
j a k a b A l m a 

Operett három felvonásban 
írta: Dr. Sztankovits Kornél 
1924. 

Személyek: 

Hannes bácsi 
Mina (Hermina) néni 
Jakab, a fiuk 
Bina (Filippine) néni 
San tje, a lánya 
Hildagarde 
Kunt 

Doktor 
Krautwurst-Jurie 
Torti néni 
Viehkopí (Maíhafej) miniszterelnök 
Lakáj 
Vendégek 
Alom-pillangók 

Időpont: ima, egy tavaszi vasárnap reggelén 
Színhely: Bácska egyiik faluja. 

I. FELVONÁS 

Színpad: Egyszerű parasztszoba, hátul és mindkét oldalán ajtókkal. 
Bal oldalán egy ablak, nem messze tőle áll az asztal. 

1. jelenet (Mina és Jakab) 

Jakab (énekel): 
Szeretlek téged epedő vággyal, 
Remegő, reszkető kínnal. 
Csak téged szeretlek, 
Kicsikém, drágám. 
Hófehér-tiszta, boldogságom vagy te, 
Téged szeretlek reggel és este, 
Ébren és álmomban, minden időkön át, 
Itt a földön és odaát. 

(Mina néni közben az asztalt rendezgeti, közben-közben rázza a fejét : 
[dialektus]* 
Már megint énekel, ismét csak énekel: Szeretlek téged, szeretlek 
t é g e d . . . Ennek nem lesz jó vége! 

* [ ] A fo rd í tó megjegyzése i . 
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2. jelenet (Mina, Bina és Santje). [Az egész jelenet dialektusban.] 
(az ének végére a középső ajón bejönnek Bina és Santje ünneplő 
ruhában, kezükben imakönyvvel). 

Bina: Jó napot! 
Santje: Adjon Isten! 
Mina: Adjon Isten! Jé, a szomszédok! Foglaljatok helyet! Nos, mi újság? 
Bina: Hát, éppen a templomba készülünk, dehát mondom, nézzünk már 

be ide is, van-e valami újság nálatok, (leülnek). 
Mina: Hát, nálunk aztán nem valami jó újság van. Az uram a kocsmá-

ban, a fiam meg egész nap úgy énekel, mint egy igazi kanári ma-
dár. Édes jó Istenem, ezt aztán nem sokáig fogom bírni (elkezd 
sírni). 

Bina: Hát, Mina, ezért aztán nem kell sírnod! Nem olyan nagy baj az, 
hogy az urad a kocsmát bújja. Legföljebb vörös lesz az orra, de 
öregeknél ez már nem sokat számít. 

Mina: Dehát, képzeld csak el, már tegnap reggel elment! Azt mondta, 
dohányért megy a boltba, és mostanáig nem ért vissza. Nemso-
kára kilenc óra lesz. Hát mit szólsz ehhez! Furtonfurt iszik. Mi 
lesz, ha a sok ivástól megüti a guta! Majd még úgy jár, mint a 
vizetfaló Johann. Halva hozták haza a kocsmából. Jaj , nekem 
aztán jól kijutott! (elkezd sírni). 

Bina: Hát, emiatt aztán nem kell picsorognod! Nézd, rokonok vagyunk, 
mondhatom neked, hogy okos légy! Örüljünk annak, hogy élünk! 
Látod, nemrég én is bánatos voltam, és most megint rendben van 
minden . . . (sóhajt) Igen, ha Isten is úgy akarja . . . 

Santje: Hát aztán hol a Jakab? Nem vett észre minket? 
Mina: A Jakab? Jaj , az aztán a másik bajom! Mindig csak énekel és 

ha valamit kérdek tőle, még csak nem is válaszol. Édes jó Iste-
nem! Attól félek, hogy még majd egészen megbolondul ez a 
gyerek! 

Santje: Hát azt már én is észrevettem, hogy valami nincs rendben nála. 
Egy ideje egyáltalán nem törődik velem. 

Bina: Múlt vasárnap, éppen egy hete, még csak táncra se kérte föl. 
Mintha össze se tartoznának ő meg Santje. 

Mina: Hát, én aztán igazán nem tudom, mit tegyek vele! Nappal sza-
vát sem venni, éjjel meg egyfolytában beszél álmában. Enni se 
eszik, semmivel sem törődik. Ha ez így megy tovább, elveszti az 
eszét. Én már orvoshoz akartam vinni, de nem akar jönni. 

Bina: Ne is vidd orvoshoz, nem tudnak azok semmit! Azok is meghal-
nak, mint mindenki más . . . De mondok én neked valamit! Leg-
jobb lenne, ha Torti nénit hívnád el; neki aztán vannak jó orvos-
ságai! Különösen azt gyógyítja jól, akinek a fejével van valami 
baja . . . Erre aztán igazán jó orvosságai vannak. Apámnak is volt 
valami baja a fejével, elhívtuk a Torti nénit, adott valami orvos-
ságot, aztán rögtön elmúlt a fejfájás — bizony, rögtön elmúlt! 

Mina: Nem tudom, mit tegyek vele. Ilyen aztán életemben nem fordult 
elő velem. Istenem, egész életemben nem! 
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Bina: Santje, te tudod, hol lakik Torti néni. Menj, siess, és hívd ide. 
Mondd meg, hogy rögtön jöjjön, nagy baj van! 

Santje: (föláll): Jó, megmondom. Isten velük! (elmegy).) 
Bina: Nagyon siess! 

3. jelenet [dialektus] 
Mina és Bina. 

Bina: Hát én ma aztán nem megyek a templomba. Inkább megvárom, 
hogy jön-e a Torti néni, és hogy mi lesz Jakabbal. Nekem se tet-
szik ez a dolog. Nemsokára itt a lakodalom, ő meg rá se néz 
Santjéra. Igazán nagyon furcsa dolog ez! 

Mina: Éppen jó, hogy a Santje elment, legalább szabadon beszélhetünk. 
Én azt hiszem, hogy a Jakabnak semmi baja sincs, csak szerelmes. 

Bina: Szerelmes? . . . Ilyet aztán még nem hallottam! 
Mina: Bizony, szerelmes! És még kibe! . . . Hilda kisasszonyba, a tiszte-

letes lányába! 
Bina (félájultan): Hilda kisasszonyba? Te jó Isten! (összecsapja a kezét). 

Azt már hallottam, hogy úri fiú gazdag parasztlányt vett el, de 
hogy egy szegény parasztlegény gazdag úrilánnyal házasodjon, 
még életemben nem hallottam. Itt aztán megáll az eszem! 

Mina: Bizony, bizony! A Jakab szerelmes. Egész nap itt áll az ablaknál, 
és csak néz a papék felé, hogy meglátja-e a Hilda kisasszonyt. 
Egész nap csak azt énekli: „Szeretlek téged, szeretlek téged" — 
meg azt, hogy „te vagy az én boldogságom" és Isten tudja, mit 
még. Ez aztán már szinte egészen megbolondult a szerelemtől! 

Bina: Nahát, emberek, ilyet aztán még nem hallottam! Én is szerelmes 
voltam lánykoromban a szép szakállú tanítóba, de én aztán, semmi-
féle butaságot nem csináltam a szerelmemmel. Amint az uram 
eljött értem, én elkezdtem vele járni és többé nem gondoltam 
a tanítóra. De ez a Jakab, úgy látom, egészen bele van bolon-
dulva a Hilda kisasszonyba . . . Igazán nincs semmi baja a fejének? 

Mina: Tudomásom szerint rá se néz a Hilda! Azt mondják, hogy egy 
városi ember veszi feleségül. Éppen ma is itt van a tiszteletesék-
nél a fiatalember. 

Bina: Na de ilyet! Az én Santjém meg itt van ezzel a bolondos fiúval, 
aki másba szerelmes. Hát szóljatok hozzá! 

Mina: Nagyon sajnálom, Bina! Tudod jól, mennyire szerettem volna, 
hogy az én Jakabom meg a te Santjéd összekerüljenek! Dehát 
mit tegyek, hogy ha az én Jakabomnak elment az esze! 

Bina: Dehát, az Isten szerelmére, csak nem vesztette el egészen az 
eszét, csak nem bolondult meg egészen! Majd meglátod, ha eljön 
a Torti néni, minden rendbe jön. (kutyaugatás). 

Mina: Na, ki lehet az (odamegy az ablakhoz). 
Bina: (szintén odamegy) Te jó Isten, a Hilda kisasszony jön egy fiatal 

úrral. 
Mina: Jaj , Istenem, csakugyan? Bizony, én is úgy látom! 
Bina: Vajon mit akarhatnak itt? És mit akarhat itt az a fiatal ember? 
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Mina: Dehát ez az ő városi vőlegénye! Jaj , jaj, itt valami nincs rend-
ben. (ide-oda kapkod, rendezkedik). J a j nekem, itt minden össze-
vissza van, dehát ki gondolt volna erre. (kopognak) Tessék! 

4. jelenet. 
Előbbiek, Hilda, Kurt [mindketten irodalmi nyelven beszélnek] 

Hilda: Jó napot, Mine néni, jó napot, Bine néni. Bocsássanak meg, hogy 
ebben az időben zavarok, de van egy vendégem, aki még sohasem 
látott falut. Nagyon szeretne belülről is látni egy parasztházat. 
Ezért hoztam el ide, magukhoz. Ne haragudjék rám, Mine néni, 
és engedje meg, hogy bemutassam a vendégemet. Kurt Braun 
úr, Mine néni, Bine néni (kezet fognak). 

Kurt: Szép, szép, igazán szép (körülnéz a szobában). 
Mina: (titokzatosan néz Hildára) Aztán, mikor lesz a lakodalom, Hilda 

kisasszony? 
Hilda (nevetve tiltakozik): Nahát, Mine néni, maga rögtön valami rosszra 

gondol! 
Bina: (nyomatékkal) Dehát, Hilda kisasszony, ez nem is olyan rossz 

dolog! 
Hilda: De én még valami miatt jöttem ám! Meg kell beszélnünk, hogy 

mit tegyünk a maguk Jakabjával! Képzeljék csak, tegnap ezt a 
levelet kaptam tőle (mutatja a levelet). 

