajtarn már csak. ez
Úristen segíthet azzal, hogy magához szólítl

Jankó: (biztatólag) Ugyan, édesapám, messzi van még 'az.
Meglátja, hamarosan felgyógyul, azt mehetünk még mi együtt
az erdőre fát váJgni ...1

öreg gazda: Ej, nam. Sohse lesz az már többé.ihogy én az
erdőre mehessek. Érzern én, hogy közel már az utolsó óra.
Azért is hívattalak, hogy átadjern örökségedet. (Nehezén fel
tápászkodik ülöhelyzetbe. Jankó segíti.)

Jankó: Orökségemet? Ugyan, mit tudna kend rám hagyni
a szegénységen kívül, hisz világ életében sohse volt semmije ...

Oreg gazda: (végig nagyon öregesen beszél) Hát bizony,
édes fiam, egész életemben csak dógoztarn. nem értem rá va
gyont gyüjteni. Igy nagy vagyoot nem is tudok rád hagyni,
az bizonyos, - de nézd, azért te sem maradsz örökség nélkül:
itt van eza babszem. ez a te örökséged!

Jan.kó: (lekicsinylöleg) Egy babszem? No, azzal ugyan
sokra mehetek ...1
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Oreg gazda: Bizony sokra, fiam! Mert ha az örökség nem
ts sok, egy jó tenáccseü megtoldhatom: Becsüld meg oa keve
set, mert a sokat osak úgy érdemled! Nézd fíem, ha e bab
szemet elveted, abból egy marék bab lesz; ha meg azt is el
veted, már egy véka babod leszen. A véka babból meg leg
közelebb már egy zsáJk babod terem, ha meg a zsáknyi babot
veted el, annyi babod lesz, hogy már zsákod sem lesz elég ...

Jankó: (kezbe-közbe is bólogatva) Ez már iglaz! KÖIS'Zönöm
hát édesapám az örökséget. Fogadom, hogy meg is becsülöm!

Oreg gazda: OrÜl1JÖ'k neki fíarn, hogy megértettél. Igy már
nyugodtan hathatok meg. Tudom, hogy örökségedet nem
kótyavetyéled el.

Jankó: Nem, édesapám! Megfogadom a tanácsát, elvetem
a babomat. hogy sok legyen belülel

Oreg gazda: Akkor rajta is lesz ez lsten áldásal

II.

SZIN: Királyi trónterem.

Király: (a trónon ül vagy a szin I kozepén. áll.)
Udvaronc: (jön és jelenti) Felséges királyom, egy ifjú kér

bebocsátást!
Király: Miféle?
Udvaronc: Szegény legénynek látszik, de azt mondja,

annyi lesz a babtermése, hogy nincs elég zsákja. Azt szeretne
kérní.

Király: Küldd csak. be!
Udvaronc: (meghajol) Küldöm már! (El.)
Jankó: [belép, mélyen meghajol a király előtt) Felséges

királyom! Életem, halálom kezedbe ajéniom: egy kérésern
volna, ha meg nem sérteném.

Király: Lépj csak közelebb éS' mondd el 'bátran, mi kellene.
Jankó: Nékem bizony zsákokra volna szűkséqeml
Király: No, ha csak ez a baj, azon bizony könnyen segít

hetünk! TOlern kaphatsz akár százat is!
Jankó: Köszönöm felséged kegyes jóságát, így már nyu

godtan térhetek haza! (meghajol és menní készül).
Király: De nem úgy van ám, hogy csak úgy egyszerre el

szaladsz! Csak nem gondo'lo<!, hogy elengedlek vacsora nélkül!
Itt maradsz ná:lunk! Nézd, épp itt jön a leányom! Addig ö
megmutatja a palotát, míg a vacsora elkészült

Királylány: (jön).
Király: Jer lányom! Hadd rnutassam be neked házunk
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vendégét! Ugye, végigvezeted addíg a kertben, emíga vacsora
elkészül ...?

Királylány: Szíves örömest I Légy üdvözölve nálunk ifjú!
(Kezét nyujtja.)

Jankó: 0, nem é~demlemmeg én ezt a nagy kegyet! (meg-
hajol és kezet csókol ,a királylánynak).

Király: Sohse szerénykedj, fiam!
Királylány: Jer, megmutatom a palotát! (El Jankóval.)
Király: (tapsol) Hé, udvaronel
Udvaronc: [belép, meghajol) Parancsol, felséged?
Király: Az ifjú ma vendégünk marad! Gondoskodj róla!

De tudd meg valehogyan ügyesen. kiféle, miféle?
Udvaronc: Bízza csak azt rám, felséged" Majd ide készí

tek neki szalrnaszállást! Ha vallamiféle seegénylegény, akkor
azoru is megadszik. De héli gazdag ifjú, aki nem szekta meg a
szalmát, akkor bizonyára egész éjtszaka forgoűódní fog.

Király: No, ezt jól kieszelted! Hát csak hozass szalmát éJS
ügyelj, hogy egész éjjel figyeljék: zizeg-e a szelma!

Udvaronc: Magam intézkedem mindenről, felség! Megyek
is, hozom már a szalmát! [El.}

Király: Én meg megkeresem a vendégünket. (Indul kifelé,
de az ajtóban vagy ha van, az ablaknál megáll és kifelé mu
tatva mondja:) De látom is már, ott sétálnak a parkban! Úgy
Iátszík, jól megértik egymást a leányommal. Mi tagadás, ne
kem is tetszik ez a legény. Ha valami gazdag, előkelő ifjú,
szívesen hozzá adnám a leányomat! Meg is nézem, kész e már
10-' vacsoral (El.)

Udvaronc: (jön, egy nyaláb szalmát hoz) No, itt a szalma!
(Leteszi a szín egyik oldalára.) Itt .jó helye lesz a vendégnek.
Nem valamí fejedelmi ugyan, de erra igen jó, hogy megtud
juk: kiféle legény is a mi vendégünk! (Rendezqeti a szalmát,
majd el.] ,

Jankó: (kisvártatva iön) Hát ez a vacsora igazéri jól esett!
(Hasát simogatja.) Rég ettem ilyen fínornat! De most már majd
jólesik az alvás is. Úgy mondták, itt lesz ,a széllésom ... (körül
néz) Ahá, itt a szalma! Akkor hát feküdjün!k. Ine! (Rendezqeti
a »zaltruü.] Egész jó fekhelyem lesz itt! (Leül a szalmára.) Kö
szönöm néked, jó Istenem, hogy megsegítettél. Apám mégis
csak bölcs volt, tamikor az örökséget rám hagyte, Lám, a királly
is milyen szívesen fogadott. Most már nyugodtan alhatom:
lesz zsákom, ha majd kell! [Leiekszik.i Tavasszal elvetem a
babomat ... ejnye, ho] is vian a babsrzemem? (felül, keresgél)
No, hová lehetett!? Itt szoktam tartaní iIJ lajbim zsebében s
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vacsora alatt még megvolt, kétszer is megtapogattern. Bizo
nyosan ide eshetett ,élJ szalma közé. Ho, hiszen még csak az
kellene, hogy elveszítsern az örökségemet! Hijnye, a nemjóját,
keressük. csak! (Keresgél a szalma között! Ezt a jelenetet jól
meg kell játszani, tnert erre épül fel az egész datab.] Meg kell
annak lennie, ha törik, ha szakad! Ezek itt a királyi palo,tá!ban,
úgyís azt hiszik már rólam, hogy valamí gazdeg herceg va
gY'ok, pedig én még csak ezután akarom elvetni örökségemet.
Azaz, hogy osak szeretném , o o, mert hla meg nem taláJl.om,
ugyancsak füstbe ment a szép terv! Édes jó Istenem, ne té'gy
már ennyire próbára, edd, hogy megtalálhassarn örökségemet!
(E mondatnál felegyenesedhet, kezét összeteheti, de különben
egész idö aküt keresi a babsaemet a szalma közt.) Itt bizony
nincs! De hál hol lehet? Csak itt veszthettem el! En bizony
széthányorn ezt az egész szalmát, de az örökségemet nem ha
gyom! (A szalma közt turkálva széthány ja a seínen a szalmát.
Közben ,a kiiziuiséqet is megkérdezheti: Nem látták-e a bab
szemet?) Gyere elő babszememl Édes kis örökségem, merre
gurultáll? Jelentkezz már! - No, ennek bizony fele se tréfa!
Oda az örökség! Hogy lesz nekem most már egy véka babomj l
(Kakaskukorékolásl] Tyü o •• , mindjárt reggel lesz! Keressük
esek gyorsan! (keresi) Talán erre gurult! - Vagy talán erre...?
- Itt van ni! (megtalálja) Hála Istennek, csak hogy végre
meptaléltaml Most már nyugodtan alhatom. Kicsit összehúzom
,a szalmát, azt már ialszorn is. (Osszeszedi cr szétszórt szalmát,
ráiekszik s rövidesen erös szuszoqással jelzi az alvást.)

Udvaronc: (lopakodva jön, int kifelé, halkan beszél)
Jöhet felséged, alszik!

Király: (belép).
Udvaronc: Most aludhatott el mondom, mert egész éjjel

zizegett it. szalma. Nem aludt ez az éjjel egy szemhúnyést sem.
Király: Úgylátszik, nem szokta meg a dereka a szalmát!
Udvaronc: Nem bizony' Nézze, felséged, hogy szét van

rúgva a szalma! .
Jankó: (Mozgolódik a szalmaágyon.)
Király: Úgy1átszik, ébredezik! Menjünk, nehogy itt lásson

bennünket!
Udvaronc: Menjünk! (Mindketten kifelé tnennek, de még

a színen vannak, amikor:)
Jankó: (felül, megdörzsöli szemeit és jó hangosan köszön)

Jó reggelt, felségi Engedelmet, hogy így elaludtam! Mindjárt
felkelek!

Király: O, semmi, fiam! Ráérsz még felkelni. Maradj csak,
nem akartunk zavamí ...
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Jankó: (felkel) De biz én ilyen.kor már mindíg fenn szok
tam lenni. Csak ma valahogyan elnyomoet az álom. Meg ké
szülődnöm is kell hazafelé. Köszönöm felségednek Iéi szállást
meg a jó tartást ...

Király: (közbevág) De nem úgy, öcsém! Én éppen férjet
keresek a leányomnak. S minthogy te tetszel nekem is meg
neki is megaztán miután meggyőződtünk róla, hogy gazdag
is va,gy, szivesen elfogadnélek vőmurarnnak!

Jankó: (ijedten) Hogy én ...? Tréfál felséged! Hiszen nem
mondom, nekem ils tetszik a kírélykísasszony, de hogy is gon
dolhatnék én az ő gyönyörűséges kezére. Nem illik ide laz én
szegénységem! Hisz nincs nekem egyebem egy babszemnél!

Király: (haraggal) Miii? Mit beszélsza Egy szem babod
van csak? Hísz tőlern zsákokat kértél! ...

Jankó: Igen, majd hJa kell, el is jövök érte! De a bab
szemet még csak ezután akerom elvetni!

Király: (dühösen) 0, te gazember! Bezáratlakl Karóba hú
zatlak! Hogy rnertél így becsapnila

Királylány: (szauxivo jön) Édesapám, ne bántsa! Szeretem
ezt a legényt! Tegnap nekem mindent elmesélt! Nem mondta
ő egy szóval sem, hogy gazdag. Kigyelmetek fogták csak rá!
Tetszik nekem eszerénysége, becsületessége. Vagy ő lesz a
párom v,agy senki! .

Király: De hiszen nincs semmije! Kódis-szegény!
Királylány: Hát baj ez? A pénznél. vagyonnál többet ér a

szív ésa szeretetl
.Király: Igazad van, lányom. S ha már annyira tetszik, nem

bánom: áldásom rétokt Úgy érzem én is, becsületes, jó király
1,e5Z belőle, mert aki a babszemnyi örökséget így megbecsüli,
az bizonyosan jó sáfára lesz az ország gazdagságának is!
Gyertek gyermekeim, öleljétek meg egyrnést, aztán szóljon a
zene HencidáJtól Boncidáig, hadd lássa meg az egész ország,
hogy kézfogóját tartja Babszem királyfi!

Királylány és Jankó: (Osszeölelkeznek s a zene ütemére
táncolni kezdenek.)

(F ü g g ö n y.)
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A CSODÁLATOS TARISZNYA

Népmese. Bábjátékra feldolgozta: GRAFNE SZIEGER MAGDOLNA.

SZEREPLÖK:

Nótás János.
Mogorva Péter.

Hegyek királya.
Nótás János felesége.

Bíró.

Kellékek: Bot, fejsze, kis tarisznya, nagyobb tarisznya, kenyér,
kolbász, kendő.

I. KEp: Az erdőben.

Nótús János: (Vígan, fütyörészve megy az erdőben, fejsze
a vállán.)

Mogorva Péter: De vigan vagy Nótás János! Talán még
ebéd helyett is fiHyörészel?!

Notús J.: Hát nem mindenki tömheti meg a hasát naponta
tízszer, mint kend, Mogorva Péter.

Mogorva P.: Meg is törnöm. Miért 'ne tömnéml Van, hála
Isíennek, mit aprttaní a tejbe. Nem úgy, mint nektek! Egész
nap csak danoltok. fütyörésztek. pedig mindig üres la tarisz
nyátok mega tányérotok.

Notée J.: Elhallgasson kend, mert mínd'[árt meglegyintem
ezzel a fejszével! Tudom, úgyis azért beszél kend, mert irigyli
a nótás kedvemet. Azért is nótázom, még ha meg is pukkad!
Ugye, gyerekek, ti is énekeltek velem! No, rnelyíket kezdjük?
(Ének.)

Mogorva P.: (kicsinylő kézlegyintéssel távozik).
Nótás J.: (az ének végén) De én az erdőbe indultam ám

gyerekek! Abba kell hagyni mégis la nótázást, különben sohse
vágom meg a téli tüzelőmet. (Körüljár egy fát.) No, ez éppen
jó lesz. Deszka is lesz belőle - tudjátok, dísznó-ólat akarok
csinálni - meg tüzelőnek is marad. No, Isten segíts! (Lesujt
a fára.)

Hegyek királya: (hirtelen előlép) Hogy merészeled bán
tani la fáimat, te emberféreg!

Nótás J.: (Lekapja kalapját, meghajol.) Bocsáss meg, öreg-
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apám, de ez a mesterségem. Szegény, székely favágó vagyok.
Nekem is fáj, amikor ilyen szép fába k.ell vágnom ,a Iejszémet,
de mit tegyek?

Hegyek királya: Hát ha megígéred. hogy soha többé nem
bántod a fenyőimet, segítek rajtad! (Odanyujt neki egy tarisz
nyát.) Nesze ez ,a tariszrrya. Amit kívánsz magadnak, azt mind
megkapod, ha eet a tarisznyát megrázod és azt mondod: Ne
mere fujj! - De er ne mondd senkinek, hogy tőlem kaptad,
mert különben megjárod! (Hirtelen eltiuuk.]

Nótás J.: (vakargat ja ,a fejét) No, ennek fele se tréfa! Ez
bizony a Hegyek királya Iehetett, De megijedtem! Hanem a
tarisznya itt van. Meg kellene próbálni, Igaz-e, hogy minden
kívánságom teljesül. Igen korog a gyomrom., Ugye, halljátok
ti is, Phü, die éhes v,aJJyok. Egy kis kolbász meg egy kis cipó
bizony elkelne. Lássuk hát (meqrázza a tarisznyát) Nemere
fujj ... 1 (A levegőből cipó és kolbász ereszkedik alá. Vékony
fekete cérnán engedhetjűk le.] Hej, lássátok la. csudát! Egész
életemben vígar» leszek már. Még ,a nótás kedvem is vissza
jött, pedig már majdnem elszállt ebbe a nagy ijedelembe! Hű,
de jól Nektek is van ennivalótok'i Akinek van, vegye elő és
egyék velem. Rázzátok meg csak a táskátokatt S ha ettünk,
énekeljünk is erre a nagy örömre! (Bnekelrü kezdenek. A nota
végefelé:) Hagyjuk {abba gyerekek, itt jön a feleségem!

Asszony: (sietve jön) Hát maga hol marad el ilyen sokáig!
Csak nótázgat, azt semmit se dolgozott még!

Nótás J.: HM egy kícsit elnótázgattunk agyerekekkel ...
Asszony. Pedig későre jár, a csillagok is lassan feljönnek.

Nem éhes kend? _
Nótás J.: Nem bizony, asszony! Olyan finom kolbászt

meg kenyeret ettem, hogy a király se különbet!
Asszony: (összecsapja a kezét) Kolbászt, kenyeret? Hon

nan vette kend a kolbászt meg a kenyeret, amikor otthon csak
sültkrumplí van.

Nótás J.: Hogy honnan vebtern? Innen IIlli! (mutat a' tarisz
nyáro) Látod ezt a tarisznyát! Csak meg kell rázni és azt
mondani: Nemere fujj ... minden hullik a levegőből, amit csak
akarsz!

Asszony: No de ijet! Próbáljei meg kend!
Nótás J.: Hát mit szeretnél?
Asszony: Egy szép selyem fejkendőt!
Nótás J.: (rázza a tarisznyát) Nemere fujj ... (Leesik egy

kendő.) .
Asszony: Csodálatos! (Megöleli férjét.) Ember, hisz világ

21



életünkre gazdagok v'éIJgyunk! Honnan vette kend ezt a csodá
latos tarisz.nyát?!

Nótás J.: Azt 'bizony nem mondom meg.
Asszony: Édes, egyetlen uracskám. miért n,em mondja

meg?
Nótás J.: Azért, mert nem szebad megmondanom.
Asszony: Talérs bizony lopta kend, azért nem mondja meg!
Nótás J.: Nem loptam biz én! (mérgesen) Még, hogy ilyet

gondolsz róLam! Úgy adták! Kérdezd meg csak agyerekeket,
ha nem hiszed! Gyerekek, loptarn én ezt a tarisznyát? - No
látod! Nem loptam én, hanem úgy kaptam!

Asszony: De kitől ka:ptéIJ? ...
Nótás J.: Ne mérgesíts már asszony! Hát, ide figyelj! A

Hegyek királya adta, hogy ne bántsam többé az ő szép fáit.
De meghagyta, hogy ne mondjam el senkinek, honnan való.
Értetted? Ha elmeSiéled valakinek, háJt elveriek!

Asszony: Dehogy mesélem, dehogy mesélem ... Hanem
ilyen szerencsétl

Nótás J.: No, akkor gyerünk haza lefeküdni. Ideje lesz
már. Alszunk egyet erre a nagy szerencsere. (Nótázva el.)

II. KÉP: Otthon. (Ház eleje vagy udvar.)

Asszony: AlJig tudom elhinni ezt a 'rettenetes nagy sze
rencsét, ami minket ért. Jaj Istenem, el kellene már valakinek
mondani. Úgy nyomja már ,a bögyömet. Jaj, de nyomja. Itt ni.

Mogorva P.: (jön) Mi baj, szomszédasszony, osak nem
beteg?

Asszony: Ja], de jó, hogy jön, szornszédl Nem vagyok én
beteg! Dehogy! Inkább örülök!

Mogorva P.: Osztán minek örülannyirat
Asszony: Hát a mi világrengető nagy szerencsénknek!
Mogorva P.: No, csak nem? Hát rnd törtéIlJt? Tán kakas

akadt a fazekukba?
Asszony: Hahaha, nem vagyunk már mi olyan koldusfiak,

hogy egy kakasnek is annyira megörülnénkl
Mogorva P.: No, hát mondja már, mi történt?
Asszony: Mi történt? Az történt, hogy gazdagok Iettűnkl

Adott a Hegyek királya egy olyarn tarisznyát, ernibül minden
kipotyog, amit csak kívánunk: ló, tehén, ház; aranypénz; új
ruha; ... Úgy 'bizony. Csak azt kell mondani: Nemere fujj!
És már ott is van!

Mogorva P.: No, de ilyen csodát, szomszédasszony. Aztán
hol adta a Hegyek királya azt a tarisznyát?
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Asscony. H'ol? Tegnap, ott fenn az erdőben. Látja kend
azt a nagy fenyőfát (mutatia]. Ott adta!

Mogorva P.: Ott adta?
Asszony: Ott bizony!
Mogorva P.: De hiszen az az én erdőm! S akkor nemis

maquké aza tariszny/a, hanem az enyém! (Vidáman.) Hű, rní
csoda szefencse -értl

Asszony: Mi, méghogy a maga seerencséjer Hát kié a
tarisznya?

Mogorva P.: Nyilván, hogy az enyém, mert az én erdörn
ben kapta az ura!

Asszony: (sirva] János, .Iános! Gyere csak ide, el akarják
venni a tarisznyánkat!

Nótás J.: (jön) Hej, te .asszony, biztosan eljárt a szád!
Nem tudtad befogni a 'szádat, most itta szerencsétlenség!

As.sr.::ony: Pedig mégis csak a miénk az ,a tarisznya!
Mogorva P.: Megyek a bíróért. tegyen igazságot. (El.)
Asszony: (sírva) Jaj, miért ds kelllett nekem pletykální:

Most ihat juk ,a levét. Jaj, jaj, oda van minden. MaradhJatunk
szegénynek. Ezek a gazdagok meg még gazdagab'bak lesznek!
(Sírva el.)

Bíró: (jön Péterrel) Hát hallom, mi történt! Nekem is csak
az a véleményem, ami Mogorva Péter uramé: azé a tarisznya,
akíéaz erdő! Hozd csak szépen azt a tJarisznyáJt János és add
át Mogorva Péternek!

Nótás J.: (Sóhajtva átadja a tarisznyát.) Hát vigye Isten
hírivel! Majd csak megleszünk ezután is! Dolgozom, azt nem
halunk azért éhen ...

Mogorva P.: (gúnyosan) Aztán fütyörészni el ne felejts
az üres fazék meldett (el 'a bíróv.alJ. "

Asszony: (bejön) Édes uram, ne haragudjék rám. Igérem,
hogy nem pletykálkadom ezután már senkinek semmiről.

Nótás J.: Azt bizony jól teszed asszony, mert látod, most
is mily szerencsétlenséget zúdított ránk a csúnya nyelved.
Most mehetek megint az erdőbe fát vágni, mert nem lesz télire
semmink. Hol is ,a fejszérn ... hozd csak ide!

Asszony: (készséggel) Hozom már ... (hozta] 10trt van édes
uram!

III. KEP: Az erdőben.

Nótás J.: (jön, nézegetve) No, most kereshetek megint
egy seép fát (vágni akar).

Hegyek királya: Hát mégis bántoda fáimat, gonosz ember!
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Nótás J.: Hej királyom, királyom, életem halálom kezed
be iajánlorn, nagy az én bánatom. Kiszedte belűlern a felesé
gem ,a tarisznya titkát. Elmondta másnak is. S a biró Mogorva
Péternek ígérte a tarisznyát. Könyörülj rajtunk, Hegyek kirá
lya. Engedj fát vágni, különben éhenhalunk!

Hegyek királya: Nem bánom, még az egyszer segítek raj
tatok. Itt egy másik tarisznya, de többet aztán ne lássalak!
(Atadja, eltűnik.)

N6tás J.: Isten fizesse meg! No most eztán lássuk: Nemere
fujj. " (Rázza a tarisznyát. Alulról egy bot nyúlik ki és üti
Ján~st.) Hű ... a teremburáját, mi ez ... Segítség ... jaj ·a há
tam! (szalad, u bot kergeti, majd (]I verés végén) No, ez aztán
jól elvert. De úgy kell nekem. Minek járt ela szám nekem ís.
Hanem gondolkodjunk csak [homlokára teszi kezét). Hopp,
megvan. Tudom már, hogy lehet ezzel a tarisznyával szeren-
csét csinálni. Szaladok ds már haza! I

IV. KEp: Otthon.

Nótás J.: tszauuivo: jön) Asszony, esszon.y. gyere csak ide.
Hoztam egy másik tarisznyát! Hamar menj, ujsá:gold el csak
a szomszédnakl -,

Asszony: IgazáJn hozott, édes uram.l Hű, megpukkad Mo
gorva szornszéd az írigységtől. (kiabál) Hé, szomszéd, szom
széd, van már új tarisznvénkl (El.)

Mogorva P.: (jön) Mit mesél ,a felesége? Vian új tarisz-
nyájuk? Mutassa! '

Nótás P.: Itt van ni! Nagyobb, mint a másik!
Mogorv,a P.: Add nekem!
Nótás J.: Odaadom, hJa kend visszaadja a régit!
Mogorva P.: Vissrzaadom!
Nótás J.: Épp itt jön la bíró, kösse meg Ő az egyességet.
Bíró: (jön) Miről van szó?
Nótéfs J.: Arról, hogy kaptam egy új tarisznyát ia Hegyek

királyétól. En odaadom Péternek az új tarisznyát, ő meg
visszaadja nekem a régit!

Bíró: Beleegyezik maga a cserébe, Mogorva uram?
Mogorva P.: Bele, bele, hisz én kívántam. Szívesen cseré

lek, hisz ez nagyobb!
Bíró: Akkor kimondom, hogy la' nagyobbik visszevonha

tatlanul 'Mogorva Péter uramé, ia kisebbik meg örökre Nótás
J ánosé marad!

Nótás J.: (cserél Péterrel) Itt van, használja egiés'lséggell!
Mogorva P.: Ki is próbálnám már, c-sak kentek menjenek
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mar innen, hJadd maradjak m.31gamra, egyedül. (Kituszkol min
denkit ,a színről.) Úgy, most magam élvezhetem gezdagságo
mat. No: Nemere fujj. (Rázza a tarisznyát, a bot üti, kergeti:)
Jaj, j;aj, jlaj, de megjártam kepzsiségornban, jaj segítség; meg
halok ... jaj, jaj, jaj! ...

(F ü g g ö n y.)
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IGAZSÁG ES HAMISSÁG

Népmese. Bábjátékra feldolgozta: GRAFNE SZIEGER MAGDOLNA.

SZEREPLŰK:

Igazság (fiatal férfifigura, fehér köntösben).
Hamisság (alattomos, gúnyoros figura, sötétebb ruhában).
Király (királyi köntösben, kor.onával).
Legény .

Holló '(lehet kartomigura is).

Kellékek: Két tarisznya, pogácsa, kés, kendő, nagy kő, aranypénz.
SZIN: Közömbös táj vagy egyszerű levegöháttér (függöny). Oldalt fa
díszlet, alatta nagy kő, másik oldalt akasztófa. Mikor a függöny felmegy,
a két figura kétoldalt. tarísznyával, bottal felszerelve közeledik é'5 közép-

részen találkozík.

Hamisság: (köszönti) Adj Isten, Igazsáql
Igazság: Fogadj Isten, Hamissá:g!
Hamisság: Hová mész, édes komám?
Igazság: Nem is-éppen messzire, nem is éppen közelre,

csak a világ végére! ...
Hamisság: No, ez nagy szerencse. mert én is éppen oda

készülök! Gyere, menjünk együtt!
Igazság: Jól} van, nem bánom, menjünk együtt!
Hamisság: Itt a kezem, csapj bele, kössünk egyességet!
IgaEság: Miféle egyességet? \
Hatnissáq: Hogy egymást se jóban, re rosszban soha. el

nem hagyjuk! Amink van, megosszuk. és életünk végéig jó
pajtások meradunk!

Igazság: Ez nekem is tetszik. Itt a kezem, nem disznóláb!
(Paroláznak.) Gyerünk együtt pajtás!

Hamisság: Aztán hoztál-e laz útra egyk!is elemózslát,
Igazság?

Igazság: Hoztam bizony, Hamisság! Telerakta ...jó édes
anyám a tarisznyámat hamuban sült pogacséval. Nézd, hogy
dagad az oldela.

Hamisság: Ez nagy szerencsel Hanern rnielőtt nekündul
nánk, üljünk le kicsit falatozni. Megéheztem. De előbb együk
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meg a te pogácsáidat, legalább könnyebb lesz ,a tarísznyád.
Az én pogácsáimat meg majd megesszük később, ha már a tied
elfogyott. Mert az én tarisznyámat is telerakta ám anvám ha
hamuban sült pogécsávall

Igazság: Nem bánom. Uljünk le enni! (Leülnek, tarisznvá
jukat leteszik.)

Hamisság: (Maga elé veszi Igazság tarisznyáját és hab-
zsolni kezd!)

Igazság: Adj nekem i~ a poqácsákbóll
Hamisság: Miért nem szóHáJl, előbb! Ures a tJarisznya!
Igazság: Hát hol a pogácsa?
Hamisság: Megettem,
Igazság: Ilyen gyorsen megetted? Mutasd! (Elveszi a ta

risznyát, amelyikből időközben Hamisság kiszedie 'Cll pogácsá
kat, forgatja, közben mondja:) HM ez ténJyleg üres. Egy száltg
megetted. Meg sem kóstolhattam édesanyám finom pooáosáját.
Még egy kis morzsát sem hagytál. Pedig kegyetlenül éhes va
gyok! Te, Hamisság, hát én most mit egyem?

Hamisság: Azt hittem, te nem vaqy éhes. (Fölkel.) Gyere
csak, induljunk. KiJbírod addíg, míg újra eszünk.

Igazság: (lassan feltápászkodik) Jaj,aJig tudok felállní.
olyan éhes vagyok! (lngadozva követi Hamisséqot.} Te, Ha
misság! Adj egy kis pogácsát ,a te tarisznyadból. Hísz úgy
egyeztünk, hogy jóban, rosszban mindenünket megosszuk. Te
megetted az én pogáosérnat, rnost adjál nekem a tiedből.

Hamisság: ~n bizony nem 'adok, mert akkor nem lesz,
rnít egyem holnap!

Igazság: Csak egy fél pogácsát adj legalább Hamisság,
mert mindjárt ősszeesem az éhségtől.

Hamisság: No, nem bánom, kapsz egy fél pogácsát, de
csak úgy, ha levághatom érte .a két kezedet!

Igazság: Kegyetlen vaqy hozzám nagyon, Hamisság. De
nem bánom, itta kezem: vágd le, csak adj már ennem!

Hamisság: (Kést vesz elő a tarisznyájából.) No, tartsd a
kezed, hadd vágom le! (Amint levágja az Igazság két karját,
,az Igazságot játszó játékos betuizza a bábuban ujjaitf) Úgy,
most itt a po g'iksa , egyél! (Igazság szájába tömi.)

Igazság: Egész erőtlen vagyok még Hamisság. Ha azt aka
rod, hogy tovább tudjak menni, add oda a pogácsa másik
felét is.

Hamisság: Hogyne, elégedj meg ennyivel!
Igazság: Te megetted az én egész tarisznya pogácsámat,

nekem meg egy felet sem adsz!
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Hamisság: Odaadom. a másik felét is, ha levághatom a
lábaidat!

Igazság: Ne légy kegyetlen, Hamísség! Hogy kívánhatod.
hogy egy fél pogáoséért odaadjam a lábaimat.

Hamisság: Pedig máskép nem adom!
Igazság: Ha már úgy sincs kezem, V1álgdJ le hát a Lábam is,

csak már adj ennem, még ha egészen csonka leszek is!
Hamisság: No, tartsd ide! (Késsel Igazság lába felé csap,

Igazság jajgatva összeesik.)
Igtazság: (összeesik) Jaj, jaj nekem, jaj, Se ~áham, se ke

zem! Minden vérem elfolyt már. Legalébb ennem adj, hogy
erőm visszatérhessen, Tedd a számba .a pogécsát, Hamisság!

Hamisság: Csak úgy teszem a szádba ,a pogácsát, ha ki
szúrhatom a szemedet is!

Igazság: Látom már, hogy életemre törtél. Hamisság! Nem
tűrted, hogy az Igazság éljen. Szúrd csak ki a szememet, hadd
teljesedjék be végzetem.

Hamisság: Ki is szúrom, mert nem tűrhetem, hogy laz
Igazság lásson! (Késsel a szeme felé bök.) De ne mondd, hogy
a Hamisság kegyetlen, mert látod, egy kendővel még be is
kötöm szemeidet! (Kendöt tesz Igazság szemeire.]

Igazság: Jaj, meghalok. Jaj, de fáj minden sebem, érzem,
hogy meghalok. Hami'slsáJg! Ne hagyj elpusztulni itt az úton.
Vigyél el az emberek közé, hogy ha meghalok, legalább legyen
ki eltemet!

Hamisság: Van itt az úton "egy bitófa, jó lesz neked ez
al,att is! (Felfogja Igazságot és a bitó alá vonszolja.) No, Isten
veled, Igazság! Én megyek szereneset próbálni! Most már nem
állja senki ez utamat, most már nem látja senki tetteimet! (Vidá
man, fütyörészve el!)

Igazság: Hát ez lett a véged, Igazság! De nyugodtan aka
rok meghalni. Édes Istenem, bocsásd meg kérlek rninden bű
nömet és légy irgalmas a Te szolgádhoz! Jaj, érzem, hogy
folyik el minden csepp vérem. Jaj, érzem" már nem sokáig
biIiOIII1!

HoIJó: Kéir, kár, kár. (Károgva átrepül a szinen és a bitó
fára száll. Felülröl vagy alulról dróttaJ mozgat juk ahaIJót!)
Kár, kár, kár volt a Hamisságnak hinni, kár. De én segítek
rajtad! Figyelj ide, Igazság! Várj itt türelemmel éjfélig! Ma
éjjel 12 órakor olyan herrnat hullik, amitől kínő minden csonka
tagod! Ha szemeidet megmosod benne,' újra látsz! Ha pedig
szomjas vagy, hengergesd el azt la nagy követ ott a fa eílatt:
helyébe bővizű forrás fakad! Kár, kár, kár! (Elrepül.)
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SZIN: lassan .elsötétül, messziröl 12 óraütés hallik! (Aláfestö zene!)

Igazság: Uram, Teremtőm, megmeneküil.ök! O, már érzem
iSI, hogy hullik rám a harmatl (Arcát felfelé fordítja, lossan
kidugja a kezeit.] Kinőtt a kezem! Itt van újral (mutogatja)
S la lábam. A lábam is! Talpra tudok állna! (felegyenesedik)
Most megmosom e harmatban a szemeimet. (Leveszi a kötést,
megteszi.) Látok! látok! ... (összeteszi kezeit) Köszönörn neked,
felséges Istenem, hogy nem hagytál el nyomorúságomban és
megszabadítottáf nagy bajomban. - Ügylétszik, mégis kell az
éru életem a vHá:gban! O, de jó kedvem 'lett egyszerre, szinte
táncolni szeretnékl (Dalolni, táncolni kezd!)

SZIN: a fenti jelenet alatt lassan kivilágosodik, zene lassan elhalkul.

Király: (jön) Honnan jöttél, te ember, hogy ilyen jó ked
ved van? Az én országomban már egy esztendeje csak sírnak
és jajnatnak az emberek! Most is azért jöttem kí egyedül a
válros határába, hogy valamí oleosat kieszeljek, hogy népemen
segítsek.

Igazság: Szegény király! Mondd, mi az a nagy bánatod,
talán segíthetek.

Király: Ninos ivóvíz az országomban! Már egy 'éve, hogy
minden forrás és rnínden kút kiapadt! Hiába ásunk le a földbe,
akármí'lyen mélyre, csak nem akadunk vízre!

Igazság: (örömmel megragadja) Te király! Hisz ezen én
segíthetek! Nékern megmondta ,a, holló, hogy merre találok
vizet! Gyere gyorsan!

Király: Hová? Merre? Mit akarsz?
Igazság: Gyere csak, látod ezt a követ. (Lassan a szín. má

sik felén lévö fához mennek ,a beszéd alatt.) Eit taszítsuk
odébb! Fogd, nyomd. Hooo ... rukk! (Erőlködnek.) No még
egyszer! Most! Megvan!

Király: Víz... Víz... Hahó, emberek, gyertek, van
vizünk!

Emberek: (beszaladnak, lelkendeznek) Víz, víz, van
vizünk! De rnondd csak király, ki adott nekünk vizet?

Király: (lga1Zságra tnutatva] Ez az ember itt! Nem kérdem,
ki vagy, honnan jöttél, de oly nagy jót tettél velünk, hogy
itt azonnal kínevezlek a kírály helyettesének. Én utánam te
vagy a Ieghatalmasabb ember az országban!

Emberek: Éljen, éljen! ...
Király: Gyere velünk és lásd azt a magy örömet, amit

szereztél! (El, mind.)
Igazság: Csodálatos események történnek velem! (El.)
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SZIN: lassan elsötétül, közzene vagy függöny jelzi az idé múlását. Rövid
szünet után a szín újra világosodni kezd és jön a Hamisság:

Hamisság: (jön fáradtan, lerongyolódottan) Egy eszten
deje, hogy ennél a bitófénál hagytern az Igazságot. Vajjon mi
lett vele? Nem. halhatott me~, mert akkor nekem nagyobb sze
renesém lett volna la, viJIáJgban! De nem volt szerencsérnl Min
den pénzem e1fogyott, barátaim cserben hagytak, még ruhám
is elszakadt. Pedig <azt hittem, ha az Igazségot elpusztítom,
gazdag. hatalmas ember lesz belőlem. Most meg koldulnem
kell, hogy éljek. De látom, itt jön is már egy ember, tőle is
kérek pálr forintot.

Igazság: (Jön díszesebb ruhában, de stílusosan egyszerű s
lehetőleg fehér vagy világos színü legyen.)

Hamisság: Jó uram, adjon pár foriratot egy szegény kol
dusnakl

Igazság: (felismeri) Mi az, Hamisság, te koldulsz?
Hamisság: Te va,gy az Igazság! Édes, egyetlen barátorn.l

Meg sem ismertelek ebben laz ékes ruhában. De felvitte az
Isten a dolgodat! Mondd csak, hogy gazdagodtál meg? Meséld
el, mi történt veled?