Bina: Levelet írt? Na de ilyet! 
Mina: Na de ilyet! Édes jó Istenem! 
Hilda: Figyeljék csak, mit írt. (leül, Kurt fölteszi a monokliját, néze-

geti a tányérokat, a képeket, Hilda meg olvas) Igen tisztelt Hilda 
kisasszony! Én tudom, hogy csak egy szegény parasztlegény va-
gyok, maga pedig egy finom, úri kisasszony, aki Drezdában járt 
az intézetbe és szépen zongorázik, és egyáltalán nem illik, hogy 
én magának írjak, de írnom kell, mert nem bírom ki tovább, na-
gyon szenvedek, és ha nem is illik, mégiscsak meg kell írnom 
magának, hogy én magát nagyon szeretem, hogy én mindig ma-
gára gondolok, hogy a szívem állandóan dobog és mindig monda-
nom kell: Hilda, Hilda, Hilda, hogy én magát éjjel-nappal látom, 
akkor is, mikor sötét van, akkor is, amikor süt a nap, hogy én 
magát tiszta szívemből nagyon szeretem, és én mindig azt álmo-
dom, hogy gazdag ember vagyok és fehér lovon jövök magáért 
és így megyünk az esküvőre és hogy én úri ruhákat hordok maga 
pedig menyasszonyi fátyolt, és a sok úr, a miniszterek meg a 
hercegek és mindenki azt mondja, hogy milyen szép pár vagyunk, 
és a miniszter tar t ja a beszédet, és mindez olyan szép, és én úgy 
szeretnék báró lenni, úgy szeretnék gazdag nagyúr lenni, de én 
csak egy szegény paraszt fiú vagyok és én szerelmes vagyok ma-
gába, és én nagyon szerencsétlen vagyok, és nagyon szomorú is 
vagyok, és kérem magát, segítsen raj tam és ne nevessen ki engem 
azért, mert szegény paraszt legény vagyok, és nem jártam iskolát 
és hogy magát nagyon szeretem, maga nagyon szépen zongorá-
zik, és én nagyon kérem magát, segítsen rajtam, mert ha maga 
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nem segít rajtam, én a kanálisba ugrok. Üdvözli magát a sírig 
hű Jakab". — Nos, mit szólnak hozzá? 

Kurt: (a háttérből): Szép, szép, igazán szép! 
Mina: J a j nekem, még majd beugrik a kanálisba (jajgat). 
Bina: Na, ezt a Jakabot aztán igazán megbabonázták a boszorkányok! 

Hogy tudta volna egyébként ilyen szépen megírni ezt a levelet! 
Na, én aztán egész életemben nem hallottam ilyen szépet! 

Mina: Szegény fiam, szegény Jakabom! 
Hilda: Mondja, Mine néni, mit tegyek ezzel a fiúval? Csalogassam-e, 

vagy pedig utasítsam el? 
Mina: Jaj , Istenem! Én vagyok a világ legszerencsetlenebb asszonya! 

Az uram egész éjjel a kocsmában ül, a fiam szerelmes, bele akar 
ugrani a kanálisba. J a j Istenem, ja j Istenem! 

Bina: Az lesz a legjobb, ha azt teszed, amit mondtam. Eljön a Torti 
néni, hozza a ráolvasásait és megint minden rendben lesz. 

Mina: Bárcsak ez lenne az Isten akarata! 
Hilda: És maguk hisznek az ő ráolvasásában? 
Bina: Bizony! Többet használ az, mint az orvosság! Apámnak egyszer 

nagyon fá j t a feje, elhívtuk a doktort, megírta a receptet, de az 
semmit sem használt. Akkor aztán hívtuk a Torti nénit, ő aztán 
ráolvasott és mintha a szél fúj ta volna el a bajt! Bizony, mintha 
elfúj a volna! 

Hilda: (nevetve fordul Kürthöz) Nos, tetszik magának? 
Kurt: Szép, szép, igen szép. 
Mina (föláll): Dehát a fiatal úr talán a másik szobánkat is megnézné. 

A tiszta szobát (előre megy és balra mutat). 
Kurt: Szép, szép, igen szép. 

(mindannyian bal oldalt kimennek). 

5. jelenet [dialektus] 
Hannes és Juri 
(Kívülről harmonikakíséret mellett részeg éneklést hallani. Vala-
mivel később a középső ajtón Hannes dugja be a fejét és hátra 
szól): 

Hannes: Gyere már, jöhetsz már. 
Hannes és Juri (tántorogva bejönnek). 
Hannes: (dadogva) Nem kell félned, ez az én házam, itt én vagyok az 

úr. Mondom neked, Juri, itt én vagyok az úr! Ne félj, és csak 
játsszad azt, amit én mondok neked. Megértettél? Ebben a házban 
én vagyok az úr! No, játsszál már! (énekel, tántorogva átkarolja 
Jurit) 

Juri (tántorogva kíséri az éneket). 
Hannes (énekel): 

Ha eladom a szürkémet, 
Meglocsolom a gégémet! 
Mulatok reggelig (rekkelik), 
Mik a nap felkelik! 
Ha eladom a szürkémet, 
Meglocsolom a gégémet! 
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6. jelenet [dialektus] 

Előbbiek, Mina néni. 
(a nóta vége felé balról előjön Mina néni, mire mindketten meg-
ijednek, el akarnak bújni, egyik a másikát maga elé taszigálva). 

Mina: (harciasan; kezét csípőjére téve): így kell hazajönni fényes nap-
pal? Hol koncsorogtál, te betyár, te világ csúfja, te részeges 
gazember, te bitang, te, t e . . . Nem szégyenlesz a nép szemeláttára 
fényes nappal az utcán tántorogni, méghozzá ezzel a csavargóval, 
ezzel az utolsó részeges disznóval, ezzel a szamárkóró Jurivel! 
Dehát ő éppen hozzád való; jól megválasztottad a párodat, te 
büdös, te rohadt bitang, te falurossza! Bárcsak minden szaros 
gazember a fán lógna! Éppen vendégeink voltak, és meg kellett 
érnünk a szégyent, hogy te részeg disznóként dülöngélsz haza 
ezzel a szarossal! (Jurihoz) Mit is akarsz te itt ezzel az átkozott 
harmonikával! (Előveszi a seprőt, Jurira veti magát, aki mene-
kül és így kergetik egymást az asztal körül). Te szégyentelen 
bitang, te szaros muzsikus! Ütne belétek az istennyila, hogy süly-
lyednétek a pokol fenekére! 

Juri (egérutat nyer, a középső ajtón ki akar szökni, de Hannes elé áll). 
Hannes: De Juri, csak nem akarsz megszökni? Csak nem hagysz engem 

egyedül a veszedelemben? 
Juri (Hannes mögé bújik). 
Hannes (Minához): Drága Minám, édes kicsi szívem, ne küldd el ezt az 

embert; nem lesz akkor tanúm, aki bizonyítja, mennyire ártat-
lanul bántasz minket. 

Juri (kidugja a fejét): Ügy bizony, mi aztán egészen ártatlanok vagyunk! 
Hannes: Édes Minám, hallgass csak meg, elmondom én igazán, hogy is 

v o l t . . . Észre sem vettük, hogy elszaladt az idő . . . 
Juri (kidugja a fejét): Az éccaka előrehajtotta valaki a toronyórát, azért 

virradt korábban. 
Hannes: De édes Minám, ne haragudj, egy kicsit se haragudj, hallgass 

csak ide, mindent elmondok én neked, elejétől fogva. Meglátod, 
egészen ártatlanok vagyunk. 

Juri: Úgy bizony, mi egészen ártatlanok vagyunk! 
Mina: No, nem hánom, de aztán nehogy hazudjatok nekem! 

(kintről nótaszó hallatszik) 
Hannes: Éppen a Keck Konrádhoz akartam menni pipadohányért. Hát 

éppen jön a régi komám; 
Juri: Nagyon régen láttuk már egymást, és mert éppen a kocsma előtt 

találkoztunk, hát bementünk. 
Hannes: Éppen csak jót akartunk beszélgetni, 
Juri: A kocsmáros meg kérés nélkül hozta a bor t . . . 
Mindketten: Meg kellett hogy igyuk, ha már ott volt, de ilyet soha 

többé! Nem, nem, soha! 
Refrénszerűen, kezüket esküre emelve éneklik): 
(: Esküvel fogadjuk, hogy többé nem iszunk, 
Esküszünk, esküszünk, soha nem iszunk többet:) 
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(szünet, egymásra néznek, majd kivágják): 
Vizet! 

Hannes: Ahogy a Juri kezdett játszani, úgy kezdett az én szívem föl-
melegedni és egyszerre jókedvem lett. 

Juri: Annyit beszélgettünk, hogy kicserepesedett és kiszáradt a szánk. 
Meg kellett nedvesíteni! 

Hannes: Egy-kettőre megvirradt, 
Juri: Mert az éjjel előre hajtották az órát. 
Mindketten (énekelve): 

Bármennyit ittunk is, 
Poharunk nem ürül, 
A borunk mindig friss! 
Friss, friss, friss! * 
(a refrénre letérdelnek Mina előtt, aki söprűjére támaszkodva 
nézi őket). 

7. jelenet 
Előbbiek. Bina, Hilda, Kurt balról bejönnek) 
[irodalmi ny., a többiek dialektus.] 

Bina: Na de ilyet! Mi történt? Csak nem imádkoznak ezek? 
Kurt: Szép, szép, igen szép! (fölteszi a monokliját). 
Hannes (Jurivel együtt nehézkesen föltápászkodik): Csak éppen azt 

akartuk megnézni, hogy a söprű jól söpör-e? 
Bina: Majd ha kisöpör benneteket, akkor majd meglátjátok, jól söpör-e! 
Hilda: Ne legyen már olyan szigorú hozzájuk, Bina néni! Nem látja, 

mennyire félnek! Az ijedtségtől egészen sápadtak. 
Bina: Na, és azt nem látja, hogy az orruk piros, mint a paprika! 
Juri: De nem az italtól, hanem a meghűléstől! 
Bina: Na, csak azt szeretném tudni, hogy hol hűlt meg az orrod? Csak 

az ivástól lehet ilyen! 
Juri: Na és, miért piros a paradicsom és a paprika? Azok aztán egy 

csöpp bort sem isznak! 
Mina: De most aztán hadd már abba részeges, bolondos beszédedet! 

Ezt a szégyent, fényes nappal, amikor vendégeink vannak! 
Hannes: J é . . . Vendégek?. . . Na de ilyet! Észre se vettem magukat ' 

(üdvözölni akarja őket, támolyog). 
Bina: Na, ennek aztán mindjárt szemüveget kell vennem. Az előbb még 

azt nézted, hogy hogy söpör a söprű, most meg a vendégeket sem 
látod, pedig ketten is vannak. 

Juri: (oldalt áll, fejét vakarja): Nem hiába mondják hegyesnyelvűnek 
ezt a Binát, úgy szúr a fullánkjával, mint a méhecske. 