Igazság: Amikor te itt hagytál la bitófa alatt csonkán és
vakon, jött egy holló. Az olyan harmatot bocsátott rám,ami
től kinőtt minden tagom, meggyógyult szemem, sőt még a sze
renesémet is megmondta. Neki köszönhetem, hogy most a
király helyettese és legfőbb tanácsadója vagyok. - De sokáig
elbeszélgettem már, nekem sietnern kell a királyhoz! Nézd, itt
van egy aranyforínt, végy rajta pogácsát! (Odaadja az arany-
pénzt, majd elmegy.) .

Hamisság: (magában beszélqetve és a pénzt nézegetve)
Hm ... Jó volna sok ebből az aranyforintból'l Hogy lehetne
ebből sokat szerezni? Lám, laz Igazságnak sikerült. ő most gaz
dag, nagy úr! Miért ne sikerülne nekem is, ha végigcsinálom
milIllda.zt,arrnit ől (körülnéz) Ott épp jőn egy :legény ...

Legény: (jön)
Hamisság: Allj csak meg, te legény! Akarsz egy arany

forintot keresni?
Legény: Hogyne akJamék, csak ide vele!
Hamisság: Nem odJa Buda! Egy kis szívességet is kérek.

érte!
Legény: Aztán mi legyen az?
Hamisság: Nem sok, Látod ezt a kést! (mutatj;a) Vágd le

velea kezemet, lábam/at meg szúrd ki a szememetl
Legény: (megdőbbenve) Megbolondult kend?
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Hamisság: Nem én! Éppen hogya szerenesémet akarom
megcsínální!

Legény: No, ebben erősen kételkedem!
Hamisság: Ne kételked], hanem csináld, amit mondtam, itt

a forint!
Legény: Hát maga bánja. Ide azt a kést! (Levágja Hamis

ság kezeit, lábait.)
Hamisság: (jajgatva előbb behúzza kezeit, majd összeesik)

Jaj, jaj, jaj, de fáj, de nem baji rnost csak vigyél< a bitófa
aLá!

Legény: (bitófa alá hurcolja) No, itt van, teljesítettem
minden kérését, rnost nyugodtan várhatjia a szerencséjét. (El.)

Hamisság: Jaj, jaj, jöhetne már ez a holló, úgy fáj rnín
den tagoml

HolJó: (mint előbb, a bitófára száll) K,áT, kár, kár ... Kár
volt neked Hamisság szereneset próbáiLni! Mert rajtad én nem
segítek, sőt inkább megcsíplek. megcsípkedlek, meg is eszlek!
Hamm! (Lecsap Hamisságra.)

JF ü g g ö n y.)
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P:eTER ss PÁL

Népmese. Bábjátékra leldolgozta: GRAFNE SZIEGER MAGDOLNA.

SZEREPLOK:

Péter gazda (szegény)
Pál gazda (gazdag)

Uraság
Zsuzsi néni, szakácsnő

Kellékek: egy kakasfigura, sült csirkerészek (agyagból vagy gyulára
tekert vattából). Kosárka, kés.

I.

SZIN: Szeba vagy udvarrészlet.

Zsuzsi: (Tesz, vesz, söpröget ·a szinen, énekelhet is.]
Péter: (jön, hóna alatt kakas] Adjon Isten, Zsuzsi! néni!

Itthon van az uraság?
Zsuzsi: Ituhon éppen nincs, de rnindjárt jön. TáJl1' csak nem

neki hozta kend ezt a kekast.
Péter: De bizony, éppen, hogy neki! Mindíg a szornszéd

ban kapirgál. aztán Pál glazda már nem tűri. Meg is mondta
ma reggel, ha mégegyszer átmegy, agyonüti.

Zsuzsi: Kár volna érte, rnert igen szép Miat'.
Péter: Kár, kár, de ennek hiába beszél vaz ember. Csak a

szomszédban szeret kapírgélní. Hiába, módosabb ház az, mint
az enyém, több obt a szem még a szemétdombon is, mint ná
Iam a kamrában.

Zsuzsi: No, látom, már éppen itt jön az uraság.
Uraság: (jön) Mi ujság, Péter gazda?
Péter: Megtisztelem a nagyságos urat. egy kis ajándékot

hoztam, ha meg nem sérteném.
Uraság: Csak nem keresztelő vagy lakodalom lesz nála

tok, hogy ajándékor hozol?
Péter: Dehogy uram, nincs nálunk semmi ilyesféle.
Uraság: Hát akkor miért hozod ezt a kakast, Vagytok ti

elegen, hogy megegyétek.
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Péter: Volnánk, uram, volnénk. többen is, mint kellene,
Éppen az a baj, hogy sokan ts! vagyunk. Oszt szegények ...
Kenyér is alig jut a sok gyerekszájba. Ez az egy kakasom van.
Gondoltam. minek kóstolják meg a húst, ha többször nem jut
nekik.

-Uraság: Miért nem viszed a városba? OtJt eladhatnád jó
pé~rt. '

Péter: Messze van az nagyon, Egész nap járhatnám az
utat. Míre hazaérnék. meginnám, megenném a kakas árét egy
magam. Inkább hát odaadom Nagyságodnak, ha elfogadná.

Uraság: Jól van, elfogadom. Zsuzsi néni, süsse meg harmar
ebédre. [Átveszi a kakast ,a gazdától és Zsuzsi néninek adja.)

Zsuzsi: Éppen jó tűz van, kész lesz azonnal. (El a kQik,assal.)
Uraság: De felltételem is van érn, Péter. Néked is itt kehl

maradnod, mert nálam az a szokás, aki ,ajándlékott hoz, az
maga ossza el illendően. Igy 'hát a kakast neked kell feldara
bolnod, hogy rníndenkínek jusson, Ha ügyesen elosztod, meg
jutalmazlak.

Péter: Hát eloszthatom, ha éppen így kívánja az uraság.
Egy kakassal táJn még csak el tudok bánni.

Zsuzsi: (jön a iállal, azon a kakas részei) Itt us vagyok
már. Nem mondhetjék, ho>gy lassú voltam.'

Uraság: Nohát Péter, akkor láss neki. Tudod, hányan: va
gyunk.

Péter: Itt ,a feje. Ez az úré. Mert ő a ház feje. A nyak 'a
nagyságos asszonyt illeti, mert a fej meg a nyak összetar
toznak. Hiszen mé2 .a Szentírás is azt mondja: a férj és a fele
ség egyek. Akiét szérnyát 'adnám ,a két fiúnak, hógy jobban
tudjanak. írni. - A kisasszonykék. meg ugye, táncolni szeret
nek? Nekik jusson hát a kétdába. Gondolom, ezzel megis kapta
míndenki a maga részét. Akkor hát, ez a kis maradék, 'a melle,
há!~a meg a két combja, megmarad nekem.

Uraság: (hasát fogja, úgy kacag) Hlahaha! ...
Zsuzsi: (nevetve) Hahaha... No, hogy ilyen furfangos

ember kendi Sohse hittem volna.
Uraság: (még mindíg nevetve) HahahJa ... No, már régen

nem nevettem <ilyen jótl Hál Péter, ezért valóban megérdem
led, hogymegjutalmazzalak. Nem is leszek fukar. Gyere,
kapsz tőlem egy tehenet meg egy disznót.

Péter: Hálásan köszönöm uram la hozzámvaló jóságát.
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ll.

SZIN: Udvar Péter h'áizáná1.

Péter: [kiabálva] Hahó, hahó, szomszéd, gYUJJOTI: csakl
Hadd köszönjem meg rnagánek, hogy nem tűrte többé a kaka
som/at!

Pál (jönJ Tán csak nem azon szerezte kend a tehenet
meg a disznót, amit ma reggel, óta az istáldóban meg az ólban
látok? ..

Péterj-i De bizony, úgy van éppen, ahogy kend' gondolj/a.
Elvittem ,a kakasomat ajándJékbaiaz uraságnak, az meg adott
érte egy tehenet meg egy disznót. úgy ám!

Pál: Hű, ezéldójátl Ez aztán a csere! De megálljonl Ha
mag!! vitt az uraságnak egy kakest, akkor én ötöt viszek.
Otértakkor öt tehenet meg öt disznót kapok.

Péter: (nevetve). Hát próbálja meg, tán kendnek is sikerül!
Pál: Meg is próbálom. Megyek, viszem akakasokat.

III.

SZIN: Mint az I. képben, az uraságnáI.

PáJ: (Jön, kosárral a karján. A kosarat leteszi az ur,aság
elé.) Nagyságos úr, he meg nem sértem, hoztarn ajándékba
öt kakast.

Uraság: Van nekünk eLég kakasunk. Pál gazda, miért
hozta?

PáJ: Hát ... mert én is nagyon szeretem az uraságékatl
Gondoltam, hozok vacsorára egypár kakast. Fogyasszák el
jó étvággyal. Ha a szomszéd Péter g'élJZda, tudott hozni, egy
kekast la szegénységéből, akkor én se akarok elmaradni.

Utasáq: Tudom már, miért hozta kend: azokatt a kakaso
kat! No jó, nem bánom. Elfogadom, de csakazzal a feltétellel.
ha kend is olyan ügyesen osztja el a kakasokat, mint Péter.
Akkor kend is megkapja jutalmát. Kígyelmeddel együtt heten
vagyunk, ~z öt kakast tehát hetünk közötb kendnek kell igaz
ságosan elosztam.

PáJ: (a fejéhez kapva) Hej, Uram, Teremtőm, mi lesz
ebből? ... Hogyan osztok el öt kekast hétfelé ígezságosent

Uraság: Amit mondtern, megmondtam. Ha ügyesen el
osztja, megkapja a jutalmát kend is, de ha nem tudja elosz
tani, akkor 25 botot kap a hátárai

Pál: (fejét fogja, jajgat) Jaj, jaj, jaj, miért kellett nekem
a vill,ágra szü1etnem! Ilyen csúfság esik velemi
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Uraság: Hált csak törje egykictit a fejét.
Pál: (ieiét ütögetve) Hiszen töröm, töröm, de nem jut az

eszembe semmi.
Uraság: (kiszól) Zsuzsi néni, jöjjön csak bel
Zsuzsi: (jön) Tessék, kérem.
Urasáq: Nézze, kaptunk öt kakast, De PáIl gazda úgy

Játom, nem tudja .eíosztaní. Menjen, hivja csak el megint Pétert.
Zsuzsi: Megyek már, hívom! [Bl.}
Uraság: Látje, látja, Pál gazda, így jár a kapzsi ember.

Akinek sok van, az még többet akar, Péter azért kapta a tehe
net meg a disznót, mert jó szívvel hozta la kakast és nem
várt érte jutalmat, Ráadásul úgy elosztotta a kakast hetüruk
között, hogy még meg 'is nevettetett. Kend látom, nem megy
semmire vele.

Pál: Jaj, jaj, szegény fejemnek. Jól megjártarn most.
Péter:' (jön) Adjon Isten jó estét! Hívatott Iéi nagyságos

úr. Itt vagyokl
Uraság: Hát, ide figyelj, Péter. Itt van ebben a kosárban

őt kakas. Pál gazda hozta, hogy ő is jutalmat kapjon, De se
hogy sem tudja igazságosan elosztani köztünk. Azért hivatta
lak, oszd szét te, mutasd meg, hogy kell öt kakest, hétfelé
osztani. Ha. ügyes leszel, most sem marad el a jutalom.

Péter: Hát, nagyságos uram, ez már nem kis feladat, annyi
bizonyos, de én világéletemben vallásos ember voltam és a
Szentháromság sokszor megsegített már, Gondolom, most is
megsegít. Mert hát Iássuk csak: A nagysá/gos úr meg a nagy
ságos asszoruy meg egy kakas, az egy háromség. A két fiatal
úr meg egy kakas: - az megint egy háromság. A két kis
asszonyka meg egy kakas -az megint egy háromság. S vége
zetül két kakas meg jó magam, az megint egy háromség. Igy
gondolom, ki van az öt kakas, és mindegyik jó helyre jutott!

Uraság: (nagyot nevet) No, Iátom, okos ember vagy, Péter!
Meg is kapod a jutalmat. Adok neked házat, földet. Kendnek
meg Pál gaeda, kiszámolhatjak a huszonöt botot, nehogy aján
dék nélkül maradjon kigyelmed. Igy igazságos.

Pál: (jajgatva) Jaj, jaj, jaj, de megjártarn a fösvénysé
gemmell ...

(F ü g gön y.)

MEGJEGYZEs: Ha ügyes a bábjátékos, az öt kakas esetében bevonhatja
találgatásokra a hallgatóságot is. Vagy Pál gazda fordulhat a gye
rekekhez segítségért, majd az uraság is felszólíthatja a hallgatóságot
találgabásokra, javaslatokra. mielött Péter gazdáért küldene.
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TERULJ, TERULJ ASZTALKÁM

Népmese. Bábjátékra feldolgozta: GRAF ERNÖ.

SZEREPLÖK:

Apa [idősebb gazdafigura)
I. fiú
ll. fiú

III. fiú
Erdei öregember
Kocsmáros

Kellékek: vándorbot, tarisznya, asztal megterítve. Szamár vagy más
állatfigura. Kis csizma, kis kefe.

I.

SZIN: Közömbös háttér. Oldalt házeleje. - Amikor a függöny felmegy,
az öreg apa a három fiúval áll a szinen. Ha nincs 3 gyermek- vagy
legényfiguránk, megoldható úgy is, hogy az apa mindig esek az
egyik fiával beszél, ez esetben lehet ugyanaz a fej is, csak més-rnás
ruhában.

Apa: (fiaihoz) Hát kedves gyermekeim, Isten segítségével
felneveltelek benneteket, most már magatok Iábán is tudtok
jámi. Éppen ideje is, mert mostenra magam is; olyan szegény
lettem, minta templom egere. Eddig dolgoztam értetek, most
mér ti segíthettek rajtam. Eredjetek el szolgáilni, keressétek
meg most már ti a mindennapi kenyy-ret.

I. fiú: Jól van, édesapám, szívesen dolgozunk mi, csak
mondja meg, hová menjek, mit csináljak.

Apa: Hát azt magatoknak kell' megpróbálni. Úgy gondol
tam, édes fiam, te indulj el elsőnek, te vagy a legidősebb!

I. fiú: Indulok is mindjárt, édesapám!
II. fiú: (tarisznyát 'hoz) Itt a tarisznya az útra, édes bá-

tyám!
III. fiú: (botot hoz) Ez meg jó lesz vándorbotnak.
Apa: (megöleli a fiút) Isten áldjon meg, édes fiam.
II. fiú: (megöleli az I. fiút) Szerenesés utat, édes bátyám!
III. fiú: (megöleliaz I. fiút) Gyere vissza mihamarabb!
I. fiú: Isten vele, édesapám! Isten veletek! Induljunk hát!

(Indul, mialatt a többiek integetve követik. Lassan a seln üres
leszl]
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§ SZINVALTOZAs: A ház eleje eltünik: erdőháttér. A szín elóbb üres,
majd feltűnik a szín eg}'ik végén a fiú, bottal és tarisznyával, a
másik végén az erdei öregember. Lassan közelednek egymáshoz.
A fiú daJolgatva, nótázva jön, az öreg szótlanul.

Greg: (megszólít ja a fiút) Mi járatban, édes fiam, erre
fei1é? ...

Fiú: Szolgálatot keresek, öregapám.
Greg: No, akkor éppen jó helyen jársz, rnert nékem szük

ségern volna egy szolgalegényre. Ha jól szolgéísz. gazdagon
megjutalmazlak. Olyan bért kapsz, aminek életed végéig hasz
nát veheted!

Fiú: An az alku! Mi 'a, munketl
Greg: Nem kell mást csiná:lnod, mint csizmát kell fénye

sítened egy álló esztendeig! De 'Il'álam egy pillanat egy óra,
egy nap egy esztendő!

Fiú: 0, akkor az nem nagy munka. Ide azokkal. id csizmák
k,dJl!

Greg: (Csizmát hoz, odaadja cl fiúnak.) Itt van. Mire vissza
jövök, letelt az esztendő. Ha tiszták. a csizmák, enegkapod a
jutalmad!

Fiú: (kezébe veszi a csizmát, ráköp, tisztitatü kezdi) No,
gyerekek, mit szóltok hozzá, milyen jó szolgálatom van. Ki
jön segíteni? ... Aááá, nem is kell segítség, bírern én azt ma
gam is. Meg aztán a bérem nem osztogathatomel, mert arra
magamnak is szükségem van. Mit gondoltok, gyerekek, milyen
jutalmat kapokt (Találgatások ...) No, majd meg!látjuk! Tisz
títsuk csak szorgalrnasen ezt a csizmát! De jobhan megy ám
a rnunka, ha n6tázunk is hozzá! Én mindíg így szoktam! Ti is?
No, segítsetek akkor nekem legalább énekelni! (Rákezd valo
milyen a hallg,atók által is ismert daJra, köcben biztatgat ja ,
őket nótázgatásra. Nóta végeztével meqielenik az öreg.)

Greg: No, fiam, letelt az esztendő. Látom, jól szolgáltál,
szorgelmasan dolgoztál, jutalmad nem marad el!

D (Eddig ismétlődik meg a jelenel a §-jellő/ minden fiúnál!)

Greg: (Egy kis asztalkát hoz.) Itt a jutallmad, ez a kis
asztalkal Ha azt mcndod néki: "Terülj, teriilj asztalkám1" 
tele lesz míndíg mindenféle jóval, amit csak kívánsz! (Eltűnik.)

I. fiú: Hű, ennek fele se tréfa! Ez bizony hatalmas -ajén
dék! Most már tudom, hogy az erdei király volt az öreg,
akinél szolgáJHam , mert csak az adihat ilyen bért! Tudom, örül
ni fog majd az apám, Hisz most már nem kell dolgoznunk,
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meglesz unindenünk. Igyekszem ts haza. hogy rnielőbb otthon
legyek! (Felveszi az asztalt és kiirtdul ou színről.)

MEGJEGYZEs: A fenti jelenet megoldható úgy is, hogy az öreg varézs-
botot ad a fiúnak és a terített asztal úgy jelenik meg a varázs-sza
vakra. Igy könnyebben oldható meg, mert a terített asztalt csak fel
kell dugnunk (esetleg csak kartonból khná'gva!), de igen hatásos az
is, amikor felülről potyognek le az ételek az asztalra. Ezeket vékony
fekete cérnaszáIon engedhetjük le.

II.

SZINVALTOzAs: Oldalt megjelenik aházeleje díszlet "Kocsma" feIírással
vagy ha van, külön kocsmadíszlet. A szirn előbb üres, majd a legény
jön hátán az asztallal vagy tarisznyában a varázsbottal.

Fiú: Hű, de ellfáI,adtam... (Homlokát törüIi, körülnéz.)
Hanem, nícsak, épp itt van egy kocsma. No, itt megpihenünk.
eszünk, iszunk egy lcicsit!