Hannes (kezét nyújtja) Nahát, micsoda megtiszteltetés, Hilda kisasz-
szony, és . . . 

Hilda: A városi vendégem, Kurtnak hívják. 
Juri (magában): Kurt? Jó rövid név. 
Kurt: Szép, szép, igen szép (kezet fognak). 
Hannes: No, anya, hozzál bort, hadd kínáljuk meg vendégeinket. 
Hilda: Köszönjük, de mi nem iszunk. 
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Kurt: Köszönöm, én antialkoholista vagyok. 
Juri (magában): No, most már hosszabb neve van. 
Mina: Hát nem most esküdtél, hogy többé nem iszol! És máris bort kí-

vánsz? Te, pohárhajtogató, borzabáló, vörös orrú kutya! Hogy az 
istennyila csapna beléd! 

Hilda: De Mina néni, ne izgassa fel annyira magát. Hagyja meg neki azt 
az örömet, amit az a kis ital jelent. Egész életen át nem lehet 
csak dolgozni és józannak lenni. Az ember néha örülni és vigadni 
is akar. 

Juri (földobja kalapját): Hurrá! 
Hannes: Úgy ám, a Hilda kisasszonynak egészen igaza van! 

(énekszó hallik) 
[írod. nyelven] 

Hilda: Jókedv az élet sava, 
Hannes: Vigadozva s mulatva, 
Juri: Húzd-vond a harmonikát. 
Mina és Bina (együtt): 

Halljátok a nők szavát: 
Nyugalom a boldogság! 

Kurt: Autót vezetni élvezet, 
Juri: A sok pénz is jó lehet, 
Hilda: Csak találd el jól a hangot, 

Örvendeztesd a világot: 
(a refrént mindannyian éneklik): 
Jókedv az élet sava, 
Vigadozva s mulatva, 
Feledd el a bút s a bajt, 
Nevess, s mondjad: ha, ha, ha, 
Rövid élet, vidám raj t : 
Ropd a táncot, hop-sza-sza! 

Bina: Ez is aztán jó, 
ha sok a földi jó, 

Juri: Ha házad van: 
Cseréptetős, 

Hannes: És száz hold földed, 
Számos marhád és lovad, 

Mina és Bina (együtt): 
Hozzá hízód 
És húsz tehened, 

Kurt: Lányokat csókolni 
is kell tudni, 

Juri: Otthon az asszonyka 
mindent megbocsásson, 

Hilda: Hadd a gondot, 
gyűlöld a zordot, 
élvezd a boldogságot! 
(refrénként éneklik és táncolnak hozzá). 
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Hilda: De most aztán, mi elmegyünk. Köszönjük, hogy szépen mindent 
megmutattak vendégemnek. Remélem, minden nagyon tetszett 
neki. 

Kurt: Valóban, itt minden szép, szép, igen szép. 
Hilda: [tájszólásban] Agyő, Mina és Bina néni! (Minához fordulva): 

Aztán ne legyen olyan szigorú és olyan szomorú. Meglátja, min-
den jóra fordul. Majd én beszélek Jakabbal. (Hanneshez): No, 
agyő, Hannes bácsi. 

Hannes: Várjanak csak! Hilda kisasszony, mért áll az úr olyan ferdén? 
(imbolyog) Ügy jár ide-oda, mint az óra ingája. 

Bina: Az ám, a fejed ingadozik a sok szesztől. 
Mina: De most aztán utoljára mondom: mars a másik szobába, te szemét 

(fenyegeti a söprűnyéllel). 
Hannes és Juri (ijedten tűnnek el bal oldalt). 
Bina: Te vörös orrú, szaros disznó, te részeg dög! (utánuk megy bal 

oldalt). 
Mina: Majd én megmutatom nektek, ki az úr a házban! Majd én meg-

tanítlak titeket arra, mikor kell haza jönni, részeg disznók! (utá-
nuk megy bal oldalt). A színpadon csak Hilda és Kurt maradnak. 

Hilda: Látja, ez a boldog falusi é l e t . . . 
Kurt: Szép, szép, nagyon szép. (mindketten középen el). 

8. jelenet. 
Jakab, majd Santje. 

Jakab (jobbról jön, és énekel [irod. nyelv.]): 
Szeretlek téged epedő vággyal, 
Remegő, reszkető kínnal. 
Csak téged szeretlek, 
Kicsikém, drágám. 
Hófehér-tiszta, boldogságom vagy te, 
Téged szeretlek reggel és este, 
Ébren és álmomban, minden időkön át, 
Itt a földön és odaát. 
(míg énekel, mereven és vágyakozva néz ki a bal oldali ablakon. 
Az utolsó akkordoknál középen bejön Santje, csodálkozva nézi 
Jakabot, aki meg sem fordul és észre sem veszi a belépőt. Az ének 
végén rövid szünet). 

Santje: Jakab! [dialektus] 
Jakab (nem hallja). 
Santje (hangosabban) Jakab! 
Jakab (összerezzen, megfordul): Ki van itt? . . . Mit keresel itt? 
Santje (kissé megszeppenve): Én csak azért jöttem, mert azt hittem, hogy 

a mama itt van . . . azt hittem, hogy itt van . . . Nem láttad őt? 
Jakab: Mi közöm nekem ehhez? Mi közöm nekem hozzátok? Keresd 

meg, ha itt van, de engem hagyj békén! 
Santje: De mi van veled, Jakab? Rám se nézel, durva vagy hozzám, 

táncba se hívsz többet. Hát nem vagy te már többet az én sze-
retőm? 

93 



Jakab: Ugyan már! Hagyj engem békén! Elegem van belőled! Nem kel-
lesz már nekem! 

Santje: Dehát miért? Talán megbántottalak? Tán nem vagyok már elég 
szép? Dehát én mindig ilyen voltam. Tán nem vagyok elég gazdag, 
dehát te is szegény vagy, és nálamnál gazdagabbat nem találsz 
magadnak a faluban . . . Dehát miért nem kellek én neked? 

Jakab: Na, ha már nem hagysz békén, hát megmondom. Azért, mert 
nem tudsz szépen beszélni, mert széles parasztszoknyában jársz, 
mert nem tudsz zongorázni, mert nem jártál Drezdában az inté-
zetben, mert nincs fekete szemed, mert nincs finom, fehér kala-
pod . . . nos, most aztán tudod! 

Santje (síró hangon): Dehát én nem lehetek olyan, mint a Hilda kisasz-
szony! Én csak szegény parasztlány vagyok! (sír). 

Jakab: Éppen ezért nem kellesz nekem! Megértetted? Most aztán menj, 
ahova akarsz és tégy, amit akarsz. 

Santje (tovább zokogva): Hát van neked szíved, Jakab? Engeded, hogy 
az egész falu raj tam nevessen? Hogy mindenki kicsúfoljon? Hogy 
örülnek majd a Protzheimerék és a Steinbergerék, ha majd mond-
hatják: nahát, jól megjárta ez a Santje . . . Akit a falu a szájára 
vesz, azt alaposan szájára veszi. . . Már eddig is milyen nehéz 
volt ülnöm a kocsmában és várni, csak várni, hogy mikor jössz 
értem, mikor viszel táncba . . . és te csak nem jöttél . . . Mindenki 
engem nézett . . . találgatták, miért nem jössz . . . láttam, hogy 
súgva-búgva kinevetnek . . . kárörvendőn nézegetnek . . . Most ne-
vetnek majd csak igazán, ha azt hallják, hogy nem kellek már 
neked . . . Az egész falu raj tam neve t . . . Hát nincs szíved, Jakab, 
hát nem sajnálsz engem, Jakab? 

Jakab (kissé szelídebben): Nézd, Santje, mi nem illünk össze, mi már 
nem ért jük meg egymást, véget kell vetnünk ennek. Azt hiszem, 
te mással még boldog lehetsz. Hogy velem mi lesz, azzal te ne 
törődj, 
(zene). 

Santje (sír). 
Jakab: Ne sírj, Santje, és ne haragudj rám, én nem tehetek másként, 

(énekelve [irod. nyelv.]): 
Belőlünk már sohasem lesz pár, 
Hiába is vár minket az oltár. 
Mindig idegenként, 
Sohasem barátként: 
Ez a zord igazság. 
Én mék jobbra, te mész balra, 
Boldogságunk összezúzva! 
Higgyünk, bízzunk, egykor talán, 
Mégis, mégis, ránk talál! 
(a zene tovább szól, Jakab és Santje kezet fognak, majd Jakab 
lassan jobbra megy, Santje még lassabban balra. Néha-néha hátra 
néznek. Hirtelen megváltozik a muzsika, mindketten megriadnak 
a kopogó hangoktól. Jakab figyel). 

Jakab (prózában): Ki kopog ott kint? 
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Santje (a középső ajtóhoz megy, kinéz, majd borzongva jelenti, ének-
hangon: 
A Torti inéni! (a bal oldali ajtóhoz megy, majd ugyanúgy): 
A Torti néni! 

9. jelenet. 
[az egész dialektus] 

(a zene tovább szól. Balról jönnek Mina és Bina; a középső ajtón 
Torti néni tipeg be, meghajoltan, egy botra támaszkodva és resz-
ketve; tarka ruhája piszkos, papucsban csoszog). 
Éneklik: 

A Torti, a Torti néni, 
Ö segít minden bajt elűzni! 
A Torti, a Torti néni! 
Bajban és halálban hozzá kell fordulni! 
A Torti, a Torti, a Torti, Torti néni, 
Ö segít, ő segít, ő segít, segít, segít, 
Tessék elhinni! 

Torti néni: (rikácsoló, vékony hangon): Nos, ki a beteg? Ki a beteg? 
Bina: Ennek a gyereknek van valami a fejével. Nem egészen rendes. 
Jakab: Nincs nekem semmi bajom, hagyjanak engem békén (el akar 

menni). 
Santje (vissza tartja): Maradj csak, Jakab, engedd csak, hadd olvasson 

rád egy kicsit Torti néni, hátha használ. 
Jakab: (kissé vonakodva): Na, nem bánom, de csak gyorsan. 
Torti néni: Hozzatok csak gyorsan egy fűzfaágat, eperfa hamut, egy 

pohár vizet, amibe izzó parazsat dobtatok. 
Bina és Mina (bal oldalt kimennek). 
Torti néni (Jakabhoz tipeg, kezét fejére teszi és azt simogatja, ezalatt 

a publikum felé fordulva mormog, de csak egyes szavakat érteni): 
Ne ártson semmi, ne történjen semmi, kapjak egy falat kenye-
ret, hozzá egy font szalonnát, ha jó lesz minden. (Ügy tesz, mint-
ha egymásután háromszor hirtelen Jakab fejére akarna köpni). 
Most aztán, kis szolgám, állj ide középre, és mondd utánam a 
szavakat. 