Kocsmáros: (jön) Mi az legény, tán megehültél?
Fiú: Bizony, megéheztem egy kicsit. .. De azért nekem

ne hozzon ételt, osakegy kis italt, Mert ennivalóm van elég.
Kocsmáros: Asztalod az van, látom, de hol Vian róla az

ennivalIó?
Fiú: Nem hiányzik erről az sem. Ide figyeljen! "Terülj,

terülj asztalkám!" (Felülről kis cipó, sonka, kalács, libasült
ereszkedik Q'Z asztalra. Vagy a varázsbot intésére feldugják
a terített asztalt alulról.)

Kocsmáros: (kezét összecsapva) No, illyen csodát életem
ben még nem láttam.

Fiú: (büszkén) No, ugye, hogy van itt mindenféle enni
való bőven?!

Kocsmáros: (írígyen) Teringettét, bizony van'! Mekkona
sonka, libasült, kalács, kenyér ...

Fiú: (az asztalt vizsgálva) Krémesrétes, torta, palacsinta,
lad'ma ...

Kocsmáros: Te fiú, megveszem tőled) ezt az asztalt.
Fiú: Nem edom el, még száz aranyért sem!
Kocsmáros: Kér, No, csak egyél, én meg hozok valamí

jóféle itókát! (El.) .
Fiú: (Eszik.) Jaj, de finom, jaj de jó, éppen nekem való l
Kocsmáros: (bort hoz, az asztalra teszi) Itt van ez a fínom

tokaji! Ilyenasztalra csak ilyen jó bor való. Ha ezt megiszod,
még el is alszol tőle.

Fiú: No, az nem baj, adja csak ide, mert igen megszem-
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jaztam! (Lszik.} Hej, de jól], esett ez! De bizony kicsit eléíme
sodtarn tőle. Sebaj! Ledűlök ide 'a fia alá (fal tnellé] IdZ árnyék
ba! (A kocsmáIO~hoz.) A maradék ételt vigye el kend a jó
bor fejében, En lefekszem. De aztán vigyázzon kend az asz
talrel (Lefekszik, rövidesen hortyogni kezd.)

Kocsmáros: (Tesz-vesz ,(]j szinen; lebordja nz asztalról az
ételeket, majd amikor (]j fiú aludni, hortyogni kezd, megszólal:)
No, csak erre vártam, hogy elalud]! Hogyne vigyáznék én erre
az asztalra. Annyira vigyázok 'rá, hogy még meg is tartom
magemnakl Mindjárt el is zárom. Van nekem egy ilyen asz
talem, majdi ki cserélern! (Kiviszi az asztalt ,a színről, majd
ugyanazt - üresen - visszahozza!) Igy ni, ez éppen olyan,
mint az a másik, észre sem veszi majd, hogy kicseréltem! [El.]

Fiú: (ébredezik) Úgylátszik, soká ela:1udtam! (nyujtózkodik)
Ideje lesz már hazamenni. Apám már biztosan vár! Hej, de
megörül majd ennek az asztalnak! Látom, a kocsmáros le
szedte már az ételt a bor fejében, így hát nem tartozom sem
mivel. Nyugodtan mehetünk haza. (Vállára veszi nz asztalt,
indul.)

SZINVALTOzAs: Ha nem tudjuk megoldani nyilt színen, a függöny le
eresztésével új jelenetet kezdünk. Vigyázzunk, hogy a szünet mindig
a lehető legrövidebb legyen I [Sz ín: házeleje, mínt az L-nél.)

Fiú: (Jön, a szín közepén megáll.) Hál' Isten, szeren
csésen hazaérkeztem! Hahó, édesapám! Meggyüttem! (Közben
leteszi az asztalt.)

Apa: (jön, fiaival) lsten hozott, édes fiam! Szerencsével
jártál? Mit hoztál?

Fiú: Én bizony szerencsével! Nézze, hoztam ezt az asztalt!
Csak azt kelt mondani: "Terülj, terülj asztalkám!" s mindjárt
tele lesz mindenféle JÓV3.l! Meghívhatjuk az egész falut. Akár
lakodalmat is csaphatunkl Annyit ad ez az asztal, hogy egész
életünkre elég lesz!

II. fiú: (vagy ha egy fiúval játsszuk, az apa:) Mit beszélsz?
Hiszen ez az asztal üres, ezen- nincs semmi.

Fiú: Biztosan nem jól' rnondtarn a varázsigét! Most az
igazi, figyeljetek csak: "Terülj, terülj asztalkárn!"

Ill. fiú: Most sincs ezen semmi!
Apa: No fiam, téged jól becsapott valaki l
I. fiú: Nem csapott be biz, mert az asztalt kipróbáltam,

ettem róla, hanem bizonyosan az a gaz kocsmáros cserélte ki
az asztalomat. mialatt aludtam! Hej, miért is ittam annyi bort!
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Apa: Elég baj az nam, mert akkor éppen oJ'Ya'nl szegények
vagyunk, rnínt voltunk.

II. fiú: Akkor hát rajtam la .ISior! Megyek, hogy szereneset
próbáljak! Talán nekem jobban sikerül!

Apa: Eredj, fiam, Isten hírével!
I. fiú: Legyen több szerencséd, mínt nekem!
III. fiú: Gyere hamar haza! (Közben ölelkezés, búcsúzko

dáis, majd kikisérik, a szin megint üres lesz, vagy ha nem tu
dunk nyiltszíni változást: függöny!)

III.

SZINVÁLTOZÁS: Erdő. Itt megismétlődik az első képből az erdei öreggel
való találkozés és munkábaállás a §-jeltől a D-jeIig! Az öreg azon
ban adhat más munkát is, pl. favágást! De a hallgatóságot itt is
vonjuk bele a játékba legalább egy énekkel! (A megismételt jelenet
után:)

Oreg: Látod fiam, te is szorgaímasen dolgoz tál, itta jutai
mad, ez a csacsi! (Szamár vagy más állatfigurával jelenik meg.
Lelhet az felfújható gumijáték-áll~tfigurcn vagy kartonból kivá
gott vagy kézrehúzható, ami éppen van vagy egyéb könnyen
megoldható.) Ha, ennek azt mondod: "Fizes,s csacsi", rninden
kíáltására egy arany hullik a markodba! (Eltünik.)

. II. fiú: Hüü, ez eztán fejedelmi fizetség! Bizonyosan az
erdei királynál szelgáltam én is. No, indulok is, tudom, meg
örül majd apám! (Indul, maga után húzza az ánatfigurát.) Gyere,
édes .szamaram, menjünk! (El.)

IV.

SZINVÁLTOZÁS: Újból a házeleje "Kocsma" felírással, rnirst a II. képben.

II. fiú: (Jön, maga után luuzva az állattiqurat. A szin kö
zepén megáll, körülnéz, észreveszi a felírást.) Ejnye, de jó,
hogy egy kocsrnéhoz értem, itt eszünk, iszunk valamit, mert
ugyemesek megéheztem, megszomjeztaml

Kocsmáros: (jön) No, mi kellene, ha vóna?!
Fiú: Adjon lsten! Egy kis étel, ha akadna! Megfizetem,

ne féljen kend!
Kocsmáros: Ilyen szegény legénynek, mint te, honnan

lenne pénze?!
Fiú: (a csacsira mutat) Hát innen ni! Olyen csacsi ez, hogy

minden kiáltásáraaranyat ádI Idenézzen: "Fizess, csacsi!" (Iáá,
iáá kiáltás hallatszik; majd mindegyikre kifényesített kétitllé-
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tesek vagy aranypapírból kivágott karikák hullanak a fiú
markába, ilietve a szinpcuita, hátul a pénzcsörgés zajávaJ!)
Elég te! ... No, látta ezt? . .. . •

Kocsmáros: Ilyen csodát biz én még nem láittam! Csodála
tos egy szamarad van, gyerek! Megveszem tőledl Mennyiért
adod? '

Fiú: Hahaha, hisz nem tudná kifizetni, <amennyit ez ér!
Inkább adjon enni, megfizetem busásan!

Kocsmáros: No, gyere csak beljebb, ehetsz, ihatsz ked'
vedre. Ezt a csacsit meg kössük ide a fához, itt jó helyen lesz.
(Odavezetik, odakötik.)

Fiú: Adjon majd enni ld csacsin/ak is, mert rnessziről jöt
tünk! (Elmegy a házba.}

Kocsmáros: Bízd azt osak énrám! (Ő is, miuuui megkötötte
a csacsit, követi a fiút a házba. A szín pár pillatuüiq iires.
Ha az állatfíguránk mozgatható, kUöIthetjük ,a sziuietet játék
kal. Kisvártatva megjelenik újra a kocsmáros.] Hahaha! Ez
sem volt okosabb a testvérénél! Megitta ez is a bort, arnibe
altatót kevertem! El is aludt tőle. Most :eztán kicserélhetern
szepen ezt a csacsit is. Éppen ilyen az enyém is! (Kivezeti ,a
színről, majd ugycmazt visszahozza!) Úgy ni! Igy ránézve
észre sem venni la, cserét. Ez is olyan, mint a másik. Csakhogy
ez nem köpköd arany..ikat! De azt nem venni raj t észre!

Fiú: (jön) Hej, egy kicsitelaludtam. Nem lopták el ,a sza
,maramat?

Kocsmáros: Nem bizony, vigyáztam rii!
Fiú: Köszönöm szépenl No, akkor sietek is vele hazafelé.

Apám már biztosan vár. S tudom, megörül majd a mi szeren
csénknek. hogy ilyen csacsink van! Gyere csak édes, csacsi
kám, menjünk! (El.)

V.

SZINVÁLTOZÁS: Újból otthon, mint az r. képben.

II. fiú: Hahó, itthon vagyok! Édesapérn, édesapám, jöjjön
már, nézze csak, mit hoztam!

Apa: (Jön a másik két iiávol.j Mit hoztál, édes fiam?
II. fiú: Hát ezt ,a szamarat. ni! Csak azt kell mondani neki:

"Fizess csacsi!", aztán úgy hullik az eranypénz. hogy tele
lesz egy-kettőre az egész udvar. Még a falu szegényeinek is
adhatunk belőle egy-két vékával!

I. fiú: Miket beszélsz? Hisz ez a szamár még egy aranyat
sem köpött!
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II. fiú: Talán nem elég hangosan mondtam.· Majd rnost:
"Fizess, csacsi!" (A s,EQlmm iá-z, de amny nem hulIik!)

Mind: No, téged is becsaptak szépenl Téged tettek sza
márrá ... stb.

II. fiú: (fejét vekorvc, szomotúan] Míért is ittam bortl
Biztosan a kocsmáros cserélte ki az aranyatköpő szamarat, mi
alatt aludtam.

Apa: Az szomorú, ham, mert most megint éppen olyan
szegények maradtunk, mirut voltunk!

III. fiú: Ne búsulj, apám, majd! én megpróbálom! En kö-
vetkezem soron! .

Apa: Maradj itthon, édes fiam, te vagy aIegkísebb! Ha a
két bátyád így megjárta, 'te talán haza sem kerülsz élve.

III. fiú: Ne féltsen kend engem, megéllom én a helyemet
bárhol, csak engedjen el.

Apa: Hát nem bánom, próbáld meg te is. Eredj, járj Isten
hírivel!

I. fiú: Sok szerencsét, öcsém!
II. fiú: Vigyázz magadra, gyere hamar haza!
III. fiú: (Mindenkivel ölelkezik, majd lassan a többiek

kíséretében el.]

VI.

SZINVALTOZAs: Erdő, mint a II. képben. A jelenet is újból megismétlődik

§-jeltől D-jeiig, csak ő més munkát kap, pl. tollat foszt.

Greg: No, öcsém, itt ,a jutalmad: ez a zsák! Csak azt kell
mondanod: "Furkó, ki ,a zsákból!" - és a bennelévő bot ki
ugrik, megnövekszik és úgy elveri minden ellenségedet, hogy
megemlegeti! (Eltűnik.)

III. fiú: No, ez éppen nekem való ajándék! Majd én ren
det teremtek! Indulok is a kocsmároshoz. aki bátyáimat be
csapta. (EI.)

VII.

SZINVALTozAs: Újból' a kocsmánál.

III. fiú: (Jön a zsákkal.) No, itt vagyok! Hé, kocsmáros,
van valami enndvaiór!

Kocsmáros: (jön) Ha megfizeted, miért ne lenne.
. Ill. fiú: Nohát ekkor, hozzon hamar, mert éhes vagyok.

Minden kincsem itt van a zsákban! Ne féljen, nem leszek fukar l

42



Kocsmáros: Akkor hozok! Kapsz hozzá jó finom bort is!
III. fiú: Azt ugya'Il! ne hozzon, mert én la bort meg nem

iszom. Legjobb a kútvíz, ezt hozzon nekem! Be se megyek a
kocsmába. Csak ide telepszem le, mert igen elfáradtam, mesz

/ sziről jöttem, egy esztendei béremet hoztam ebben a zsákbanl
Le is fekszem, talán aludni is tudok egy kicsit.

Kocsmáros: (a kőzönséghez) Hű, ezzel a f:iúval nehéz dol
gom lesz! Úgylátszik, ez okosabb a bátyjainál, die taJIáru majd
elalszik így is, mert azt a zsákot meg kell szeréznem mínden
képpen. (a fiúhoz) Hozom már az ételt! (EI.)

III. fiú: Én meg leteszem ide ezt a zsákot. Lefekszem és
úgy csinálok, mintha aludnám. (Lefekszik, lassan liorkolni
kezd, majd felül, kérdi:) JÖIli már id tolvaj kocsmáros? - El
ne áruljatok. gyerekek! (Lefekszik, tovább hortyog.)

Kocsmáros: (Jön, étel a kezében.] No, itt van fiú! (Bszre
veszi, hogy a fiú alszik.) Mi ez, ez máris alszík'i Csak nem?
(Odamegy, ébresztqeti.] Hé, alszolr Úgylátszik, tényleg el
aludt! Jobban sikerűlt, mint gondoltam. Igy l1eg'élll,ább mindjárt
kicserélhetema zsákot! (Felveszi a zsákot.) Ejnye, rni lehet
benne? (Nézeqeti.]

III. fiú: (Hirtelen felül és nagyot kiált.) "Furkó, ki a zsák
ból!" (A kocsmáros ijedten leejti a zsákot, .cr sziti alsó részéből
bot nyúlik ki és ütni kezdi a kocsmárost.)

Kocsmáros: Jaj, jaj, hát ez voM id zsákban! (Szaladgál, a
bot muuienűtt kergeti.) ,

III. fiú: No, most megkapja magáét a tolvaj!
Kocsmáros: Jaj, jaj, irgalmazz szegény fejemnek! Paran

csold ViSSZid a botot la zsákba, mert agyonver ... Jaj, jaj, jaj ...
III. fiú: Jó, segítek rajtad, de csak akkor, ha visszaadod

mindazt, amit a testvéreimtől elloptál !
Kocsmáros: Jaj, j,aj, visszeadok mindent, csak már paran

csold vissza a botot a zsákba!
III. fiú: Furkó, be a zsákba! (A verés meqszűnik, a bot eltű

nik.) No, most lássuk az asztalt meg ,a szamarat, mert külön
ben a bot megint kiugrik a zsákból!

Kocsmáros: Jaj, jaj, hozom már! (El.)
III. fiú: No, ez. most megkapta a magáét!

. Kocsmáros: (Jön, hozza az .asztalt.) No, itt van az asztal,
tessék! : \

III. fiú: Lássuk csak, ez-e az igazi: Terülj, terülj esztalkáml
(EteI hull alá.) Bég! Jól van, látom, ez az igazi asztal! De
rnost lássuk ,a szamarat is!

Kocsmáros: Hozom már! (EI, maid azonnal hozza a sznrnc
rat.) Tessék!
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Ill. fiú: De ezt is kipróbáljuk ám! Fizess osacsil (Pénz hul
lik .aJá.) Jól van. Elég. Látom, ez is az igazi. Látom, hogy en
gem már nem mersz becsapní. Becsüld is meg magad, mert ha
megint be akarsz csapni valakit, a bot megint eljön és úgy el
ver, hogy megemlegeted!

Kocsmáros: Jaj, nem teszek én már semmi rosszat életern
ben, fogadom!

III. fiú: Akkor hát segítsd feltenni arz asztalt a szamár há
tára, aztán induljunk haza, (Megteszik, el, mikozben függöny.)

VIII.

SZINVALTOzAs: Otthon, rnint az I. jelenetben.

III. fiú: Hál' Isten, megérkezteml Édesapám! Gyüjjön csak,
hezajötteml

Apa: (jön fiaival) Aggyon Isten! No, mit hoztál?
III. fiú: Mostaztén, édesapám, valóhan meghívhatjuk az

egész falut, mert meghoztam a csoda-asztalt meg az aranyat
köpő szemarat i;&!

I. fiú: (felkiált) Azám, ez az én asztalom!
II. fiú: (felkiált) Ez meg az én szamarernl
Mind: Sej, haj, most már vígan élünk, senkivel mi nem

cserélünk.l Jöjjön, aki táncot akar, van itt étel s bőven eranyl
Lesz itt mimdjárt nagy' vigalom, hegyen-völgyön lakodalom!

(Zene vagy ének, víg tánc kezdődik, közben függöny.)
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HEJ, PAVA

Énekes népballada.

(Elöadhaló a "Hej páva, hej páva, császárné pávája" dalolamára.)

SZEREPLOK:

Fé'rj. Feleség.

Kellékek: piros kendő [zsebkendő}. rojtos ruha (díszes bábruha},
mogyorófavessző.

SZIN: Szoba \"agy ihtiaelej.e.

Férj: (bejön, fejét vakargat ja)
Szegény legénry voltam, g,azdag leányt vettem,
A gazdag leánynak kedvét nem lelhettem.

Feleség: (magát illeqetve bejön)
Férj: (feleségéhez fordulva, kérőn)

Kínosern. feleségem, mondj uradnak engem!
Feleség: (hetykén)

En bizony sohasem, világéletemben,
Mert apám házánál nagyobb urak jártak,
Öket sem uraztarn, téged sem unaelek l

Férj: (bánatosan kimegy)
Feleség: (illeqetve magát, notázni kezd, tesz-vesz a szinen)
Férj: (bejön piros kendővel)

A városba voltam, piros kendőt vettem,
Azzal hazagyüttem, éli válladra tettem.

(A kendőt az asszonyra. teríti:)
Kincsem, feleségem, mondj uradnak. engem!

Feleség:
Én bizony sohasem, világéletemben,
Mert apám hézánél nagyobb urak jártak,
Öket sem urazbarn. téged sem urazlak..

Férj: (megint búsan kimegy, a feleség ,Q kendőben pávásko
dik, daJolgat, táncolgat egy kicsit.]
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Fér): (jön a díszes ruhával, hiaelkedve, kérőn nyujtj,a az
asszonyn.ak:)

A vásárba voltam, rojtos ruhát vettem,
Azzal hazagyüttem, teelibéd tettem.
Kincsem, feleségem, mondj uradnak engem!

Feleség:
Én bizony sohasem, világéletemben,
Mert apám házánál nagyobb urak jártak,
Öket sem uraztam, téged sem urazlak.

Férj: (megint kimegy, de tnost már a szin másik oldalán. Az
csszony ezalatt megint illegeti maqtn, táncol, nótáz, majd
kimegy a színről ő is.]

Férj: (jön mogyorófavesSJz ővel, most már bűszkébben, maga
bízón)

Az erdőbe mentem, mogyorófát nyestem,
Azzef hazegyüttem s: a kezembe vettem! (Megsuhintj,a,

majd, amikor az rzsszony bejön, eldugja abotot.]
Feleség: (Jön az új ruhában, gyQJIlútlanul, illegeti magát.)
Férj: (hClJtáJrozottan)

Kincsem, feleségem, mondj uradnak engem!
Feleség: (mint fent, hetykén, biiszkén]

Én bizony sohasem, világéletemben,
Mert ,apám házánál nagyobb urak jártak,
Öket sem urazbarn. téged sem urazlak.

Férj: (az csszony mögött előkapja abotot)
Vesszőm: elékapáru ... még csak rám sem nézett!
Hátához vagdosám (üti), mosolyogni kezdett!
Ha még így megvágom, nyakamba borula ... (üti az
asszonyt)

Feleség: (az ember nyakába borul, simoqatva, kedveskedve)
Uram vagy, uram v,agy, holtomig uracskérnl ...

(F ü g g ö n y.)
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KÖMIVES KELEMENN~

Eredeti székely népballada.

(Kriza János: "Vadrózsák" c. gyüjtéséből.)

Bábjátékra átirta: GRAF ERNO.

SZEREPLOK:

Kőmíves Kelemenné
Kőmíves Kelemen

Kocsis
MáIsodik kőműves

Kisfiú

I.

Regös: (férfihang)

Tizenkét kőmíves összetanakodék.
Maqoss Déve várát, hogy fölépíttenék,
Hogy fölépítfenék félvékei ezüstér.
Félvéka ezüstér. félvéka aranyér.
Déva városához meg is megjelentek,
Magoss Déva várhoz hozzá is kezdöttek.
Amit raktak délig, leomlott estére,
Amit raktak estig, leomlott rögére.
Megint tanakodott tizenkét kőmíves,

Falet megáHítni, hogy lössz lehetséges,
Míg végre ilyen gondolatTa jöttek,
Egymás között szeros egyességet töttek:
Kinek felesége előbb jő ide,
Szép gyöngén fogjuk. meg., dobjuk béa tűzbe,

Keverjük a mészbe gyönge 'teste hemvét.
Avval állítsuk meg magoss Déva várát.

(Ezt az elöljáró szöveget elmondhatja a. függöny előtt egy báb is vagy
különálló élő személy. De el is maradhat, mert a cselekmény a következő

képekből is teljesen érthető, rnindössze az eredeti székely ballada-szöveg
szépségéért és teljességéért iktattuk be.)
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I. t<~P.

SZIN: Házeleje vagy udvar.

(Amikor a függöny felmegy, Kelernenné a ház előtt áll vagy jön ki a hézból.]

Kelemenné: (kiszól)
Kocsisom. kocsisom. nagyobbik kocsísorn,
En uramhoz mönni lenne akaratom!

Kocsis: '(megjelenik a, szin másik oldalán, némán meghajol)
Kelemenné:

Fogd bé a lovakat, fogd bé ,a híntóba.
Fogd bé la Iovakat. állj is gyorsan elé,
Hadd mönnyünk, hadd mönnyünk Déva vára felé.

Kocsis: (kérlelve) . .
Asszonyom, csillagom, ne induljunk útra,
Rassz jelentést láttam az éjjel álJmomba.
Az éjjel álmomba ojan álmot láttam,
Kőmíves Kelemen udvarába jártam,
Hát az ő udvara gyásszal van béhúzva,
Annak közepihe. méj kút vala rakva,
S az ő kicsi Iija oda beléhala.
Az éjjeli álom, nem tellik ma jóra.
Asszonyom, asszonyom, ne induljunk útra!

Kelemenné:
Kocsisom. kocsisom, nem fordulok vissza,
A lovak se tiéd, a hintó se tiéd,
Hozzad a lovakat, hadd hallaggyunk elébb!

II. KEP.

SZIN: Oldalt várfal-diszlet, a mögött áll majd Kelemen, előtér üres.

Második kőműves: (vértalrész mögűl kinézve)
Gyünnek, gyüdögélnek Déva vára felé,
Kőmíves Kelemen őket észrevevé,
Megijede szörnyen, imádkozik vala:

Kőmíves Kelemen (fejét fogva megjelenik a vár féligkész faIá
{iak tetején. A várfaJ ne legyen fél bábnagyságnál
nagyobb):
En Uram, Istenem, vidd é valahovél
Mind a négy pejlovarn törje kia lábát,
Vessen a hintómnak négy kereke szakát,
Csapjon le az útra tüzes istennyila,
Horkolva térjenek a lovaim vissza!
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Második kőműves:

Gyönnek, gyüdögélnek, Déva vám felé,
Sem lovat, sem hintót sömmi baj nem lelé ...

Kelemennér (kis sziuiet után megjelenik a várla/résszel ellen
kező oldalon.]

Jónapot, jónapot, tizenkét kőmíjes,
Neked is jónapot, Kelemen -kőnújes!

Kőmíves Kelemen:

Édes feleségem, néköd is, jónapot!
Hát ide mé gyü~téJl, a veszedelmedre?
Szép gyöngén megfogunk, bedobunk d tűzbe.
Tizenkét kőmíjes azt a törvént tötte:
Kinek felesége hamarább jő ide- .
Fogjuk meg szép gyöngén, dobjuk bé 'a tűzbe,
Annak gyönge hamvát keverjük a mészbe,
Avval állítsuk meg magess Déva várát,
Csek így nyerhessük el annak drága árát.

Kelettietuié:

Várjatok, várjatok, tizenkét gyilkosok,
Amíg búcsút vöhessek asszony barátímtól,
Asszony barátimtól s szép kicsi fijamtól:
Mert ·a halottnak is hármat harengoznak,
Én árva fejemnek egyet sem kondítnak! (Sírva el.)

Regős:

Kelemenné asszon avval haza möne,
Eccő rnindenkorra, hogy végbúcsút vönne,
Hogy végbúcsút vönne asszon barátitól. .
Asszon barátitól s szép kicsi fiától.
Avval vísszamöne Kőmíjes Kelemönné,
Sírva halatt magess Déva vára felé.

(Kelettienné sÍrv,a jön, megfogják s a tal mögé hurcolják.)

Megfogják szép gyöngén, betövék a tűzbe,
Az ő gyönge hamvát keverék a mészbe,
Avval' állíták meg magess Déva várát,
csak így myerheték meg annak. drága árét.

(Az utolsó sarok alall a bábuk eljátsszák a cselekményt. Lehel a várlal
díszlet teltolásával a várlalal is magasra növeszleni.)
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Ill. KI!P.

SZIN: mint az L képben, Kelemen kómúvesék háza,

Kisfiú: (a ház elöttálI)
Kelemen: (ballag ,a ház felé)
Kisfiú: (örömmel)

Isten hozott haza, kedves édös 'apám!
Hó maratt. hó maratt az, én édösanyám?

Kelemen:
Hadd é fiam, hadd é, haza jő estére.
(Ke/emen bemegy a házba. Rövid szünet. Este/edik.)

Kisfiú:
Istenem, Istenem, este is eljöve,
Mégis édesanyám még haza nem jőve.
Apám, édesapám, mongya. meg igazán,

(Kelemen bejön:)
Hogy ho van, hogy ho van az én édös anyám!

Kömíves Kelemen:
Hadd é, fiam, hadd é, haza jő reggére.

(Rövid szűnet, mindketten bementek a házba vagy kimentek a színrö/.
Esetleg a szín e/sötétítéséve/ érzékeltethetjük is, az éjtszaka e/múltát.)

Kisfiú: (kijön a házból vagy (ll szinte jönJ
Isteném, Isteném. röggel is eljöve,
Mégis édes anyám még haza nem jove,
Apám, édösapéml mcmgya mög igazán,
Hogy ho van, hogy ho van az én édös enyáml

Kelemen: (a fiú szólításakor belépve)
Mönny é, fiam, mönny é, magoss Déva várra,
ou van a te anyád, kőfalba van rakva.

IV. KEp.

SZIN: Héttérben Déva-vára, látszik vagy egyszerűen csak magas várfal
diszlet oldalt.

Regös:
Elindula sírva Kelernenné fia,
Elindula sirva magess Déva várral.
Háromszó kiátá magass Déva várán:
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Kisfiú: (a regős szavai aJ,att jön, majd a fal előtt ki'áltva)

Anyám, édös anyáml szój bár egyet hózzárnl

Kelemenné hangja:
Nem szélhatok fiam! rnett a: kőfal szorítt,
Erőss kövek közi vagyok bérakva itt!

Regös:
Szöve meghasad s a föld Ls alatta,
S az ő kicsi fia oda beléhullal

(Dörgésszerű zaj. Kisfiú fel/artott kezekkel el/Onik, mintha a föld nyel/e
volna el valóban. Hatásos, ha a várfaldíszlet is ke/l~nyíJjk.)

(F Ü'g g ön y.)
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MI BAJ ANGYALOM?

Vidám népballada felnótteknek. Bábjátékra feldolgozta: GRAF ERNO.

SZEREPLOK:

Férj (magyar ruhában, gatya, ing. szűr vagy suba).
Feleség (ráncos szoknya, fehér gallérral, pruszlik, kötény).

Kellékek: seprő, fehér köpeny piros gallérral, 3 lófej kartonra festve.

SZIN: Udvar. Oldalt tornácos ház. A ház vagy kerítés mellett "benéz"
három lófej. A tornácdíszletre akasztva a köpönyegek.

Férj: (jön a házzal ellenkező oldalról)
Gyüvök haza, házam táján ott vagyon látom,
Egynéhány ló megnyergelve, egy, kettő, három;
Mondjad, édes feleségem!

Feleség: (kijön a házból)
.Mi baj, angyalom?

Férj:
Mit keresnek itt e lovak, meg nem foghatom.

Feleség: .
No, lássa az ember az oktondit! Ki lát itt lovakat?
Fejős tehenek azok, anyám küldte azokat.

(Söprögetni kead.]
Férj: (fejcsóválva)

Fejős tehenek, megnyergelve?
O ég, ó ég, ó én szegény,
Megcsaletott férj vagyokén,
Mint rnás sokak ts még!

(Tornác felé megy, észreveszi a köpönyegeket, vissza
fordul az asszotivboz.]
Amint a tornácba lépek, kiakasztva látom,
EgYJléhány fehér köpönyeg, egy, kettő, három.
Kedves feleségem, mondd csak ...?

Feleség: (ártatJ.ankodó kedvességgel)
Mi baj, engyalomt
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Férj:
Mit keres itt e sok köpönyeg, meg nem foghatom?

Feleség:
No, lássa az ember az oktonditi Hal itt la sok köpönyeg?
Agyterítők, szárítení raktam ki azokat! .

Férj: (csodálkozva)
Agyterttők!?Veres g1aJlénaJ1?J
O ég, ó ég, ó én! szegény ... Is,tb.
(Fejcsóválva bemegy a hároa, de azonnal vtsszaiordul.]
Amint a házba betekínték. ott vala látom,
Egynéhány serkantyús csizma, egy, kettő, három.
Mondjad, édes feleségem?

Feleség: (abbahagyj,a a söprögetést)
Mi baj, engyalomt

Férj:
Mit keresnek itt e csizmák, meg nem foghatoenz

Feleség: .
No, lássa az ernber ez oktondit! Ki lát itt csizmákJat?
Tejes fazekakazok, anyám küldte azokat!

(Tovább söpörget.)
Férj:

Tejes fazék? Serkentvúvelt
O ég, ó ég, ó én szegény ... stb.

(Fejcsoválvu bemegy a házba, de azonnal újból meqieletük
s szól zrz asszonynaki]
Amint a fogasra tekinték, ott vala látom,
Egynéhány kard felakasztva, egy, kettő, három.
Kedves feleségem, mondd csak?

Feleség: (mint fent)
Mi baj, angyalom?

Férj:
Mit keresnek itt e kardok, meg nem foghatom?

Feleség: '
No, lássa az ember az oktonditI Ki lát itt kardokat?
Pecsenyesütők azok, anyám küldte azokat I

Férj:
Peosenyesütók? Portupéval?!
O ég, Ó ég, ó én! szegény ... stb,

(Ismét bemegy a házba, de tnost tovább marad ott. Bzalatt
az asszony az ud!varon sepreget, illegeti magát, dalolgat.
Férj megjelenése után:)
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Amint ez ágyba tekinték, ott vala látom,
Egynéhány huszár katona, számolom: három!
Mondd csak, édes feleségem?

Feleség: (még mindíg ártailanul]
Mi baj, angyalom?

Férj:
Mit keresnek itt e katonák, meg nem foghatom?

Feleség:
No, Iássa larz ember IélJZ oktonditt Ki lát itt ketonékatt
Szolgálólányok azok, anyám küldte azokat!

Férj:
Szoígéfólányok! - pedrett bajusszalj
O ég, Ó ég, ó én szegény ... 151tb.

(Bemegy la házba s bottal jön ki:)
Somfabetom eléhozám, itt már az kell, látom.
Gyere, édes feleségem (ütni kezdi az asszonyt), egy,
kettő, három.

Feleség: (ijedten)
Ejnye, ugyan, mi Ielt férjem?!

Férj: (ártatlanul, miközben üti az asszonyt)
Mi baj, arrugyaJom?

Feleség:
Mire e nagy verekedés, meg nem foghatom.

Férj:
No lássa az ember az oktondit! Ki lát itt nagy verekedést?
Círogatások ezek, szerelern szilli ezeket!

Asszony: (sírva)
Cirogatások, - somfabottal?
O ég, Ó ég, ó én szegény,
Rászedett asszony vagyok én,
Mint más sokak is mégi

(F ü g g ö n y.)
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ANYA Es LEÁNYA.

Népköltési jelenet bábjátékra.

SZEREPLOK:

Asszony. Leány.
Legény (hangja kívülről).

Kellék: bokréta.

SZIN: Szoba, ablakkal.

Leány: (kinéz az ablakon)
Szépen fla/gyog laz estéli csilJag,
Az lén babám ablek alatt ballag.
Édesanyém, eresszen ki hozzája,
Gyenge szivem majd meghasad utána.

Legény hangja kívülről:
Kedves rózsám, gyere ,atblakodra,
Hadd adjak egy csókot ajakedrei
Ezer búval vian életern tele,
Egylszerre mínd elfelejtem bele.

Leány:
Hallja anyám, milyen szépen hí ki.
Bokrétát is kötöttem már néki.
Úgy illik ez kerek kalapjére.
Minta csókja az én ajakamra.

Asszony:
Édes lányom, gyenge vagy szeretni.
Még ráérsz te íőkötőt viselni.
Hidd: a lánynak addig ér viJlá.gal,

Míg a legény sírva jár utána.

Legény hangja kívülről:
Kedves rózsám r én tiéd, te enyém,
Megesküszünk húsvét ünnepén!
Hidd el nekem, jobb leszek én hozzád,
Mint tulajdon kedves édesanyádl
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Asszony:
Kislányom, ne higgy a Iegénynek,
Addig szeret, míg nem mond övének,
Mert ha egyszer fejed bekötötte.
Veréssel kezdődik szeretete.

Lelány:
Hiszen apám kendet is. megverte,
De azért kend nagyora is szerette.
Hal kend megvolt. én is csak megleszek,
Bármit mond is, én az övé leszek!

(Kiszalad 'a legényhez.)

(H~ a színpad elválasztható, megoldható úgy is, hogya legény is a szinen
szerepeljen. Természetes, ez a jelenet előadható élő, felnőtt szereplőkkel is.)
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HÁRY ELFOGJA NAPOLEONT

Garay J'ámos "Az Obsitos" után,

SZEREPLOK:

Háry János (vitézfigura).
A potrohos bíró (g.azdafigura).
A furfangos író (legényaJak).
Napoleon (hárornszögletükalappal).
Maria Lujza [királynői koronával].

Bemondó: (Ez lehet az író alakja is vagy más figura a függöny
előtt.)

Hárman valának együtt: a potrohos bíró,
Egy obsitos vitéz IS a furfangos író,
A többi aszteiloknál együtt és szanaszét
Vid!ám parasztlegények itták. a hegy levét.
Ott ültek, iddogáltak vecsernye óta már
Keringett és fel is dőlt a bujdosó J>ohár;
Mátyás király sem nyert több éljent a Dunán,
Mírit ernennyit Háry János, az obsitos magán..
De hogy mi történt, azt lássák kígyelmetek.
Nagyok, kicsinyek, itt legyen figyelmetek!
Háry János vitéz tetteit látjátok itt,
Hallom már hódolóinak kemény tapsait ...

(E bevezetés el is maradtuü.}

I. KE.P.

(Középen asztal, rajta poharak. Szembe a nézőközönséggel Háry, jobbról
balról a bíró és az író. Nagy taps és éljenzés.)

Háry: (kezét feltartva)
Szűnjön már e nagy zaj, ez éljen-háború,

Iró: (huncutul)
Ily obsitosnak párjét nem látta hat falu.

Bíró: (csodálkozva)
Szemem és szám elállott merész beszédein.
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Hciry: (fölényesen)
Ország-világ osodáíja vitéz tetteim!
És ármádiákat vertem széjjel egymagam;
Es túl jértarn a :nagy Operencián - magam,
Ott tatár fejekkel sátramat körülrakám,
S ,a: világ véginél a lábamat Ieíógatám ... !

lró: (Illagyot tüsszent rá)

Háry:
De ez mind csak semmi

Iró: (közbevág)
, . . . szekés ezt mondení !

Háry: (fölfortyanva)
Tán hazudtam, azt akarja ezzel mondani?

BÍró: (csitítólag) .
Mit, hogy rníndez csak semmi? A soknál is sokabb!
Igyunk, korném egy nagyot, hisz bírja még a csap!

(Isznak.)
Iró: (ugratva)

Nem hazudott, igazat szóla kend, - ebadta!
Inkább az a baj, hogy a legjavát elhagyta!
Kendtek még mitsem tudnak, ha egyet el nem mond:
Hogyan fogá el bátyó a nagy Napoleontl '

BÍró: (csodálkozva)
A frranciákküályát? A nagy Napoleontt!
A hős császárt? Ugyan már, kigyelmed mit nem mondt!

Háry: (kicsinylőleg) ,
Hát igaz, hogy nagy ő, de nem a magyarok között,
Kiváltképen pedig nem ol magyar huszár előtt!
Hol volt, hol nem volt, bizonnyal már meg nem

lmondhatom,
Kétszázezer vitézzel jött ránk Napoleon.
MitáJn mindössze százan vagy kétszázara valánk,
Mind nyalka, fess huszárok. mind tűz és annyi láng!

lródeák: (ugratva)
Kétszázezernek ehlen, kétszáz, az angyalát!