Bina és Mina (balról bejönnek, kezükben a kívánt dolgokkal). 
Mina: Itt van a fűzfavessző és az eperfahamu. 
Bina: Itt van a víz, én magam dobtam bele az izzó parazsat. 
Torti néni: Elég forró volt a parázs? 
Bina: Bizony, egészen piros volt. 
Torti néni: Mert aztán, ha nem volt elég forró, akkor nem használ ám! 
Bina (mérgesen): Dehát egészen piros volt, ha mondom! 
Torti néni: Akkor jól van (A fűzfavesszőt a földre fekteti): 

No most, kis szolgám, te állj rá erre a fűzfavesszőre (Santjéhoz 
fordulva), te meg, lányom, tartsd a hamut az arca. előtt. 

Santje (Jakab arca elé tar t ja a hamut). 
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Torti néni: így ni, most aztán mondd utánam, kicsi szolgám: 
Itt állok e fán [irod. nyelv.] 
És nézem ezt a fát, 
És nézek a zöld erdőn át; 
így tűnjön el rólam, 
Láz és fájdalom gyorsan. 
Atya Úristen, 
Megváltó Fiúisten, 
Szentlélek Úristen. Amen. 

(Torti néni elölről kezdi, Jakab morogva, kelletlenül folytatja. 
A ráolvasás után szája elé tar t ja a poharat.) 

Torti néni: Most aztán kortyonként igyál. De aztán vigyázz, kilenc kor-
tyot kell innod a pohárból, de úgy, hogy a kilencedik kortyra a 
pohár üres legyen! Megértettél? No, kezd el, kiscselédem! 

Jakab (szájához emeli a poharat, de rögtön kiköpi és krákog): 
Pfuj ! Az ördögbe is, de rossz ez a víz! (lelép a fűzfavesszőről és 
haragosan ellöki Torti nénit) Hagyjanak engem békén, én nem 
csinálok ilyen marhaságot, ilyen komédiát! 

Mina: Dehát, gyermekem! Hogy tehetsz ilyet! A Torti néni csak jót 
akar neked, ő csak segíteni akar rajtad, és te ilyen goromba vagy 
hozzá! 

Bina: Ugye, iszol egy kicsit? 
Jakab (mérgesen): Nem iszom, nem iszom, nem, nem, nem! Hagyjanak 

engem békén, én nem csinálok ilyen marhaságot! 
Mindannyian: (körülveszik Jakabot, le akarják csillapítani, összevissza 

mondogatják): De Jakab, hogy lehetsz i l y e n . . . igyál csak, egész-
ségesnek kell lenned . . . legyen eszed . . . stb. 

Jakab: (haragos mozdulattal): Most aztán elhallgassatok, mert úgy 
közétek csapok, hogy egyszerre a padlón találjátok magatokat! 
Hagyjatok engem békén, százszor mondtam már! ... Ez a vén 
boszorkány meg rögtön tűnjön el, mert majd megmutatom neki, 
hogy lehet söprű nélkül repülni! 

Torti néni: (ijedten kimenekül a középső ajtón). 
Jakab: Hát nem értitek, hogy elegem van mindenből . . . én úgy el 

vagyok keseredve, hogy mindenre képes v a g y o k . . . értitek, min-
denre! 

(Santje a jobb oldali, Bina a bal oldali ajtó felé menekül.) 
Jakab (mind nagyobb izgalommal): Tűnjetek e l . . . senki se a köze-

lembe! . . . adok én nektek (fölemeli a fűzfavesszőt) . . . agyon ver-
lek benneteket. . . török-zúzok . . . gyilkolok . . . mindenre képes 
vagyok . . . török-zúzok . . . gyilkolok . . . (a többiek is gyorsan el-
tűnnek balra, Jakab pedig már ordítva rohangál körül dühro-
hamában): mindenkit agyon verek, aki csak hozzám é r . . . aki 
csak egyet is szól. . . török . . . gyilkolok!. . . 

10. jelenet. 
Jakab, Hilda, [csak Hilda irod. ny., Jakab dialektus] 

Hilda (Jakab végszavára jelenik meg a középső ajtón át, nevetve). 
Jakab (hadonászó keze lehanyatlik, bambán rábámul.) 
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Szenteleky Kornél a Jakab álma c. operett szereplőivel 



Jelenet a Jakab álma c. operettből 



Az operett szereplői 



Szenteleky Kornél Jakab álma c. németnyelvű 
operettje súgópéldányának kézirata, 



Hilda: Nos, mi az? Tán csak nem fenyeget életveszély? . . . Csak nem 
akar fej bevágni azzal a darab fával? 

Jakab (hirtelen térdre rogy, eldobja a faágat): Bocsásson meg, bocsás-
son meg! 

Hilda: Előttem ne térdeljen, Jakab. Beszélgessünk egymással szépen 
és okosan. 

Jakab (feláll). 
Hilda: Tulajdonképpen azért jöttem, hogy magával beszéljek, 

(leülnek. Szünet után): 
Megkaptam a levelét Jakab, és nagyon sajnálom, de magának 
is be kell látnia, hogy mi nem illünk egymáshoz. El kell engem 
felednie és szépen vissza kell térnie a maga kedves kicsi Santjé-
jához, akit kiválasztottak a maga számára . . . A te utad nem az 
én utam, és az én utam nem a te utad . . . Ezért a legjobb lesz, 
ha elfeled engem! 

Jakab (síró hangon): Persze, mert én csak egy szegény parasztlegény 
vagyok, azért nem kellek m a g á n a k . . . Mert ha én báró vagy 
herceg lennék, ha nekem sok pénzem és vagyonom lenne! De így 
aztán csak félre löknek engem, nem kellek magának, ezért nem 
lehet nekem Hilda kisasszonyom . . . Csak egy kissé könyörüljön 
raj tam! (sír). 

Hilda: Értsük meg egymást, Jakab! Mi nem lehetünk egymásé, mi nem 
érthetjük meg egymást sohasem, nekünk széjjel kell maradnunk. 
Én hiszem, hogy még megtalálhatja a boldogságát! 
(zene) 

Hilda: Ne sírjon Jakab, és ne haragudjék rám, de én mást nem mond-
hatok! 
(énekelve): 

Hilda: 
Belőlünk sohasem lesz pár, 
Hiába is vár minket oltár! 
Mindig idegenként, 
Sohasem barátként: 
Ez a zord igazság! 
(ének végefelé Hilda lassan kimegy a középső ajtón, Jakab lógó 
fejjel ül az asztalnál. A zene végeztével hangos robajjal bejön 
a középső ajtón az orvos, Bine, Mina, jobbról Santje, balról 
Hannes és Juri.) 

11. jelenet 
Jakab, orvos, Mina, Bina, Santje, Hannes, Juri, [orvos irod. ny.] 

Orvos: (táskával): No, hol az a beteg, hadd lássuk a beteget! (Jakabhoz 
megy) Na, mi a baj? Felizgattad magad egy kissé? 

Jakab (észre sem veszi őket, mereven néz maga elé). 
Orvos: Mutasd csak a nyelvedet! 
Jakab (nem reagál). 
Orvos: No, mutasd már! 
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Mina (igen gyengéden): Nohát, kisfiam, mutasd már a nyelved a doktor 
bácsinak. 

Orvos: Na, nézzük hát a szemedet! (megnézi a szemét) — így, aztán az 
idegeidet (kalapáccsal Jakab térdére üt): Ahá, itt a baj! — (előre 
jön, a többiek körülveszik). A gyerek igen ideges, könnyen feliz-
gatja magát. Idegbeteg. 

Hannes: Veszélyes ez a baj? 
Mina: Tán még bele is hal? 
Santje: Elveszti tán az eszét? 
Juri: Csak nem lesz ütődött? 
Orvos: Még nem tudom, mivé fejlődhet. Lehetséges a kolera is . . . 
Mindnyájan: Ju j ! 
Orvos: Tifusz . . . 
Mindnyájan: Borzasztó! 
Orvos: Agyhártyagyulladás . . . 
Mind: Juj! 
Orvos: Szívbaj . . . 
Mind: Borzasztó! 
Orvos: Vérbaj! 
Mind: Ju j ! 
Orvos: Vesebaj . . . 
Mind: Ju j ! 
Orvos: Torokgyík . . . 
Mind: Borzasztó! 
Orvos: Lehet, hogy semmi sem lesz belőle! 

(általános bőgés) 
Énekelve: 
[irod. nyelv.] 

Mina: Mi történik az én fiammal? 
Hannes: Szavát sem hallom a fülemmel. 
Juri: Szétveri még becses fejét. 
Mina, Bina, Santje: Jakab! Jakab! 
Juri, Hannes, orvos: Segíts, segíts, ó, Istenem! 
Mina, Bina, Santje: Óh, mert nagy a veszedelem! 
Mind: (a doktor nélkül): 

Doktor urat kérjük! 
Segítsen hát nékünk! 
Jaj , Istenem, jaj, Istenem, jaj, Istenem! 

Orvos: A betegség nem nagyon veszélyes. 
Hannes, Mina: 

A fiunk hallgat, de nem mert kényes! 
Segítsen, gyógyítson, csodát tegyen, 
Fiunknak ismét jókedve legyen! 

Orvos (ismét prózában): Én azt teszem, amit ebben az esetben tenni 
lehet. Injekciót adok neki és remélem, az majd segít rajta. Csak 
semmi ijedelem . . . (leteszi táskáját az asztalra, előkészít mindent 
az injekcióhoz), 
(énekelve): 

Santje: Mi lesz hát majd velem, egyedül? 
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Juri: Sorsod nem nézzük részvétlenül. 
Hannes: Nincsen a fejében nyugalom! 
Mina, Bina, Santje: Lehet ennél nagyobb borzalom! 
Juri, Hannes, orvos: Segíts, segíts, ó, Istenem! 
Mina, Bina, Santje: Óh, mert nagy a veszedelem! 
Mind (orvos nélkül): 

Doktor urat kérjük! 
Segítsen hát nékünk! 
Jaj , Isten, jaj, Istenem, jaj, Istenem! 
(zene tovább szól) 

Orvos (miközben már mindent előkészített): Nyugalom, nyugalom! 
Rögtön beoltom és a beteg hamarosan könnyebben érzi magát. 
Hajtsák csak föl az inge ujját. 