Háry: (a biróhoz)
Mit gondol kend, bíró úr, ki adta meg torát?

Biró:
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Hát ki? Megfele'1ek én, ha engem kérdözött:
csak volta kapitányban ész, lés nem ütközötttl
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Háry:
Volt érn, de volt kurázs is, kornék. és mekkora?
Megütközérik biz, - és hogy! - azt látta vón maga!
Magam valék ,alZ első, ki közbevágtaték.
Hullott a francíája, rnínt hull a fő, a jég!
A Nap megállt fölöttünk bámulni a csodát:
Kétszázezeret ho~y vert meg kétszáz. az angyalát I

SZINVÁLTOZÁS: Eltűnnek a többi szereplők és az asztal, osak Háry áll
egyma.gában a színen, kifelé mutatva, mialatt erdö-háttér váütozás is van:

Háry:
Futnak már a francok, rnint szélben a katáng ...
Hát írmagnek egypárat mégis csak. meghagyán'k!
De a futóknak közte erre jő a vezér ...
Arenycsizmáhaa [ába, fut ám ő, mint a szél ...

Napoleon: (beszalad lihegve, megáJla5Jzínen, észreveszi Hátvt,
fut tovább kifelé.) .

Háry: (kihúzza magát)
Hogy én mily vitéz vagyok, azt most megmutatom.
Hiába is szalad kendt én már csak elfogom.

(Kiszalad Napoleon után. 'Kisvártatva Napoleon újra beszalad, nyomában
Háry és még a szinen elfogja Napoleont.)

Háry:
Az angyalát! Most látom, kit csíptem én nyakon.
Valld be hát, ugye, hogy te vagy a Nepoleonlt

Napoleon: . .
Való, ami Valló, hős vitéz, hogy az vagyok..
Csak életemnek kegyelmezz, adós nem maradok!
Kérj tőlem, ami tetszik, vitéz megvar legény.
A franciák császára kincsekben 'Sem szegény!

Háry: (összeköti Napoleon kezeit, felháborodottan)
Az angyalát! Uralm, mit gond.olsz, nem addig al
Jössz te a kapitányhoz, lánchordta francia!
Arra van a táborunk, arra gyerünk tehát! (kifelé mutat]

Napoleon:
IrígyeInek majd társaid s büszkék lesznek rád!
(Indul, de Háry megállítja a császért.]

Háry:
Megálljunk csak osészérom: hintó közelg amott,
Ú W látom, éppen erre tart . . .
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Napoleon:
Tán cs-ak nem hírt hozortt?

Háry:
A hatlovas hintóban egy úriasszony ül ...
Aranytól és gyémáJnlttól ruhá,ja nehezül,
Most kiszállt, vajh ki lehet? ..

Napoleon: (felkiált)
... O, Jézus, Márlel
Hisz eza feleségem, Mária Lujza!

Mária Lujza: [belép}
Igy kell-e téged látnom, ó nagy Napoleon,
Én nagytelségű férjem, kegyetlen láncokont
S ki vagy te jó vitézem. ki őtet elfogád?

Háry:
Nevem vitéz Johannes Háry - az angyalát!

Mária Lujza:
Hal1dl, amit én tenéked itt mondok, jó vitéz!
Királynői szómmel kérlek, hogy szemembe nézz.
Te oly vitézi tettet követtét itten el,
Minőt még egy. magyar sem, mely nagy díjt érdemel.
Ha te őt elbocsátod, ígéretet teszünk:
Hogy holtom - s holtodiglan enyém - tied leszünk!

Háry:
Az angyalát! Császámám, felséges asszonyom,
Tudom, mi a becsület: legyen szabad rabom!
Szép asszonyért. szép lányért, ,az iga,z vitéz,
Tüzet, vizet kiállni, pokolba menni ~ész.
Vitéz Johannes Háry, igaz magyar nevem,
Szabad hát a osászár úr! - itt van reá kezem!

- (Tűsszentést]

(Paroláznak, közben színváltozás: Napoleon és Mária Lujza eltűnnek, az
erdőháttér is lehullik és újból az első jelenetek kocsmaI szobájában

vagyunk: Háry, a bíró és az fró.)

Háry:
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Hát így volt ... ! És a császár legott elvágtatott,
De két kezembe két szép iarenyórát nyomott.

(A diák nagyot tűsszentl]

Az egyikét, gondoltam, kapitányomnak adom,
A másikat később elkérte hednagyom.
Az angyalát! Csak egyet tartottam volna. meg,
Mert rnost el is hihetik, nem is kígyelmetek.



lrooeák:
Blhísszük mi mindnyájan,· ugye, kend is bíró?

Bíró:
Szebben mondta, mint vaLami furfangos író!

Háry:
Hej, mily nagyon szép volt ... Csakhát biz rég volt!

lródeúk:
Nincs oly vitéz a földön, mánt Háry János volt!

(S tüsszent egy nagyot!)

(F ü g g ö n y.)

(Elóadható élő szereplókkel is, szinpadon vagy tábortűznél.)
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HÁRY LÁTOGATÁSA A CSÁSZÁRNÁL

GRAF ERNO bébjáték-feldolgozésa.s Geray János: "Az obsitos" után.

s Z ER E P L O K:

pénz.

Háry János (vitéz-figura)
Bíró' '(gazda-figura) ,
Iródeák (legényalak)
Király

KeJJékek: Asztal, kupákkal. Péri".

Királyné
2 gyermek
Szolga

Csutora. Tarsoly (tarisznya). Zsák

Elöljáróban a diák vagy más figura elmondhatja a Háry I. (Napoleon
elfogatása) elé írt sorokat, de ez el is maradhat.

I. ImP.

(A szín középén asztal, szemben Háry, j.obbról, balról a' bíró és a diák.
Az asztalon 'borosüveg, fakupák, néha iszogatnak.)

Diák, Nagy derék vitéz kend, vitéz Háry János,
A sereg kend nélkül, bizony, hogy hiányos.

Bíró: Hej, sokat beszélt eh sok vitéz dologról,
Amit ember nem hall, hetvenhét országról.

Diák: Elbeszélte llekili1k: Franciaországban,
A tengemek·partjlán, hogy járt Pádovában.

Háry: Láttam ott a partján, egy óriási rákot,
Ollójával felvett egy lovas kozákotl

Diák: bS rnidőn bejárta szép Tírclorszégott

Háry: A stájer hegyekben oly magasra hágtam,
Fejemet la, Napba, csaknem belevágtam ! (A diák tüsszent.)
Hogy hajarn a Napnak lángja meg ne kapja,

Diák: (közbevág) A hegyet végiglen csak hason mászhattail
Háry: Máskor, Mantovában, kedvre táborozvén.

Hétfejű sárkánnyal vívtam, mint oroszlán.
Bíró: És ki tudnál végét, s ki tudna míndent,

Vitéz Háry János, hej, de nagy vitéz kend!
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Diák: De ha még ezerszer olly vitézlő volna,
Mínd emekkorának tudja kendet Tolna,
Azt nem engedjük. meg, ily jó kedvben lévén"
Hogy ne mondhatnók el ,a, vidám tor végén:
Mint s hogyan járt el kend Bécsnek városában,
Király Őfelsége Iétogatásában.

Háry: (mesélni kezd)
Wíenbe, mármint Bécsbe, hát nó, hébe-hóba,
Kedvem szottyant menni kis látogatóba.
Sok barátom él ott, s nem egy generéhs,
Sőt valót beszélve, maga a király is. (A diák tüsszent!)
Kinek őfelségét a halál torkából,
Én mentettem meg, nem messze Padovától,
Mentem, mendegé:Item - vagy mit is beszélek?
Gyors fakórn vitt hátém, rnínt igaz, hogy élek.
Hej, ha élne, rnostsem látná. senki párját!
S miJnt a szél, elértern rajta, Bécsnek várát.
És, hogy a hajnelled a városba értem,
A király hézáre, mindjárt ráismertem.
Kétfejű sasáról. mely il háztetőn ül
S míndennap egy tulkot költ el egyebédül.

, (Diák lüsszent!)
Ott fakó lovamról kényesen leszöktem.
A sövény fájához, mínt illik, kötöttem.
Magam végigmentern az isterázsékot,
Egytül-egyig ismert, régi jó barátot.
Végre eljutottam a tornec végére,
Kezem egy ajtónak tevém kilincsére.
Vasból volt az ajtó, de nem nyílt szobába,
Szép fehér ezüstből másik nyilt nyomába.
Az ezüst után, a harmad'ikba buktarn,
Tiszta színarenyból: ott be is nyitottam.
Hát nem is, hogy én, de amint rám tekinte,
Maga őfelsége szólt s magához inte. (Diák tüsszent!)

SZINVALTOZAs: A diák és a bíró eltűník, helyettük a király tűnik fel
az asztalnál. Lehet díszesebb trónteremfé1e, de díszlet nélkül is megoldható..

Király: (Háry elé megy, kezetfognak, örömmel:)
Isten hozta, kendet, régi jó barátom,
Nos, hogy ,á:llunk? - Egész frissen,amint látom.

HáIy: Istennek legyen hála, csak megvagyok még!
Még a régi bőrben, mint láthatja, felség!
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J6 fakóm is, no ez, melyen őfelségét
Egykor megmentettem, - járja - de a végét!

Király: Hát ugyanr hol hagytad, a rszegényt?
Háry: ... Kapuban!
Király: (tapsol, megjelenik egy szolqa]
Szolqa: (jön)
Király: Istállóba vele! Parádés Iovarnmal.

Egyazon' jászelból kapjon eleséget,
Mégpedig aranyból! - küldjed .a, cselédet!
(Int a szolqánal«, szolqa el. Háryhoz:) .

Szolga: (El.)
Király: Hát te már ettél-e? - kérdezem jósággal.
Háry: Nem bizony még, felség! kérem átossággal!
Király: Semmi, no, csak ülj le!
Háry: (leül) Köszönöm ... , leültem!
Király: Van még vacsoráról egy darabka sültem,

Az asztal fiából, mindjárt ki is veszem.
Egy fehér cipóval. ím elibéd teszem. (Megteszi.)

Háry: Köszönöm jóságát, felséges' kíráíyom,
Az első falatot éltére kívánom!

Király: Egy kis itókát is szerzünk ra kamrából. (Kiszól.)
Van-e még, Ihej, anyjuk, a sltgovícébóü!

Királyné: (megjelenik) .
Nincs bizony felséges férjem és kírélyom,
Most kapá utolsó kortyát, a Iakájornl

Háry: (meghajolva) Hódolat, királyné!
Királyné: [kézcsokra nyujtja kezét!) Udvözlöm, Háry!
Háry: (Kézet csókol a királynénak!)
Király: {Pétuzt ad a királynénak!)

. . . HiáIt,
Itt a pénz, küldjőn a bótba egy gárdistát!

Királyné: (El.)
Király: Egyél, fiam, Háry! Orülök, hogy látlak,

Bármdkor jössz erre, én szívesen várlak.
Szolga: (Csutorát hoz be, leteszi <1z asztolral]
Háry: (csodálkozva) Ejnye, az angyaJlát! Látszik, nem hiába,

Hogy királynak hozta, gyorsan járt a lába.
Szolga: Mondtam a bótosnak. hogy királynak rnéri,

Fínom lesz, remélem. <a pénzt, hogy megéri.' (El.)
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Király: (Háryhoz)
Kóstolja hát kend meg, itt van a csutorám!
(Nyujtja Hárynak a csutouü.]

Háry: Felséges királyom, osak majd kelmed után.

Király: (iszik) Finom ez, mondhatom, nekem nagyon ízlik.
Királyi torkomhoz éppen ilyen ülik.

Háry: Szabadjon hát innom, tán nekem is csúszik.
(Iszik, majd vidáman a hasát tapoqcüvsu]
A húsa hasarriba. már vidáman úszik.
(Kívülről zaj, kiabálás hallatszik!)

Király: De odakint látom, oly síkoltozás van,
Mint mikor két tábor van hadakozásban.

Háry: (kitekint) A királyúrfik! Most látom csak őket,
Cifra tarsolyomért összeverekedtek,
(Beront két gyerek, egy tarsoly t cibálvo.]

KiráIy: Ejnye, már gyerekek, mindjárt, hogy kikaptok!
Hát ki van a háznál, hogy ti hajbakaptok l
Hát az angyalát is, vitéz HMy bácsit
Egy sem látja? Mindjárt perclát és pácsit!

Háry: (parolázik agyerekekkel)
Mióta nem lá tüarn , ejnye, hogy megnőttek...
Látom, hogy tisztára apjokra ütöttek.
(A gyerekekhez, tnikozbeti átveszi a tarsolyt.)
Nohát, majd benyúlok cifra tarsolyomba ... (benyúl)
Itt van már, megvan már ... kaptok krajcárt nyomban!

Király: Nem, barátom, ezt nem engedem neked meg,
Tartsd meg magadnak, pénz nem való gyereknek!
Pénzre több szükséged van neked, vitézern,
Krajcárodat inkább arannyal tetézern.
Van itt egy zsák arany, éppen ezer tallér,
Ne rnondd, hogy kiráiyod, nem derék gavallér.
(Sarokból pénzeszsákot hoz elő és Hárynak adja.)

SZINVALTozAs: Újból az első kép. Ha nem tudunk gyors színváltozást:
függöny. Amikor a függöny újból felmegy, a diák éppen nagyot tüsszent,

Háry: Hát, így történt éppen, amint, elmondottam.
A pénzeszsákot persze, nyakba akasztottarn.
Szepen megköszöntem. aztán elbúcsúztarn,
Jóllakott Iakómat. aklából kihoztam.
S a királyi abrak, nem is volt hiába,
Mert alig került be huszonnégy órába,
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Bécsből itthon voltam, mint egy kész' gavallér.
Mert a pénz ezüst VOIlt, IS rnínt megannyi tallér.
Tallér, az langyalát! Mégpedig lázsiás!
Hej, hogy elfogyának. mint ezernyi sok más ... 1
De azért az Isten tartsa meg királyom,
Sohse lesz nékem több, olyan jó berátoml

Diák: (Nagyot tüsszent!)

(F ü g g ő n y.)

MEGJEGYZES: E daraboknál a szöveggel nem kell sietni, s az utasítás
minden mozdulatát jól meg kell játszani. Ehhez alkalmazkodjék a
hangsúlyosan előadott szöveg, amely itt lényeges: teh'á~ szószerint
mondandó I
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MÁTYÁS ANYJA

Arany János után bábjátékra feldolgozta: GRAF ERNO.

SZEREPLOK:

Szilágyi Erzsébet I. szolga
Ispán ll. szolga

Kellékek: 1 levél fekete pecséttel, 1 levél piros pecséttel, 1 fekete holló
(kartonból vagy' tollból.)

Szilágyi Erzsébet: (a szín hátsó részén, asztal mögött ír)
Ispán: (előtérben áll)

Szilágyi Erzsébet levelét rnost írja,
Szerelmcs könnyével azt is telesírja.
Fiának a levél Prága városába,
Orömhírt viszen a szomorú fogságba.

Szilágyi Erzsébet: (itva)
Gyermekem! Ne mozdulj Prága városából,

. Kiveszlek, kiváltlak a nehéz rabságból.
Arannyal, ezüsttel megfizetek érted,
Szívemen hordom én ,a, te nazatérted.
Ne mozdulj, ne indlulj, én egyetlen érvám!
Ki lesz az én fiam, ha megejt az ármány!
(Felkel, előbbre jön, .GZ ispánhoz:)
Adassék e 'levél Hunyadi Mátyásnak.
Tulajdon kezébe, senkinek se másnaki

(Visszamegy az asztalhoz, lepecséteIil)
Fekete viaszból nyomok rá pecsétet!

Ispán: (kinéz, behívja a cselédeket)
Ajtódnál várnak >dIZ udvari cselédek I

Szilágyi Erzsébet: (előlép)
Ki viszi hamarább levelem Prágába?
Száz arany, meg a ló, teste fáradságai

I. szolqa: (előlép)
Viszem én, viszem én, hét nap elegendő!

Szilágyi Erzsébet:
Szerelmea szívemnek, hét egész esztendői
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II. szolga: (lelkesen)
Viszem én, hozom én, válaszet három nap!

SziMgyi Erzsébet:
Szerelmes szívemnek három egész hónap!

Ispán: (sóhajtva)
Istenem, Istenem, mért nem adál szárnyat,
Hogy utolérhetném az enyeí vágyat.

I. szolqa: (felmutat)
Ahol jön, ahol jön, egy fekete helló ...

Ispán:
Hunyadi pajzsán ül ahhoz hasoruló.

(A fekete hollót .a szinen cérnán á tlendit jük!)

l. szolqa: (ijedten) Lecsapott ...

II. szolqa. ... leosápott fekete szélvészból ...

Ispán:
Kikapá levelet ez anyai kézből.

Szilágyi Erzsébet: (sirva, sikoltva)
Hamar a madarat! El kell verurui tőle!

Ispán: (jelenti)
Szalad a sokaság, nyornbem , hogy telőjel

(Az ispán, a cselédek kiszaladnak, más figurák is átsza/adhatnak a szfnen.
Hunyadiné az asztalhoz megy és sírva ráborul. A szín elsötétül, majd /2

óraütés haJlik. Közben megjelenik a szinen az)

Ispán: (jelenti)
Medarat. nem egyet, százat is meglőttek ...

Szilágyi Erzsébet: (kérdi)
Híre sincs ...?

Ispán: (fejót rázva)
... nyoma sincs a 'levélvivőnek!
Napestig az erdőn űzettem. - hiába! (Kopogás.)

Szilágyi Erzsébet:
. Úgy hallom, kopognak ...

Ispán: (az ablakra mutoi]
... ott, az ablekábal

Szilágyi Erzsébet:
Ki kopog, mi kopog?
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Ispán:
... egy fekete holló.

imikozben megjelenik a holló, szájáb<IJnJ a piros pecsétes
levélleli]

Szilágyi Erzsébet:
Nála még a levél? .. vagy ahhoz hasonló.

(Odamegy, kiveszi a holló szájából a levelet, örömmel:)
Pirps a pecsétje, fínom a hajtása.
O láI1dott, ó áldott a keze íráset

(F ü g g ö n y.)
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TETEMREHIVAs

Arany János balladája. Bébjátékra feldolgozta: GRAF ERNO.

SZEREPLOK:

Oreg Bárczy
Bálrczyné
Bárczy Benő húga
Kund Abigél

Két alabárdos
Két vitéz
Oreg szolga

GY'eII'mek.

Kellékek: Egy kitömött bábu a ravatalon. Kis tör. (Fából faragva, ezüst
papírral bevonva.)

(A fentiek közül csak négy beszélő van: Oreg Bárczy, Kund Abigél és a
két alabárdos. A szmen sincs több egyszerre négy szereplőriél. Igy két

játékos, nyolc fejjel - némi ruhacserével - meg.oldhatja.)

SZIN: Egyszínű sötét háttér, előtérben kis ravatal.