Mina, Hannes (fölhajtják). 
Bina: Jaj , ezt én nem nézhetem, rosszul leszek tőle. 
Jakab (egykedvűen tűr mindent). 
Orvos (közben végez az injekcióval): No . . . , így, így . . . most aztán 

hagyják békén, el fog aludni. 
Jakab (fejét az asztalra hajtja). 
Orvos: Pár órát majd alszik, utána remélhetőleg frissen és egészségesen 

ébred, (közben összepakol, menni akar). 
Mina: Jobb lenne tán, ha ágyba fektetnénk, mégsem való, hogy 

az asztalnál aludjon. 
Orvos: Hagyják csak nyugodtan az asztalnál. Ha megrázzák, ismét föl-

izgathatja magát. Legjobb ezért, ha itt hagyják. Menjenek csak 
csendben ki és hagyják magára. 

(Az orvos középen, a többiek lábujjhegyen baloldalon el. Rövid szünet). 

12. jelenet 
Jakab egyedül. 

Jakab (mozdulatlanul ül lehajtott fővel és csak akkor emeli lassan a 
fejét, amikor megszólal a zongora [dialektus]): Zongorázik . . . ah, 
de szépen j á t s z ik . . . (vágyakozva) Hilda (sugárzó szemmel) 
egyetlen Hildám (kissé fölemelkedik, majd ismét visszaesik) nem 
tudom, mi van velem . . . milyen szépen játszik . . . Ha én báró 
lehetnék . . . Ha én nagy úr lehetnék, fehér lovon jönnék érte . . . 
szép ruhám lenne . . . fején meg menyasszonyi f á tyo l . . . milyen 
szép lakodalmunk lenne . .. csupa miniszter, herceg és gróf . . . 
lenne szép nagy házunk . . . óh, ha én báró lehetnék . . . (fejét 
mellére ejti, zongora tovább szól). 

13. jelenet 
Jakab, álomlepkék. 

Jobbról, balról és középről álomlepkék jönnek be, kezükben színes 
fátylakkal és a zene ütemére táncolnak. Először körben, majd az asztal 
körül lejtenek, a fátylakkal betakarva az alvó Jakab fejét. Akkor hir-
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telen elsötétül a színpad, a zongora azonban tovább szól. A zene végez-
tével a nézőtér megvilágosodik, a közönség előtt azonban összehúzott 
függöny. 

II. FELVONÁS 

[Az egész felvonás irod. nyelven] 

Gazdag aranyozással díszített előkelő terem. Hátul és kétoldalt ajtók. 
A sarkokban virágálványok ezüstvázákkal. Függönyök. Baloldalt kis 
asztal díszes terítővel, ugyanazon a helyen mint az első felvonásban. 

1. jelenet 

Lakáj, Jakab, Hilda, Bine, Santje, Juri, Kurt, Orvos, Marhafő 
miniszterelnök. A színpad üres. Kívülről nászinduló hallatszik. 

Kórus (énekli a nászindulót): 
Treulich geführt 
Ziehet dahin, 
Wo euch der Segen der Liebe bewahr, 
Siegreicher Mut 
Minne gewinn 
Eint euch in Treue zum seligsten Paar; 
Streiter der Tugend 
Schreite voran, 
Zierde der Jugend 
Schreite voran! 
Rauschenden Festes, 
Seid nun entronnen! 
Wonne des Herzens 
Sei euch gewonnen! (Mendelsohn nászindulója). 

Lakáj: (az ének utolsó hangjainál nagy sietséggel b e j ö n . . . Prózában): 
Helyet, helyet kérek! Jön a nászmenet! Őméltósága a báró úr és 
a neje érkeznek az esküvőről. Helyet, helyet kérek! 
(közben tovább szól a zene. Megérkezik a menet. Elől Jakab 
frakkban, kar ján Hilda menyasszonyi ruhában. A vendégek között 
Bine néni, Santje, Juri, Kurt, Orvos, estélyi ruhában gazdagon 
kitüntetésekkel). 
Folytatódik a nászinduló: 
Düftender Raum 
Zur Liebe geschmückt, 
Nehm euch nun auf 
Dem Glanze entrückt. (majd elölről a 6. sor végéig). 

Lakáj: (az ének végén előlép, meghajol Jakab előtt és jelenti): 
Marhafő miniszterelnök úr őméltósága kíván szólni. 

Jakab (bólint a fejével). 
Lakáj (visszalép, a zene halkan szól tovább). 

100 



Miniszterelnök (előlép): Méltóságos Uraim! Engedjék meg, hogy ezen a 
jeles napon, ebben az emelkedett hangulatú órában köszöntsem 
Öméltóságát és i f jú párját . Nemcsak a magam nevében, hanem 
az egész főváros, az egész ország, sőt az egész világ nevében te-
szem ezt, és kívánom, hogy a nagy Üristen az előkelő i f jú párt 
számos évekig éltesse országunk, népünk, az egész világ javára! 
Éljenek! 

Kórus: Éljenek soká, éljenek soká! 
Lakáj (előlép): Vízfő gróf úr, az egészségügyi miniszter óhajt szólni, 

(visszalép). 
Orvos: Nagyméltóságú uram! (dadogva) csoccs-odálnnom kkkel nnnemes 

sszivét, hhhatalmmmas l e lkké t . . . Öööön nanagyon jól vvválasz-
tott bbáró úr, bbár az ön fffelessége eeegyszerű ppppaplány. 

A közönség köhécsel. 
Orvos: eeegyszerű ttttiszteletes lánnnnya. 
A közönség sorában kínos köhécselés és mozgolódás. 
Jakab: Elég!. . . Tovább! 
Orvos: Éljenek soká! (megszeppenve hátralép). 
Lakáj (előlép): Borfő báró, a zenei ügyek minisztere kíván szólni 

(hátralép). 
Juri (előlép): Nagymétlóságú Uram! A közmondás azt tart ja, hogy három 

öröme van az életnek: bor, nóta, nő. Ön most a középsőt válasz-
totta, a nőt. Azonban higyje el méltóságod, hogy nem jól kezdett. 
Jobban tette volna, ha betartja az eredeti sorrendet. Első helyen 
van a bor, s csak utána jön a nő. Borral kellett volna kezdenie! 
Látja, én a borral kezdtem és azzal is fogom befe jezni ! . . . 

Jakab: Elég! 
Lakáj (előlép): Őexcellenciája, Ménfő földművelésügyi miniszter úr 

kíván szólni (visszalép). 
Ménfő: Mélyen tisztelt báró úr! Mint földművelésügyi miniszternek az 

a fő gondom, hogy az ország állatállományáról gondoskodjam, 
hogy az állatállományt gyarapítsam, hogy minél tökéletesebb 
mintaállatokat neveljek, hogy mind több szép lova, ökre és 
marhája legyen országunknak. Ezek a gondolatok jutnak most 
eszembe, hogy kézenfekvőek itt is a szaporodás és nevelés lehe-
tőségei. 

Jakab: Elég, elég! (Hildával balra el). 
Gyenge éljenzés. 
A lakáj középen megy ki, a vendégek szabadon sétálgatnak és 
suttognak. 

Bina (Santjéhoz): Olyan nevetségesnek tűnik nekem ez az esküvő. Az 
üdvözlő beszédek is nevetségesek voltak. Mintha ki akarták volna 
gúnyolni az i f jú párt. 

Santje: De az i f jú pár is oly komikus, oly ügyetlen, oly gátlásos. És 
hozzá még nem is egymáshoz illők. Nem találja Ön is ezt így, 
grófnő? 

Bina: Ph, éppenséggel eltalálta, hercegnő! 
Orvos (Jurihoz): Ez a báró egy közönséges paraszt. Sohasem hallottam 

még, hogy valaki félbeszakítsa a szónokot. Ez parasztság! 
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Ménfő: Költői hasonlattal kezdtem, igazi költői képpel és ez sem tet-
szett neki. 

Juri: Tökéletesen igazad van. Közönséges paraszt! Ütődött! Jó lenne 
utánanézni, rendben van-e bárói kinevezése. Hátha szélhámos és 
mi egyszerűen bedőltünk neki. 

2. jelenet 
Előbbiek, Jakab. 

Jakab (balról): Nos, hogy érzik magukat, Hölgyeim és Uraim? 
Miniszter: Köszönjük, kitűnően, pompásan. Azonban, báró úr, ön olyan 

letörtnek látszik. Tán csak nem érzi magát rosszul? 
Jakab: De igen. Az előbb olyan kínos v o l t . . . 
Miniszter: Igen, igen, egy kis tapintatlanság. Szíveskedjék megbocsá-

tani, báró úr. A szónokok másként gondolták, de a báró úr nem 
szíveskedett őket végighallgatni. 

Jakab: Én azonban nagyon boldog voltam ma. Nem is hiszi, kedves, 
Szalmafő herceg, mily epedve vártam ezt a napot, hogy Hilda 
a feleségem legyen. Hatalmas harcokat kellett vívnom, sőt, egy-
szerűen úgy látszott, hogy Hilda nem is lehet a nejem. 

Miniszterelnök: Hogy értsem ezt? Nagyméltóságod felesége, persze, 
persze . . . egyszerű családból származik. 

Jakab: Nem is hiszik, mekkora nehézségek álltak utunkba. Az örömtől 
szinte felkiáltottam, amikor végül is ott álltunk az oltár előtt és 
fogadtuk a püspök áldását. Végre, végre! akartam kiáltani. Végre 
enyém lettél! Végre elértem vágyamat, elérhetetlennek tűnő vá-
gyamat. Egy pillanatra azt hittem, álom az egész (homlokát dör-
zsöli) . . . valóban álmodnék? . . . Olyan különös minden . . . 

Miniszterelnök: Engedje meg báró úr, hogy bemutassam önnek Fullánk-
nyelv grófnőt (Binére mutat). 

Jakab (kizökkenve álomszerű magatartásából, ismét természetes han-
gon): Örvendek! A grófnő azonban igen ismerősnek tűnik. 

Bina: Nem tudom, találkoztunk-e valaha. Ön teljesen idegen a szá-
momra, báró úr. 

Jakab: Hol tetszett születni, grófnő? 
Bina: Itt, a fővárosban. De miért méltóztatik kérdezni? 
Jakab: M e r t . . . előzőleg. . . nem élt véletlenül vidéken? 
Bina (sértődötten): Nem, én mindig a fővárosban tartózkodtam. 
Jakab: És hogy hívják önt, grófnő? 
Bina: Klotild. De miért ez az indiszkrét vallatás? 
Jakab: Nem hívták önt azelőtt Filippinának, illetve röviden Binnának? 
Bina: (idegesen) De báró úr! Az ön kérdései egyenesen komikusak! 

Ha Klotild a nevem, hogy lehettem előzőleg Filippina! 
Jakab: Csak azért kérdem, mert volt egy vidéki asszony ismerősöm, 

aki megszólalásig hasonlít önre és akit Binának hívnak. 
Bina: Uram, most aztán elég a sértegetésekből. Őseim mind grófok és 

bárók voltak. Engem még sohasem hasonlítgattak falusi asszo-
nyokhoz. Nem vagyok hajlandó idegentől ilyen gyanúsítgatásokat 
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és sértéseket eltűrni. Kérem, méltóságod, kisérjen el engem! 
(Bina és Miniszterelnök el). 

Borfö (utánuk megy). 
Juri és a doktor (az előtérben állnak, figyelik Jakabot, aki kínos hely-

zetben van és ráncolja a homlokát). 
Juri (az Orvoshoz): Valami itt nem stimmel. Azt hiszem, szélhámossal 

van dolgunk. Egyáltalában nem hasonlít egy báróhoz. Azt hiszem, 
nincs rendben a bárósága. 

Doktor: Rögtön megtudjuk, hányadán is állunk. Próbáljunk csak elbe-
szélgetni vele. (Mindketten Jakabhoz mennek) 

Doktor: Mondja csak, igen tisztelt báró úr, hol is tetszett születni? 
Jakab: Hol is születtem? . . . hát nem is tudom . . . olyan összevissza 

kavarodott minden bennem . . . 
Orvos: És, ha szabad kérdenem, hol neveledett? Melyik egyetemre járt? 

Oxfordban vagy a Sorbonne-on? 
Jakab (szórakozottan): Igen, igen, sorban, sorban jártam! 
Orvos: (sértődötten) No, de kérem! Hagyjon már föl ízléstelen tréfáival 

(jobbra elmennek). 
Jakab (gyermekes gúnnyal) Tréfa, brufa, buta, be! (kiölti a nyelvét). 
Juri: Ez vagy bolond, vagy nálunknál is ostobább. Majd meglátjuk. 
Jakab: Halló, doktor, fá j a fejem. 
Orvos: Pardon, nem vagyok doktor, hanem Vizfő gróf, egészségügyi 

miniszter. 
Jakab: De kérem, ne színészkedjék. Ön egy közönséges falusi orvos. 

Nagyon jól ismerem önt. 
Orvos (levegő után kapkodva): Micsoda sértés! Majd még számolunk 

ezért! (jobbra el). 
A vendégek a következő beszélgetés alatt lassan eltávoznak. 
Juri (bizalmasan): Látom, valami baj van a fejével. Megszakítja beszé-

dünket, durván tréfálkozik velünk, arisztokratákkal, nem érti a 
francia szavakat. . . Uram, önnél valami nincs rendben. Agybaj 
— nagy baj! Az ön helyében rögtön orvoshoz mennék és meg-
operáltatnám magam. 

Jakab: Én — operáltassam magam? Még mit nem! 
Juri: Egyszerűen levágatnám a fejemet. Ma már nem kell szükségkép-

pen fejjel járni. Fejetlenül is egészen jól meg lehet lenni. Látja, 
én is gyakran elveszítem fejemet, napokig nem találom, és mégis 
miniszter vagyok! 

Jakab (döbbenten végignézi): Ön miniszter? Vajon milyen miniszter? 
Juri (öntudatosan): Zenei ügyek minisztere. Báró Borfő, zenei ügyek 

minisztere. 
Jakab (fejéhez kap): Persze! Most már emlékszem. Ügye, ön azon a 

húzó-vonón játszik? 
Juri: De báró úr, mi az a húzó-vonó? 
Jakab: Hát a harmonika! Húzd meg, ereszd meg! (utánozza a harmo-

nikát). 
Juri: Fenébe is! Ilyen paraszt szerszámot kezembe se veszek! 
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Jakab: Ugyan már, ne színészkedjék! Örök életében ezen játszott, (bi-
zalmasan): Te vagy ám a Krautwurst Juri! Megismerlek a vörös 
orrodról. 

Jur i (hevesen): Uram! Ügy látszik, egészen megőrült! Tanácsolom, 
menjen a bolondok házába, ahonnan kiszabadult (sértődötten 
jobbra el). 

A vendégek közben egészen eltűnnek. 

3. jelenet 
Jakab, majd később Santje. 

Jakab: Istenem, mi van velem? Megőrültem vagy álmodok? Ki vagyok 
hát valójában? Báró? És hol vagyok? Melyik városban? Melyik 
országban? És kik ezek a rosszindulatú emberek köröttem? Hon-
man kerültem ide . . . Oh . . . (fejéhez kap). 

Santje (balról jön és át akar menni a színpadon). 
Jakab (Santjehoz): Megbocsásson, hogy leállítom, de kissé szórakozott 

v a g y o k . . . Elfeledtem, hol is vagyok. Megmondaná, kérem, hogy 
kinek a házában vagyok. 

Santje (csodálkozik): De ez egy komikus kérdés! Az ön saját palotájá-
ban vagyunk. Ezt nem tudja, báró úr? 

Jakab: Fáj a fejem és kissé zavaros vagyok. Kérem, ne haragudjék rám. 
Nem emlékszem a múltamra, arra sem emlékszem, hogy hol is 
találkoztunk mi tulajdonképpen. 

Santje: Sehol sem, báró úr. Én önt sohasem láttam. Csak vendég vagyok 
itt, de sohasem volt szerencsém önnel találkozni, (leülnek). 

Jakab: Nekem mégis az az érzésem, hogy már régtől ismerjük egymást. 
Talán mégis találkoztunk . . . talán egy másik világban . . . ne ha-
ragudjék, hogy így beszélek, de magam sem tudom, mi történik 
velem . . . 

Santje (sajnálkozva): Nem haragszom, inkább sajnálom önt. Ügy látom, 
hogy ez a társaság nemigen kedveli önt; inkább kigúnyolják. 

Jakab (megragadja kezét, melegen): Köszönöm ezeket az őszinte, jósá-
gos szavakat. Ön igen tetszik nekem. Főleg annyi gúny és meg-
vetés után. Olyan nagyon szerencsétlen vagyok! 

Santje: Ön nem tartozik ezek közé: önt itt senki sem szereti. Megértem 
önt, mert én is hasonló helyzetben vagyok. Én is idegenül érzem 
magam . . . engem sem szeret senki. . . senki. . . 
(szünet) 

Jakab: De én szeretem önt (melegen megcsókolja kezét). Szeretem önt, 
mert olyan jó hozzám, mert megért engem, mert vigasztal engem 
(meg akarja ölelni). 

Santje: De báró Ür! Ügy látszik elfelejti, hogy éppen most vezette hit-
vesét az oltár elé. Most van a lakodalma! 

Jakab (Santja kezére haj t ja fejét). 
Santje: Báró úr! De kérem, báró úr! 
Jakab: Feleségem nem szeret engem. Én tudom, én érzem ezt! Ö is csak 

kigúnyol engem, nevet rajtam, akár a többiek! Oly szívesen 
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visszacsinálnám ezt az elhamarkodott lépést; oly szívesen — ké-
rem, ne nevessen ki —, ha önnel köthetnék házasságot! 

Santje: Most már túl késő! Mi már nem lehetünk egy pár! 
(zene) 

Santje: Még megtalálhatja a boldogságát, bennem azonban sohasem a 
párját, 
(ének) 
Belőlünk már sohasem lesz pár, 
Hiába is vár minket az oltár. 
Mindig idegenként, 
Sohasem barátként: 
Ez a zord igazság. 
Te mész jobbra én meg balra, 
Boldogságunk összezúzva! 
Higyjünk, bízzunk egykor talán, 
Mégis, mégis, ránk talál! 
(Az ének után melodráma) 

Santje (középen ki akar menni). 
Jakab: Kérem, kérem, maradjon még! 
Santje: Nem lehet! Búcsúznunk kell! Isten vele (középen el). 
Jakab (egy ideig csalódottan nézi, majd hirtelen utána iramlik). 

4. jelenet 
Kurt, Miniszterelnök (jobbról) 

Kurt: Szörnyű ez a vendéglátás! Sehol sem találni a házigazdát, hide-
gek és ízetlenek az ételek. Szörnyű, egyenesen szörnyű. 

Miniszterelnök: Teljesen igaza van, i f jú barátom. Ügy látszik, mégis 
van valami abban, amit bent suttognak, hogy nem is valódi báró. 
Egyáltalában szeretném tudni, hogy is került közénk! (mindketten 
tovább beszélnek). 

5. jelenet 
Előbbiek, Juri, Orvos, Ménfő jobbról jönnek. 

Juri: Szörnyű íze van a bornak. No, ilyen ócska lőrét még sohasem 
ittam. Szerettem volna áttérni a sörre, de az meg keserű. El kell 
itt veszni a szomjúságtól. 

Ménfő: A hús ehetetlen. Mintha csupa 50 éves marhát vágtak volna. 
Orvos: Halálra unom magam. Úgy látom, ma már nem lesz pohárkö-

szöntő. Ha pedig én nem jöhetek sorra, akkor minek is vagyok 
itt. De hol is a kijárat? 

Juri: Igazad van, kolléga úr. Menjünk el. Keressünk egy jó mulató-
helyet, ott kellemesebben szórakozunk (a többi úrhoz): Uraim, 
velünk tartanak? 

Kurt, Miniszterelnök, Ménfő: Hova? Hova? 
Juri: A bárba. Itt olyan unalmas. 
Miniszterelnök: Mégis, jó lenne várni még egy keveset. Mégsem illik 

oly korán elmenni. 

105 



Kurt: Csináljuk meg itt a bárt. Kérem, foglaljanak helyet, uraim, 
(megnyomja a villanycsengőt). 

6. jelenet 
Előbbiek, lakáj (középen jön). 

Kurt (a lakájhoz): Kérem, hozzon likőrt és cigarettát. 
Lakáj (meghajtja magát és el). 
Kurt: így ni, uraim, kérem, tegyék magukat kényelembe (eloltja a kis-

asztal lámpáját, kellemes félhomály lesz). 
Lakáj (likőrt, cigarettát hoz, asztalra teszi és el), 

(zene) 
Kurt (tölt): így ni, uraim, és most a füstfelhők illatában képzeljük ma-

gunkat a bárban, 
(suttogás, érzéki zene). 

Mind (tetszés szerinti mulatóhelyi slágert énekelnek). 

7. jelenet 
Előbbiek, Bine. 

Bina: (jobbról): De, uraim, mit csinálnak itt? 
Kurt: Bárban vagyunk. Kérem, grófnő asszony, tartson velünk. 
Juri (föláll): Grófnő asszony, fölkérhetem egy shimmyre? 