I. ciabárdos: (Jön társévtü, magyarázólag a ravatalra mutatva:)
A radványi sötét erdőben, halve .találták Bárczy Benőt.

II. alabárdos: (csodálkozva és ijedten.)
Hosszú, hegyes tőr ifjú szívében.

I. alabárdos:
Ime, bizonyság Isten előtt: gyilkos erőszak ölte meg őt!

II. alabárdos:
Kastélyába. hozatta fel atyja, itt letevék a hűs palotán.

I. alabárdos:
Ki se terítteti, meg se mosatja: vérben, ahogy volt,
Nap nap után hever egyszerű ravatalán.

Oreg Bárczy: (jön, az alabárdoshoz)
Álljon ott őrzení négy alabárdos:
Lélek az öljtém se be, se ki! ...

l. alabárdos:
Hátha az anyja, a szép húge, már rnost jönne siratni?

öreg Bárczy:
Vissza neki. Jaj, ki parancsom élve szegil
Magam pecséttel hívom tetemre. kit szemre vesz ölyv-
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ként sanda gyanú. Legyen a seb vérzése tanú.
Jöjjenek ellenségei, ha voltak!

II. a1:abárdos: (Elmegy.)

Két ellenség: (Lehet ,a későbbi két vitéz, más ruhában. Egy
másután belépnek és megá1ln1aJk cr ravatalnál.)

l. alabárdos:! (megnézi cr ravatalt)
Hiába, nem indul sebe a holtnak,
állva fejéIlJélaz, vla,gy emez. (Mutat az ellenséqekte.]

Ellenségek: (Egyenkint elmennek.)

Oreg Bárczy:
Gyilkosa hát nem ez, újra nem ez ...
Hát ki? ... Bosszulatlan nem foly ez ősi vér;
Ide a gyilkost! Bárha pecsétern váddal
Az önnön szívemíg ér: mindenki gyanús nekem, aki él!
Jöjjenek úgy hát ifjú baráti!

Két vitéz: (Lehetnek az előbbi "ellenség" figurák v,agy !cl Il.
alabárdos más ruhában. A ravatalnál ők is megállnak.
Egyikük:)
Fáj nekünk ,a< hőst véribe látni s nem harc mezején
elomlania ...

l. alabárdos: (újból megnézi ,a hoJt.at)
Erre 'se vérzik Bárczy fia. (Vitézek el.)

Oreg Bárczy:
Jöjjön az udvar, apraja ... flIagy}a ...
Jöjjöru elő Bárcz, a falu mind! . "

Oreg szolga és kisfiú: (együtt belépnek, lehetnek többen is,
ha van figuránk és játékosunk. Megállnak a ravatalnál,
majd az öreg, az öreg Bátczvtioe fordulva mondja:)
Megkönnyezetlen senki se hagyja, kedves urára" szánva
tekint.

l. alabárdos:
Nem fakad a seb könnyre megint. (Szolga, fiú el.)

Oreg Bárczy:
Jöjjön az anyjá, hajadon húga!

(Kintről sikoltás, sírás hallatszik!)
Bárczyné és leánya: (Be, sírva, zokogva a ravatalra borulnak!)
t. alabárdos:

Mindre nem érez, semmit a holt.
Merad a·tört vér: - fekete folt. (Bárczyné és leánya ki.)
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Greg Bárczy:
Jöjjön: utolszor szép szeretője,
Titkos aréja, Kund Abigél!

Kund Abigél: (Belép fehér ruhában, megáll a ravcüalnál.]
JI. alabárdos: iszintéti belép Kund Abigél után)
I. alabárdos: (izgatottan jelenti)

Sebben pirosan buzog a, Vlér!
JI. alabárdos:

Könnrye se perdül, jaja se hallik,
Csak odakap, ho~ fészkel az agy!

Kund Abigél: (mindazt némán csinálía, amit a JI. alabárdos
mond)

I. alabárdos:
Iszonyú az, rni oda nyilallik! ...
Döbbenet által a szív ere fagy.

Greg Bárczy: (dörögve)
Lányom, ez ifjú gyilkosa vagy!

Kund Abigél:
Bárczy Benőt én meg nem öltem,
TanÚID az ég ISJ minden seregil
Hanem e tőrt, - én adtam neki.
Bírta szívem már hő szerelemre.
Tudhatta" köztünk nem vala gát:
Unszola mégis, szóval, igenre,
Mert ha nem: ő kivégzi magát.
Enyelgve adám a tőrt: Nosza hát!

(Kikapja a tőrt a sebből s ttuupisra emelve sikoltva, dalolva
táncolja körül a ravatalt, eszelősen:)

Egyszer volt egy leárry,
Ki csak úgy játszott a legénnyel,
Mint macska szokott az egérrel.

(F ü g g ö n y.)"

(Igen hatásosan adható elő élő szereplőkkel is, színpadon vagy tébortűznét.]
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I. képben:
Pázmán lovag,
Éva, a felesége.

II. képben:
Kil'ály
Udvari bolond
Pázmán lovag

PÁZMÁN LOVAG

Arany János víg balladája.

Bábjátékra ~€I1dolgozta: GRAF ERNO.

SZEREPLÖK:

III. képben:
Király
Pázmán. lovag
I. vitéz

II. vitéz
IV. képben:

Pázmán lovag
Éva, a felesége
I. szolga
II. szolga

KeJlékek: l köpeny, kard, kulcs. Királyi korona, királyi palást. Kél
fekete csuklya, két dárda. Egy ajándékokkal teli kis láda.

I. KEP.

SZIN: közömbös. Lehel egyszerű függöny vagy szoba,

Pázmán: (dúlva, fúlva, fel-alá jár, láthatólag készülődik;
kardot kőt.)

Éva: (besiet, meglepetten, kérdezősködve)
Hová férjem? Édes férjem? Ily korán? Ily éhgyomorral?
(Tapsol, kikiált.) Panni, Gunda, ho'} maradtok?
Egy-kettő a mézes borral l Menten itt lesz.
- Boldog Isten, még hajamba nem volt fésű,
Ha egy percig vár kigyelmed, lesz kalécsom, újsütetű.

Pázmán: (Nem felel, dúl, fúl, néha köhhent.)

Eva: (kinéz az ablakon]
Rossz idő Vian, édes apjuk! Nem tenácslom ...
Hús a reggel! (Kifordul és köpenyt hoz.)
Menjen inkább köpönyeggel. (A kőpennyel férje mögé
áll, hogy feladja, de CIlZ bosszúsan tiltia és hátrább lép.
Eva leengedve a köpenyt:) Mire véljem, drága férjem?
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Honnan e rossz kedve, már ma? Nem aludt jól, rosszul
ébredt? Kénye ellen volt a párna.i
En vetem fel két kezemmel, én puhítom rninden este,
Csakhogy jól feküdjön drága teste.

Pázmán: (Índul kifelé, az osszony ijedten utána szól)

Éva: Azt se mondja, Isten áldjon ... Csókotadok, megálljon! ...

Pázmán: (EIJöki magától az asszonyt, vissza!ökdösi cr szitieti át.)
Egyet mondok: Vissza kígyó! (Kilöki ,az asszonyt a szín
ről, ráfordítja a kulcsot cr zárban, majd ,a kulcsot diadal
masan kiveszi és övébe dugja.) Igy rnost már jó! (Blsiet.]

(F ü g g ö n y.)

II. KEp,

SZIN: Visegrádi királyi udvar, A király trónszéken ül, előtte az udvari
bólond áll és ki beikint.

Bolond: Amott jő, a jó lovag, bús, haragos Pázmán.
Lépte alatt nyög a föld, csikorog a márvány.

Király: Ki dörömböl, ki csörömpöl?

Bolond: ... Ismeri. fölsége:
Kinek az ,a, jó bora volt, s nyaike felesége!

Király: (felugrik) Nosza hamar, te bolond, ülj le ide, rikkancs!

Bolond: (ravaszul) Gondolom én, mia baj, hod töri a bakanest
Király: Légy te király, én meg egyszerű kíséret:

Mit te kiadsz, itt ,a, szavam, álljon az ítélet!
(A király a bolond fejére teszi a koronát, ráadja pa
lástját, és a továbbiakban a király szerepét a bolond
játssza. Ha nem tudjuk a nyiltszíni öltözködést meg
oldani, a szereplők a ruhacsere idejére ki is mehetnek.)

Pázmán lovag: (belép, meghajol a királyi trón előtt)
Megkövetem a király fölséges személyét:
Nagy harag és nagy panasz nyomja szívem mélyét.
Nem vagyok én boros ember, bor nekem a bánat!
Megkövetem, ha szabadabb szóra nyitom számat.
Jöttek, uram, udvarodból. ifjú legények.

Bolond: (királynak öltözve a trónról)
Mi dolog ez? S idehaza maradtek ,a' vének i
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Pázmán: (legyint)
Nem az a baj, uram, király', más nekem a gondom,
Odajöttek vadászni, fiataJIok, mondom ...

Bolond: Vadasodat megrohanták? Tilalomba törtek?

Pázmán: Dehogy uram! Annyi van ott, vigye el az ördög.
Annyi d vad erdeimen. se szeri, se száma" 
De, ha szóhoz nem jutok, nem lesz vége máma.
Este magyer lakomán, szívet melegíténk,
A királyért, hazáért poherat üríténk ...

Bolond: Teleitták. magukatt Osszeverekedtek?

Pázmán: Dehogy itták, dehogy itták. Szépen lefeküdtek.
Reggel, uram, indulnak, köszönik la szállest.

Bolond: S nem fizetik, ugye, bizony, a vacsorét, hálást?

Pázmán: Ugyan uram, fizetésért látru a vendéget!
Magyar ernber nem teszi ezt, tudja-e, fölséged!
Reggel, uram. vallarnennyi útnak eredt szépen,
De az egyik visszaoson. - ez a bajom éppen. 
Azt az egyet, uram, király - a rednai Szűzre!
Megölöm! - ha ma jutok is a gyehenna tűzre!

Bolond: Nagyon :iJllő d panasz, jó lovagom. Pázmán;
Ilyen eset még nem esett magyar ember házán:
Útnak ered a vendég, visszaoson egyik;
Azt az egyet megölöd, nagyon he'lyes eddig.

Pázmán: Átkozom is! ... Nem vagyok én se bolond, se részeg:
Hogy valaki jő-megy, azért gyilkose nem lészek;
De, mikor a küszöbön állt a feleségem, Éva ...
Ezer átok! - megölöm, megölöm azt még ma!

Bolond: Nagyon okos ,a, beszéd, jó Iovagom Pázmán;
Hiba, lenne, ha valahogy félremagyaréznérn:
Feleséged a folyosóra - vagy küszöbön álla:
Pedig, ugye, ritka eset volt ez eset nála?

Pázmán: Gyilkolom is! Uram, király, értse meg ,a, szómat!
Elrabolá földi kincsem és mennybéh jórnat ...
Megcsókolta ... úgy segéljen! . " Szemeim láttára!
Hej, hogy előbb nem tudák. kapni parípáre l

Bolond: Fejedelmi hitemre, - és e hit nem szellő 
Meglakol a vakmerő, a semmirekellől

Tegyen a kard igazságot, vívjon veled szembe!
Hogy is hívják? A neve, nem jut már eszembe.
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Pázmán: A nevét ...•ezaz, hogy ... azt nem tudom éppen,
De talán meglelem, felséged körébe ...
(Körülnéz, észreveszi a királyt, rámutatva diadallal:)
Ez az, mam! Itt VIan, uram: kutya egye máját!

Bolond: Megmutatád lovag ... (félre a közönséghez)
A magyarok kirélyátl

(F ü g g ö n y.)

III. K~P.

SZIN: közömbös, maradhat a II. kép is vagy csak függöny.

Ha van megfelelő gárdánk, megoldható díszes vérudver-díszlettel, több
szereplővel.

l. vitéz: Nézd csak kornám. mennyi ember ...
Úr, paraszt és szegényembert

II. vitéz: Gyűl Visegrádk:andi népe,
Férfi és nő, agg és gyennek.

l. vitéz: Valemd 'lesz a vár alján,
Hogy sorompót, sátort vernek.

II. vitéz: Viadal lesz, hős kiál'lés,
Maradjunk hát itt, te pajtási

l. vitéz: ... Innét jó (lj kilátás ...
Oooéghet rnost a rántás! (Kürtszó, zaj kívülről.)

II. vitéz: Jönnek már a jó vitézek, viadalra, harcra készek!
l. vitéz: Zárt sisakkal, két levente, megvívnak most,

Szemtől-szembe!
(Oldalt csuklyával leborított dárdás vitézek tűnnek
fel, úgyihogy Pázmán hátráJva elsőnek érkezik a szín
re, cl király követi, kö,zben állandóan vivnak.}

l. vitéz: Félre, félre ... pálya mérve ...
II. vitéz: (biztatva] Fogd! szorosanl Lándzsa szögbel
l. vitéz: Dobog ,a föld, mintha nyögne.
II. vitéz: De Lám, egyik összeroppan.

Pázmán bukik, szinte puffan.
(Pázmán elbukik, a király hozzálép:)

Király: (Pázmánhoz lép) Talpre bajnok, semmi, semmi,
Túljutottál a veszélyenl (leveszi csuklyájátl)
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l. vitéz: (felismeri) A királly az ... Éljen!
Mindketten: •.. f:ljen!
l. vitéz: (PázmCÍJIlra mutat, aki prüszkölve szitüéti leveszi csuk

lyáját.) Nézd, a hardi hogyan hápog.
II. vitéz: Szevak helyett vére buggyan, s vérrel együtt

három zápfog!
Király: (szánakoZVQJ) Isten engem úgy segéljen,

Nem akartam, jó levente!
Három ily fog, aranyt érő! És még bírta volna, nemde?
Három ily fog, úgy sejnálern.
Nem rnondhatom ki eléggé.
Jó szerencse. ha ezúttal közte nincs él: bölcseségé!
De, hogy íme, jó tanáccsal fűszerezzem e kis tréfát,
Máskor ü:l'j honn, ha bajod nincs
És becsüld meg jobban Evátl
De hogya jó 'tanácsban,
Kalácsbarr se legyek ím adósod:
Három fogért: - hérom falu: Som, Somogy s Pósa
Legyen jussod!

(F ü g g ö n y.)

IV. KEP.

SZIN: Pázmán otthona, mínt az I. képben.

T. szolqa: (bejön, jelenti)
Nem lesz többé úrnőnk árván!
Jön már haza urunk, Pázmán! (Megl'lajol és el.]

Éva: (örvendezve)
Jaj Istenem, csakhogy jön már! [kitekitü ,a'Z ablakon)
Vígan kocog haza, Pázmán!

l. szolga: (Társával egy ládát hoz be, amit letesznek az
úrnő elé:)
Tarsolyában kutya bőre s vásárfia jön előre.

II. szolqa: Ajándékkal telt e láda ... !
Bva: (megkönnyebbülten) Blmúlott hát minden vádja!
Pázmán: [belép, Bvo hozaá fut és átöleli.)
Éva: Jaj, Istenem, csakhogy látom!

Úgy jő nekem, mint egy álom!
Pázmán: Tartsa Isten, jó királyoml

(Függöny.)

Hatásosan adható elő élő, felnőtt szereplökkel is, színpadon vagy tábortűznél.

Bábszínpadon feltétlenül korhű, stílusos ruhéban adjuk elő,
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HÁROM NEpDALFELDOLGOZÁS BÁBJÁTEKRA.

Közli: GRAF ERNO.

Igen: hatásosan adhatök elő bábjátékkal dramatizált népdalok is.
Ezek közül közlünk mutatóba néhányat. Egyik-másika közismert, de tapasz
talatom szerint annál nagyobb a hatás, miriél többen éneklik együtt a
szereplőkkel a <Ialt. Az ismeretleneket viszont igy taníthatjuk meg a hall
gatósággal.

ESTE VAN MÁR . . .

(Az ének kótája megtalálható Kodály: Iskolai énekgyüjt.elmény, L kötet.
296. ének vallY a III. o. Sz.o-Mi füzetben.)

SZEREPLŰK:

Boltos Róza (leányalak)
Pista (legény)

Kellékek: pult, asztalka, kis lámpa, óralap kartonból, piros szala
gocskák.

SZIN: Bolt. A színpad 'hátterére egy nagy, kartonra festett n,yolcat mutató
óralapot tűzünk. A szin egyik oldalán pultforma, odébb asz.tal. Felülről kis
lámpát lógassunk a színre. Ez lehet kis viharlámpa, zseblámpakörte kis
zöld ernyővel vagy más hasonló megoldás. Megfelel az is, ha apultra
egy 'tajzla.pból kivágott lámpaformát állítunk, ami mögé zseblámpát vagy

kis olvasólámpát szerelünk.

Amikor a függöny felmegy, csak a boltos van a színen. Az ének
szövegére ő mutatja a lámpát, órát, ő méri a pántlikát. A többi szereplő is
az ének szövegét já tssza csak el.

Boltos: Este van már, nyolc óra. bg a l.áanp.a, a boltba,
Sallárom, sallárom, ég od lámpa la boltba.
Ott mérík a pántlíkát, piros ,színű pántlíkát.
Saltárom. sallárom, piros színű pántlikát.

Pista: (Jön, u szöveg szetini szolaqot métet és az asztalra,
ha az nincs - pultra teszi:)
Jakuts Pista méreti , az asztalra Ieteszí.
Sal1árom, sallárom, az asztelre leteszi.

78



Róz-a: (Jön és az előre elkészített kis szalaqot gombostűvel ,a
hajába tűzi Jakuts Pista segítségével:)
Bíró Róza felveszi, ,al hajába biggyeszti,
Sallárom, sallárom.re hajába biggyeszti.

Pista: Biggyeszd Róza, nem bánom, úgyis te lész a pár-om,
Sallárorn, sallárom, úgyis te lész a párom.

(A leány- és Iegényfigura az 5. versszak alatt már összeölelkezve csárdásl
táncolhat. Természetesen az ének hangszerrel - furulya, szájharmonika,
zongora stb. - is kísérhető. A kis jelenet az ének ismél1ésére tánccal ér

véget.) •

(F Ü g gö n y.)

FALU VEGEN ...

Kótája megtalálható az Énekes ABC-ben.

SZEREPLŰK:

Jancsi (legényalak) Asszony
Julcsa (leányalak)

Kellékek: kis sült pogácsa. egy kis játéktányérkán.

SZIN: Lehet egyszerü függöny vagy levegóháttér, oldalt ház.

Legény: (Jön, mutatja és énekli:)
l. Falu végén van egy ház,

Falu végén, ujidrom-fidrom, gálioa szikszorn, van egy ház.
Asszony: (kijön a házból, énekli)

2. Abban lakik egy asszony,
Abban Lakik, ujidrom-fidrom, gálica szikszom, egy asszony.

Jancsi: (énekli)
3. Van annak egy szép lánya, (Julcsa. megjelenik)

Van annak egy ujídrom-fidrom, g,áJlica sztkszom, szép lánya.
Julcsa vagy az osszony.