(táncolnak, lassan balra el). 

8. jelenet 
Előbbiek, Santje és két idegen hölgy jobbról. 

Santje és a két idegen hölgy a tánc vége felé jelennek meg. A minisz-
terelnök, Orvos és Ménfő táncra kérik fel őket. Utána balra el. 
Kurt marad egyedül, cigarettázik, a zene halkan tovább szól. 

9. jelenet 
Kurt, Hilda. 

Hilda (bariról jön) 
Kurt: (fölugrik, megölelik egymást) Édesem! Oly rég várlak! Hol 

voltál? 
Hilda: Át kellett öltöznöm. Most azonban itt vagyok és a tied vagyok! 
Kurt: Szeretsz? 
Hilda: Nagyon! 
Kurt: De most más asszonya vagy. 
Hilda: Ennek ellenére téged szeretlek és csak téged. Kényszerből men-

tem ehhez a hülyéhez! A mi szerelmünkön azonban ez semmit 
sem változtat. Az uram ostoba tökfej, ügyetlen, félszeg, slampos 
paraszt. Remélem, nem leszel rá féltékeny? 

Kurt: Nem, nem; és nagyon szeretlek (likőrt tölt). Tetszik? 
Hilda: Igen (emeli poharát). Éljen a szerelem! 
Kurt: A mi hű szerelmünk! 

(isznak). 
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10. jelenet 
Előbbiek, Jakab. 

Kurt és Hilda (hosszú csókban elmerülve állnak). 
Jakab: (ökölbeszorult kézzel akar az ölelkező párra rárontani, feleúton 

azonban megáll). 
Kurt (a csók után, anélkül, hogy körülnézne): A férjed itt áll a hátunk 

mögött. 
Hilda: Mi közöm hozzá. Ne törődj vele. Szeressük egymást. Beszéljünk 

franciául, ezt nem érti a hülye. 
Kurt: Eh bien! II feut vous dire que je vous trés aime, madame! 
Hilda: Je vous aime, monsieur! Ilvous aime toujour de tout mon voieur! 

(mindketten jobbra lassan el). 

11. jelenet 
Jakab, egyedül. 

Jakab (fenyegetve rázza öklét): Már az első nap, már az esküvőn, már 
a lakodalomkor. . . megcsal! Nem szeret. Kinevet! Gyűlöl! Meg-
vet. Miért is vettem el, hisz tudtam, hogy nem szeret, hisz tud-
tam, hogy nem illünk egymáshoz. Miért is gondoltam, hogy a 
mennyország öröme virrad rám, mikor a pokol, a legsötétebb 
pokol kínja kezdődik számomra. Jaj , hogy is menekülhetnék 
innét! (balra el). 

12. jelenet 
Hilda, Minisztelenök, Orvos, Juri, Ménfő. 

Hilda (hangos nevetéssel jön jobbról, ölelkezve szeretőjével; megroha-
mozzák, kérik táncra.) 

Miniszterelnök: Csak egy rövid polkára. 
Orvos: Csak egy hosszú valcerra! 
Juri: Csak a legszebb shimmyre! 
Ménfő: Csak a legújabb jávára! 
Hilda (nevet): Uraim, az isten szerelmére, tartsunk sorrendet! Egyszerre 

mégsem táncolhatok mind a négy úrral. Tartsunk egy szép sor-
rendet! 

Miniszterelnök: Én kértem fel elsőnek! 
Orvos: Én kértem fel legszebben! 

(érthetetlen közbeeső zajok) 
Hilda: Tudják mit, uraim? Legjobb lesz, ha kiszámoljuk, mint gyer-

mekkorunkban tettük a sorrendnél. Jó lesz? 
Mind: Bravó, bravó! 

(ének) 
Hilda: 

Csak semmi zaj, csak semmi móka, 
Most jön Hilda kiszámolója. 

Mind: 
Csak semmi zaj, csak semmi móka, 
Jöjjön Hilda kiszámolója! 
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Én meg te és Müller tinója, 
Te vagy Müller szamárcsikója! (A miniszterelnökre mutatnak). 
Te az első, veled kezdtük el, 
A második jól figyeljen fel! 
Én meg te és Müller tinója, 
Te vagy Müller szamárcsikója! (Az orvosra mutatnak). 
Így, az iá, ez lennél most te, 
Induljunk hát a tánckörökbe! (Kurtról Vizfőre mutat). 
Veled! 

Vízfő miniszterelnök: Bizony, velem! 
Hilda: Csak pár lépés polkát! 
Vizfő miniszterelnök: Igen, igen, jó, jó (táncolnak). 
Orvos, Juri, Ménfő: 

Vizfő uram, halja kérem, 
Mért táncolnak már oly régen, 
Hárman várunk itt a sorra, 
Térjen hát meg, nyugalomra! 

Hilda: Most jön a második! 
Orvos: Jelen! 
Hilda: Ó, én szegény áldozat! 
Mind: Na, na, na, na! 
Hilda: Felhívom szíves figyelmét, 

Figyelje jobban lépését! 
Orvos: Ah, ah, ah, ah, ah. 
Mind: Hah, ha, hah, ha, ha! 
Hilda: 

No, de kérem, ily sértődött 
Férfi még meg nem lepődött! 

Orvos: Na ja, na ja, na ja! 
Összes férfi: 

Mit egy nem tud, a gátlástul, 
Megtesszük mi, csoportostul! 

Hilda: Táncoljon hát mindenki így! 
Mind: Megértettük! Csak így! Csak így! 
Orvos: Túl gyorsan megy! Ne így, ne így! 
Összes férfi: 

Mit nem tud egy, a gátiástul, 
Megtesszük mi, csoportostul. 
Hol a lóláb, 
Vígan tovább, 
Véred pezsdül 
Ella hopp, ella hopp, ella hopp! 
így sikerül! 
(megismétlik az éneket, a miniszterelnököt Ménfő, az orvost Juri 
váltja fel. Tánc után lerogynak a székbe.) 

Orvos: Jaj , a lábam! 
Ménfő: Ügy vagyok, mint ökör a vágóhídon! 
Miniszterelnök: Jaj , a reumám! 
Hilda: Nem kell még arra gondolni. 
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Miniszterelnök: Mire gondoljak? 
(többiek cinkosán köhécselnek). 

Hilda: Gondoljon arra, milyen szép is volt i f jú korában. 

13. jelenet 
Előbbiek, Bina, vendégek (lassanként jönnek be, jobbról). 

Bina (fölteszi lorgnonját): Jaj , de szép a menyasszony? De mikor jár juk 
már a menyasszonytáncot? 

Orvos: Már kitáncoltuk magunkat a menyasszonnyal! (köhécsel). 
Miniszterelnök: Köszönöm, de én már többet nem táncolok. Nem tesz 

jót a vesémnek. 
Bina: Uraim, de hisz nem önökről van szó, hanem a vőlegény és a 

menyasszony táncáról; az első táncról; a megnyitó táncról. A ven-
dégek türelmetlenül várják. 

Vendégek (össze-vissza): Igen, igen, a meny asszony táncot ké r jük . . . 
akarjuk látni, Mi lesz vele? 

Hilda: Istenem, az egész tánc nem oly sürgős és fontos most. Nincs is 
kedvem hozzá. 
(ideges mozgolódás a vendégseregben). 

Hilda: Egyébként sincs itt a vőlegény. 
Bina: Hát nem vicces? A vőlegény hiányzik (mozgolódás). 
Orvos: Vicces egészében minden ezen az esküvőn. 
Vendégek: Akarjuk látni a t ánco t . . . Hol a vőlegény? . . . Ez mégiscsak 

különös! 
Kurt (előlép): Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! Kérem, lenne egy 

ajánlatom. 
Vendégek: Halljuk, halljuk! 
Kurt: Míg elő nem jön a vőlegény és meg nem kezdődik a menyasszony-

tánc, bemutatnánk a legújabb táncot, a jávát. 
Bina: Hallatlan — a menyasszonytánc előtt másik táncot járni! 
Hilda: Jó, tetszik az ötlet. Táncoljuk a jávát (a vendégek összesúgnak). 
Kurt: Fölkérhetem! 

(énekelve) 
Kurt: 

Figyeljék hát, újítunk, 
Foxtrottot nem táncolunk, 
Tangót is már hol látni? 

Hilda: 
Ki já r ja a mazurkát, 
Vagy a valcert, mint párját? 
Messze tünt el a shimmy! 

Kurt: 
Jávát járjunk, ez a fő! 
Most ez az előkelő! 
Jól tudja ezt mindenki. 

Kórus: 
Jáva most a szenzáció, 
Ezért van minden hűhó! 
(refrén) 
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Mindketten: 
Óh, a jáva, a jáva, 
Mind jár ja ki nem gyáva. 
Jáva nélkül, gondolom, 
Nem lehet meg bálszezon. 
Szökkenj egyet jobbra hát, 
Aztán egyet balra át, 
Mint szerelmes kecskepár, 
Párizs, London és Sztapár, 
Bécs és Szivác ebből áll! 

Kórus: 
Jáva most a szenzáció, 
Ezért van minden hűhó. 
(táncolnak). 

14. jelenet 
Előbbiek, Jakab. 

Jakab (a tánc utolsó taktusánál balról jön). 
Vendégek: Nini, itt a vőlegény! Itt a vőlegény! 
Bina: Lássuk a menyasszony táncot. 
Jakab (előlép, meghajol Hilda előtt): Fölkérhetem! 
Hilda (Kurt mellett áll): Köszönöm, nem táncolok többet. Fáradt 

vagyok. 
Vendégek (fejcsóválva csodálkoznak). 
Jakab: De kérem, a menyasszonytáncot! 
Hilda: Köszönöm, éppen most jártam el a menyasszony táncot. 
Jakab: De kérem, tán én lennék a vőlegény. 
Hilda: Lehet, hogy ön ezt hiszi, de ez nem is oly biztos. Végül is, én 

nem ismerem önt. 
(csodálkoznak, nevetnek) 
(énekelve) 
(: Jaj , de izgi, ja j de fura, 
Minek vagyunk ma tanúja; 
Jót kacagunk és nevetünk, 
De megy tovább történetünk:) 
(Melodráma) 

Hilda: Végül is, azt sem tudom, hogy ön igazi báró-e? 
Orvos: Bizony, nagyon gyanús a bárósága. 
Jakab (lógó fejjel, megalázottan áll a gúnyolódok és csúfolódók 

között). 

15. jelenet 
Előbbiek, lakáj. 