4. Julcsa annak a neve,
Julcsa annak, ujídrom-fídrorn, gálica szíkszom, a neve.

Jancsi:
5. Sütött Julcsa pogácsát. (Julcsa kimegy és behozza)

Sütött Julcsa, ujidrom-fidrom, gálica szikszom, pogácsát.
Asszony vagy Julcsa:

6. A Jancsinak odaadta, (Julcsa odaadja a pogácsát)
A Jancsinak, uj idrom-fidrorn , gálica szikszom, odaadta.

Jancsi:
7. A Jancsi azt megette, (Jancsi elfordul és megeszi)

A Jancsi azt, ujidrom-fidrom, gálica szíkszorn, megette.
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Asszony.
8. A hideg is kilelte,

A hideg is, ujidrom-fidrom, gá:lioaJ szíkszorn, kilelte.
Jancsi: (az ének utolsó versszakára hideglelősen vonaglik,

jajgat, nyög, hasát fogja, miközben gyorsan:)
(Fű g gön y.)

OSSZEGYűLTEK ...
(Kodály: Iskolai énekgyüjtemény, I. kötet. 175. dal.]

SZEREPLÖK:
3-4 leány Kutya

Kellékek: asztalka, tálka, gombóc forma.

SZIN: Közömbös, függöny vagy szoba. Középen aszta!.

(UgYle~jünk arra, hogy az egész játék mozgalmas legyen. A dal első szö
vegére beszaladnak a lányok, a színen súgnak, búgnak, majd kiszaladnak.)

1. Osszegyültek, összegyűltek az izsopi (újfalvi) lányok,
Hm, hm, ej, haj, ez izsapi (újfalvi) lények.

(A leányok beszaladnak. Egyik kis tálat hoz, másik gyúró táblát, a har
madik kis zacskó lisztecskéi, ami éppén van.)

2. Osszeszedtek, összeszedtek egy marék lisztecskét.
Hm, hm, ej, haj, egy marék dísztecskét.

(A leányok valamennyien gyúrnak, dolgoznak az asztalnál.)

3. Meggtúrák. azt, rneggyúrák azt zsíros gombócának,
Hm, hm, ej, haj, zsíros gombócénak.

(Belopódzik cr kutya. Lehet kartonJigura is, de jobb, ha kézrehúzható,
amellyel ijeszthet jük, kergethet jük a leányokat, s felmászhatunk az

asztalra.]

4. Odaméne, odaméne, a. bíró kutyája,
Hm, hm, ej, haj, a bíró kutyája.

(A kutya felágaskodik az asztalra, megeszi a gombócokat, a leányok riko
gatnak, kergetik a kutyát, de az motoqva, u9'<Jtva a leányokat kergeti szé!.)

5. Mind megevé, mind megevé, zsíros gombócáját.
Hm, hm, ej, haj, zsíros gombócáját.

(A leányok sírnak, rínak a szín két oldalán, a kutya szájnyalogatva és
hasát simogatva távozik)

6. Igy lőn vége, így lőn vége, a leányi bálnak,
Hm, hm, ej, haj, a leányi bélnak.

(F ű g g ö n y.)
A fenti mintákra számos más dal is feldolgozható és előadható bábjáték
kal. E módszerrel új, ismeretLen népdalokat is percek alatt megtaníthatunk

a közönséggel, külön szövegtanítás nélkül.
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Csizmadia
Nagyságos úr

MELYIKET A HÁROM KOZUÜ

Az ismert novella alapj-án bábjátékra feldolgozta: GRAF ERNO.

SZEREPLOK:

Jancsi (nagyobb fiú)
Pisti (kisebb fiú)
Juliska (nagyobb leány)

Kellékek: Cipó vagy csizma, kalapács, seprő, ezerbankós.

SZIN: Lehet szobarészlet vagy csak függönyhá,uér. Mikor a függöny fel
megy, Jancsi és Pisti cipócskét kalapálgatnak, Juliska söpröget.

Jancsi: Dolgozzunk csak szorgalmasan, Pistukám! Mire meg
jön édesapénk, legyen kész ez a cipő.

Pista: Aztán úgyis abbahagyjuk a munkát, mert apánk valamí
ünnepet említett.

Juliska: J.ó is lesz, ha siettek, mert szerelnék szepen kítakarí
tani, mire megjön édesapánk!

Jancsi: Juliska, te VIélgy la mi kismamánk, mióta szegény jó
édesanyánk meghalt.

Juliska: (szomotúatú SzegémJy, jó édesanyá:nk.! Igyekszem na-
gyon, hogy én is olyan legyek, mint amilyen ő volt.

Pista: Készen is Vla1gyok már!
Jancsi: Mutasd csak, hogyan csináltad?
Juliska: (odamegy, ő is nézi) Egész szép lett!
Jancsi: Bizony, ilyen kisfiútól gyönyörű, Édesepánk is bizo

nyára nagyon örül majd, ha meglátja.
Juliska: Siess, te is Jenesi. hadd söpörjek!
Jancsi: Éppen készen lettem én is! Megyek is, megnézem, jön-e

már édesapánk!
Pista: .Én ilS veled megyek!

Juliska: Jó, csak menjetek, addig '00 kísöprögetekl (Dúdolgatva
söpröget.)
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(A fiúk ill csak azért mennek kj, hogy ha csak két személy jalszik, egy
U-alakú botra ültetve mindkét figurál egy kézzel húzhatjuk vissza, így

négy kéz eJjálszhalja az öl szerepet.)

Csizmadia: [belép a két fiával)
Juliska: Kezét csókolom, édesapámI
Csizmadia: Jó estét, leánykám, látom, nagyon szorgalmasak

voltatok I
Juliska: Bizony. igyekeztünk, ho'gy mire édesapánk megjön,

minden rendben legyen. A Iíúkelvégezték 'a rnunkát,
én meg kisöpörtem!

. Csizmadia: (kezébe veszi az egyik kis cipőt) No, lám csak, a
Pisti gyerek milyen ügyes! Nalgyszerüen rászegezte a
foltot ,a szornszédasszony cipőjére! Megdícsérlek érte,
fiam! Ennek igazán örülök, hogy így segítettetek. mert
ma este nincs már semmiféle munkának helye. Ma
este CSBJk örülnd szabad!

Pist]: Miért édesapám?
Csizmadia): Mert ma van szent karácsony estéje! Nagyon ör

vendetes ünnep ám ez, gyerekek! A kis Jézuska szü
letesének ünnepe! Ezért ma megtenítalak benneteket
egy szép énekre!

Gyerekek: (vidáman, ugrálva) Jaj, de jó lesz, jaj, de jól
Csizmadia: Várjatok csak, ráértek örülni, majd ha már meg

tanítottalak benneteket. Mert nagyon szép ének ám
ez! Erre a napra tartogattam karácsonyí ajándéknak!

Jancsi: Hej, édesapám, de szép napunk is van máma!
Juliska: (apja nyakába ugrik) Nincs még egy ilyen jó édes

apa az egész világon.
Pisti: Mondja már, édesapám, úgy szerétném már hallani!
Csizmadia: No, á:Njatok csak szépen sorbal Alcicsikék előbbre,

a Illiagyobbak hátra! (A gyerekek rendezkednek. iga
zodnak.) Igy ni, most aztán figyeljetek. Előbb én éne
kelem,azutá:n ti meg utánJam! (énekli)
Mennyböl az angyaJl ... (ének végén)

Gyerekek: Jaj, de szép volt, hadd énekeljünk mí is! (Próbálgat
ják, de hamisan.t

Csizmadia: Nem jól van ez így, majd megtanuljuk szépen, sor
jában. Lássuk csak az első sort. (Éneklik a gyerekek'
utána.) No, ez imár megy. Próbáljuk 18. másodikat! (Igy
soronkint végigéneklik!) No, ez már megy! (A közön-
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ségthez:) Hanem, talán t:~ is tudjátok ezt ,a IS~p kará
csonyi éneket? (Tudjuk!) No, akkor énekeljük együtt!
(Ha a bábosok ügyesek, egy ismeretlen karácsonyi
éneket is megtaníthatnak a hCIJllgatóságga1!)

Jancsi: Ez a legszebb karácsornyí ajándék édesapánk,ennek
legalább míridnyájan örülünk! (Kívülröl kopogtatás!)

Juliska: Valaki kopogtat!
Csizmadia: Tessék!
Nagyságos úr: Jó estét, Jénos mester!
Csizmadia: (meghajol) Szolgéfatára, nagyságos uram! Paran

csol talán egy pár szép új csizmát?
Nagyságos úr: Nem azért jöttem. Látom, van három szép gyer':

mekel
Csizmadia: Van hála Istennek, nagységos uram, kncsí is,

nillgy is! '
Nagyságos 'úr: János mester, én mag,M szerenesés emberré

teszem. Adja nekern egyik gyermekét. Nekem egy
sincs. Fiemmá fogadném. tanittatnám, úr lenne!

Csizmadia: Bizony megcsinálhatná, a szereneséjét a gyerek!
Nagyságos úr: Válassza ki, melyíket akarja odaadni a három

közül!
A három gyerek: (közben mind apja tiéia mögé húzódott.)
Csizmadia: Melyiket? Hm. Melyíket is. (Sorba hozzájuk lép.)

Ez Jancsika! Már nagy fiú, okos gyerek. Érti már la,
mesterséget. Valóságos jobb kezem, őt nem adhatom.
Julíkal - Julika, a ház őrangyala. Még csak 8 éves,
de már süt, főz, mos, varr ránk. Mi lenne velünk nél
küle, ha őt odaadnám. - A legkisebb Pistike. Ö volt
az édesanyja kedvence. Szegény anyjuk, megfordulna
a sirjában, ha Pistikét másnak adnérne Istenem, Iste
nem. .. nem tudok választani közülök. nagyságos
uram!

Nagyságos úr: No, gyerekek, válasszatok hát ti! Melyitek. akar
velem jönni. Nagy úr lesz belőle, kocsin járhat ... No,
szóljatok már ... Álljori elő, aki akar! (A gyerekek
méginkább apjukhoz bújnak.)

Jancsi: (határozottan) Én nem megyek!
Juliska: (szepeqve] Én se!
Pisti:" (sírva) Ne adjon oda, édesapám!
Csizmadia: (gyermekeit olelqetve] Nem lehet, nagyságos uram,
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nem lehet! Kérjen tőlem akármi mást, de gyerme
keimet nem adhatom senkinek, ha már az Úristen ne
kem adta öket. Igaz, hogy földhözragadt szegények
vagyunik., de majd csak megsegít bennünket a kis
Jézus!

Na.gyságos úr: Maga tudja, mit osínél l Ha nem akarja adni
őket, erőszekkal nem vihetem ell De legalább ennyit
tegyenek meg, hogy ne énekeljenek többet, nem sze
retem hallani. Nézze, megfizetek érte. (Bzerbankost
ad ái.] Itt van egy ezres, de több énekszót aztán ne
ha11Ijak! Istera ,áJdja,. (El.)

Csizmadia: (Nézegeti, forgatja a Pén\Zlt.) Ekkore bankót se lát
tam még életemben I Hej, nagy szerencse köszöntött
ránk gyerekek! Nézzétek csak, mennyi pénzünk van!

Pisti: Miért kaptuk. a pénzt, édesapám?
Csizmadia: Azért; hogy többet ne énekeljünk!
Juliska: Nem szabad többet énekelnünk? Aztán miért?
Csizmadia: Mert bérstje ia, nagyságos úr fülét!
Jancsi: Nincs is akkor ünnep, ha nem énekelhetünk!
Pisti: De szomorúvá váJIta mai örömnap!
Juliska': Megszületett a kis Jézus, aztán még csak nem is éne-

kelhetünk neki!
Pisti: Miért is bántja a bácsi fülét, ha mi énekelünk?
Jancsi: Biztosan irígyelte, hogy mi illyen vígan vagyunk.
Juliska: Vestag kéreg lehet a szívén, hla, még a mi örömünket

is írigyli.
Jancsi: Nekj csak sok pénze van, de szíve nincs!
Pisti (sírva) Elvették tőlünk a karácsonyi ajándékot!
Csizmadia: (felugrik) Azt már nem engedem! Inkább vissza-

viszem oa pénzt! (El.)
Pisti: (kérdi) Hová ment édesapánki
Juliska: (megcsókolja) Visszahozza a karácsonyi ajándékot!
Csizmadia: (boldogan jön) Gyerekek, újból szabad az ének!
Gyerekek: (vidáman, ugrálva) Jaj, de jó, jaj, de jó, köszönjük

szépen!
Csizmadia: Álljatok csak szépen sorba! Többet ér 'a mi jó

kedvünk minden pénznéll Énekeljünk! (A közönség
hez:) Ti is, gyerekek! (Enek.)

(F ü g g ö n y.)

Előadható rendes színpadon is, élő szereplőkkel.
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ROKAFOGTA CSUKA

Népmese. Bábjátékra feldolgozta: GRAF ERNO.

Varga
I. aj tónálló

SZEREPLOK:
II. ajtónédló
Mátyás király

Kellékek: Szájukkal egymásbafonódó róka-csuka figura, kartonból
kivágva. 80t, esetleg két alabárd.

SZIN: Körfüggöny vagy szobaháttér, középen ajtóval. Jobbról, bajról egy
egy ajtónálló.

Varg,a: (jön oldalról) Adjon 'az Úristen jó napot, kigyelmetek-
ne!k.1

l. ajtónálló: 'Ma,gának is, Varga rnester. Hát mi járatban?
Vargo: Felséges UT.:IJ11Jmal, Mátyás királlyal volna szólásom.
II. ajtónálló: Nem megy ám az ol'yan könnyen.
Varga: Miért ne menne? Csak engedjenek beljebb kigyelmetek.
l. ajtónálló: Hahaha, na,gy sora van ám annak, hogy én magát

továhbengedjem! .
V,(]Jrga: Hát, mit akar tőlem az úr?
l. ajtónálló: Elsősorban is, mit akar maga, földhözragadt sze

gény ember, a mi felséges urunktól. Mátyás kírálytólr
Varga: Nem akarok én semmit tőle, inkább hoztarn neki vala

mit.
II. ajtónálló: Ugyan, mit tud az Ilyen szegény ember a király

nak adn i?
Varga: Aranyat. ezüstöt, biztos, hogy nem hoztam, az van a

királynak elég! De hallottam, hogy felséges urunk sze
reti a furcsaságokat meg az állatokat. Hoztarn neki
két furcsa állatot.

l. ,ajtónálló: M~I'Yen állatoket hoztál, mutasd!
V,arga: (Előhúzza az állatokat ,a hóna alól vagy valami zsákbél.}

Itt van nil
l. ajtónálló: Hát ez meg mi !él'Z istenteremtette?
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II. ajtónálló: Mutasd már nekem is ide, ém nem léphetek el a
helyemről.

I. ajtónálló: Várj egy kicsit, hadd nézzem előbb én.

II. ajtónálló: No, hozod már?

Varga: Hozom, hozom, de ugye, most már beengednek Mátyás
királyhoz!'

I. ajtónálló: Még most nem lehet. Előbb ell kell rnesélned, hogy
szerezted ezeket az állatokat.

Varga: (megfelelő taglejtéssel kisérve) Az úgy volt kérem,
hogykint sétáltem a Dunaparton, amikor látom, hogy
jőn ez 'a róka. Bedugta, a farkát a vizbe, hogy talán
akad: rá hal. Hátaikadt is. Eza nagy csuka, itt nt A
róka kirántotta, a farkát av ízből és szájéval a csuka
felé kapott. De az is kítátotta ám a száját a róka felé,
hogy bekapja. Igy fogta meg a róka a csukat, a csuka
:meg a rókát. Egyik sem engedte el többé a másikat.
En meg fogtam mind a kettőt és gondoltam, elhozom
Mátyás királynak.

II. Clljtónálló: Igen érdekes történet ez. Meg is jutalmaz érte
bizonyosan Mátyás király, mert felséges urunk sze
reti az ,ilyen tőrténeteket.

I. ajtónálló: Úgy ám, deén csak akkor engedlek be Varga
uram ezen az ajtón, ha la, királry ajándékának felét
nekem adod.

Varga: Vigyen el a kakas ... Nem bánom. Legyen a tied, csak
engedj már!

II. ajtónálló: Igen árn, de én is csak akkor engedlek tovább,
ha nekem is odaadod a király ajéndékánek felét. (Ha
van, lándzsával elálljaaz ajtó bejáratát.)

Varga: Lenyúznátok még a bőrt is rólarn. látom már. De le
gyen ... Odaadom a király ajándékának a másik felét
is, de most már aztán engedjetek beljebb Mátyás ki
rály szeme elél

Mátyás király: (megjelenik a kőzépső ajtón) Miféle lárma,
kiabálás van az ajtóm előtt!

Varga: (mélyen meghajolva) Felséges királyom, életem, halá
lom, kezedbe ajánlom, ezeket la, Iuresén ősszerúgasz

kodott állatokat neked hoztam ajándékba. (Atadja az
áIlatfigurák.at.) Róka-fogta csuka, csuka-fogta róka,
VIaTga fogta mind a kettőt!



Király: (nevet) Hahaha, hát ezek jól megfogták. egymást. Ilyet
se láttam még életemben. Jól tetted! Varga mester,
hogyelhoztad nékem, meg is jutalmazlak érte. \

Varga: Hla megengeded, felséges királyom, én bizonyosak
száz botot kérnék érte.

Király: (csodálkozva) Száz botot kérsz érte? Minek neked a
száz bot?

Varga: Nekem jóa száz bot, én szeretem a botokat.
Király: No, nem bánom: vágjatok neki száz mogyorófavesszöt

a· budaí erdőkben. Ha csak ez kell neki, hadd vigye!
Varga: Felséges királyom, ha meg nem sérteném, nekem olyan

bot kell, amilyet ,a hajdú szekott az ember hátára
vernk

Király: Furcsa kívánságaid vannak, De ha az kell, hát üssetek
rá százat!

Varga: Nem úgy, felséges királyom! Nem én kapom az ajén
dékokat. hanem ezek az uraik itt ni! (Az ajtónállókra
mutai, akiknek keze-Iába citerázni kezd.)

Király: Az ajtónállók? Miért kapnák-ez én ajtónátlóírn a te
verésedett

Varga: Azért, felséges királyom, mert nem szeretek adósa lenni
senkinek. Ezek az urak pedig csak úgy engedtek fel"
séged színe elé, ha előbb megígérem, hogy fele-fele
ajándékot nekik adom. Hát most szeretnék megfizetni
nekik.

Király: Nagy kópé vagy te, Varga mester! De igazad van!
Lássuk. a fizetést!

Ajtónállók: (fejüket fogva jajgatnak) Jaj, jaj, jla,j szegény
fejünknek!

Király: Ne jajgassatok, megérdemlitek a fizetséget, hajoljatok
csak Ie. Te meg Varga mester, fogd a botornat és add
meg tartozásodat. Számoljuk csak együtt!

V,arga: (Számolva ütni kezdi az ajtónállókat, közben legördül a

(Függöny.)
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