Lakáj (a középső ajtón jön): Kérem, báró úr, két paraszt várakozik 
kint, egy parasztférfi és egy parasztasszony, és mindenképpen 
önnel akarnak beszélni, 
(énekelve) 

110 



(: Jaj , de izgi, jaj, de fura, 
Minek vagyunk ma tanúja; 
Jót kacagunk és nevetünk, 
De megy tovább történetünk:) 
(melodráma). 

Jakab (fölemeli fejét): Ezeket a parasztokat kergesd el Semmi közöm 
a parasztokhoz. Elvégre báró vagyok! 

Vendégek (csodálkoznak). 
Lakáj (el). 
Jakab: Igenis! Báró vagyok. Apám, anyám, nagyapám, minden ősöm 

báró és gróf volt (mellére csap, majd még idegesebben). Igenis, 
báró vagyok! És most kérdezem önöket, ki mer még kételkedni? 
Ki merészel továbbra is megvetni engem? 

Vendégek (elnémulnak, Jakab ura a helyzetnek). 
Orvos (köhécselve, alázatosan megszólal): Megkövetem báró urat, én 

semmit sem szóltam. De azért is, amit nem mondtam, a legaláza-
tosabban bocsánatot kérek. 

Jakab: Igen, igen, jó, jó, megbocsátok. 

16. jelenet 
Előbbiek, lakáj. 

Lakáj (ismét középről): Báró úr, kérem, ezek a parasztok igen szemte-
lenek és erőszakosak. Mindenképpen be akarnak jönni. 

Jakab (energikusan): Nem megmondtam, dobd ki őket. Megértetted! 
Lakáj: Igen, báró úr, de ők állítják, hogy itt a helyük a lakodalomban. 

Azt mondják, hogy ők a báró úr szülei. 
Jakab (fölordít, majd összeomlik): Micsoda, az én szüleim! 
Vendégek (izgatottan): A szülei? Hát parasztok a szülei? 

(énekelve) 
Kórus: 

Ha, ha, ha, ha, 
Ez a kolosszális! 
Ha, ha, ha, ha, 
Ez fenomenális! 
Botrány, botrány, 
Szóljatok lányok. 
Botrány, botrány, 
Kik a parasztok! 
Ha, ha, ha, ha, 
Ez a kolosszális, 
Ha, ha, ha, ha, 
Ez fenomenális. 

Többen (a középső ajtóhoz sietnek): Dobjuk ki a parasztokat! Szemte-
len parasztjai. Micsoda szégyen! 
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17. jelenet 
Előbbiek, Hannes, Mina. 

Hannes és Mina legyőzik a lakáj ellenállását, paraszti ruhában, eser-
nyővel stb. megjelennek a középső ajtón. Először tanácstalanul, 
tétován néznek körül, nem tudják, melyik a fiuk, amint azonban 
fölismerik Jakabot, hozzárohannak. 

Mina: Jakab, édes fiam, Jakab (átöleli). 
Hannes: Édes, egyetlen fiam. 
Mina: Hát mért nem hívtál meg minket a lakodalmadba? Azért, mert 

oly szegény parasztnépek vagyunk, mégiscsak a szüleid lennénk! 
Hát nem igaz? 

Vendégek (megvető orrfintorokkal nézik a két parasztot). 
Bina: (fölteszi lorgnonját). 
Kurt: (fölteszi a monokliját). 

(egyesek befogják orrukat). 
Hilda: No, szép báró maga! így néznek ki a báró úr szülei? 

Haha! Szégyelje magát! Nagy szélhámos (balra el). 
Orvos: Nem mondtam mindig, hogy nincs rendben a bárósága? Maga 

csaló! Szégyelje magát! (balra el). 
Juri: Amint a bort megkóstoltam, rögtön mondtam, hogy egy igazi 

bárónak nem lehet ilyen ócska bora. 
Bina (magán kívül): De kérem, kedves Borfő báró, legyen kedves, és 

vezessen ki innét! Nem birom ezt az istállószagot! 
Juri: (kivezeti Binát balra) 

(közben eltűnnek az összes vendégek.) 
Hannes (Bina után köp): Én se tudom elviselni ezt a büdös úri szagot. 

De mond, hogy kerültél ebbe az úri társaságba? 
Jakab (megtörve): Mert szerelmes voltam. 
Mina: És megtagadtad paraszt szüléidét? 
Hannes: Hát most láttad, hogy kinevetnek és kicsúfolnak! Köllött ez 

neked? 
Jakab (térdreesik előttük): Bocsássanak meg! Bocsássanak meg! 
Mina: Legalább tudod most, kik az urak, legalább megismerted őket. 
Jakab (föláll). 
Mina: De <meg kell hagynom, hogy az úri ruha nem áll rosszul rajtad. 

Igaz, Hannes? Olyan vagy benne mint egy báró. 
Hannes: Ugyan már, olyan rajta, mint tehénen a nyakkendő. 
Jakab: Istenem, olyan szerencsétlen vagyok. Azt hittem, elnyertem 

életem boldogságát; azt hittem, boldogabb nem is lehetek, most 
meg a világ legszerencsétlenebb embere lettem, 
(leiülnek, Jakab az asztalhoz) 
(ének) 

Jakab: 
Oly szörnyű, oly sötét a sorsom, 
Mások kacaját mért is látom? 
Emészt a fájdalom, a bánat, 
Könnyes szememből kínom árad. 
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Halál, halál, csak téged várlak! 
(zokogva törölgeti szemét). 

Hannes, Mina: 
Oly szörnyű, oly sötét a sorsunk, 
Mások kacaját mért is látjuk? 
Emészt a fájdalom, a bánat, 
Könnyes szemünkből kínunk árad. 
Halál, halál, csak téged várunk! 
(a zene tovább szól). 

Hannes (föláll): No, most igazán látom, hogy nem jókor jöttünk. Mond-
tam, ugye, hogy ne menjünk oda, ahova nem hívtak (Minához). 
De te erővel csak jönni akartál. Most aztán, nesze neked! 

Mina: Ki gondolta volna, hogy nem szívesen látnak minket a fiunk 
lakodalmán? Ki gondolta volna, hogy lenézi majd a szegény pa-
rasztszülőket? (sírnak). 

Hannes: No, itt igazán fölöslegesek vagyunk. Itt csak baj t csináltunk. 
Itt senki sem örült nekünk, senki se mondja, hogy maradjunk . . . 
Gyerünk innen! 
(mindketten középen el). 

18. jelenet 
Jakab, majd Santje. 

Jakab: (Ismét lógatja fejét. Ismét valcert játszik a zenekar. Kissé föl-
emeli fejét.) Mindez a Hilda miatt v a n . . . Azt hittem, hogy elér-
tem a boldogságot . . . s most mekkorát csalódtam . . . csalódtam . . . 
Kigúnyoltak . . . kinevettek . . . ismételten . . . Megvetettem szü-
leimet . . . ismételten . . . Becsaptá l . . . k igúnyol tá l . . . 
(halk ének): 
Szívesen csókoltam volna lábad nyomát, 
Érted adtam volna e világ vagyonát, 
És mégis, mégis, te engem nem szerettél! 

Santje (lassan jön, figyeli Jakabot, aki csendesen 
dallamára ingatja fejét.) Ne sírj, ne sírj . . . 
minden (középen lassan el). 

Jakab (fejét kicsit felemeli s csodálkozva, bámulva 
Santje után). 
A zene végeztével 
F ü g g ö n y . 

III. FELVONÁS 

A színpad egészen sötét. Zongora, mint az első felvonás végén. 
Lassan világosság és ugyanaz a szín, mint az első felvonásban. 

1. jelenet 
Jakab, álompillangók. 

Jakab (Jakab ugyanabban a helyzetben, mint az 1. felvonás végén, az 
álompillangók szárnyával betakarva). 

sírdogál, az ének 
ismét rendben lesz 

néz az eltűnő 
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Álompillangók (minden oldalról belibbennek, leveszik Jakab fejéről a 
lepelt és rövid tánc után visszavonulnak). 

2. jelenet 
[dialektus] 

Santje (jobbról lassan bejön, Jakabhoz megy, megdörzsöli homlokát): 
Ne sírj, ne sírj . . . minden rendbe jön (középen el). 

Jakab (kissé fölemeli fejét, kábultan, csodálkozva néz utána, majd ismét 
leejti fejét), 
(a zene elhallgat). 

3. jelenet 
Jakab, Mina, Bina, Hannes. 

Jakab (alszik, a többiek óvatosan jönnek balról). 
Bina (suttogva): Ébren van már? 
Mina (valamivel közelebb megy, megnézi Jakabot majd suttogja): 

Még nem, nem. 
Bina: De ennyi ideig aludni! Istenem, Istenem, ennek nem jó vége lesz! 
Hannes: Már öt órája alszik egyfolytában. Tán föl sem fog ébredni? 
Mina (sírva, de még mindig suttogva): Istenem, ő szenved! Az én fiam 

meghal, sosem ébred föl! 
Hannes: Ne sírj, meglátod fölébred, ha előbb nem, hát a föltámadáskor. 
Bina: Azt hiszem, ha fölébred, sohasem jön rendbe a feje. Azt hiszem, 

kicsit mindig hibás lesz. És ez nagy baj lesz! 
Hannes: Ugyan már! Hiba nélkül senki sincs! Egyik a lábára, másik a 

karjára, harmadik a derekára, negyedik a mellére, ötödik a nya-
kára, hatodik a fejére . . . 

Mina: Mért legyen pont a mi Jakabunk ilyen? 
Bina: Legrosszabb a fejbaj! Ha valaki sánta, az semmi, ha valaki ban-

dzsal, az se semmi, ha valaki kövér, az se baj, de ha valaki fej-
bajos, az nem mindegy, az nagyon nagy baj! Azt hiszem, legjobb 
lesz, ha a Santjémnak másik legényt keresek. 

Mina: Az isten szerelmére, csak nem hozod ránk ezt a szégyent, Bina! 
Az egész falu tudja, hogy összekerülnek, mit fognak majd mon-
dani! Istenem, mit gondolsz . . . a v i l ág . . . ! 

Hannes: Na és, hol fogunk megint találni valakit a fiunknak? Ki adja 
hozzá a lányát, amikor mindenki tudja, hogy már vőlegény volt! 
Mindenki kérdezné, mért hagyta ott a Santje, mi volt az oka? 

Bina: Jó, jó, de én nem adom a lányomat olyannak, aki úrilányba sze-
relmes. Ki az ördög hallott már ilyet! Egy szegény parasztlegény 
egy gazdag úrilányba! Ilyet józan ésszel nem tehet meg. Nincs 
más, mint hogy megzavarodott. A doktor százszor is olthatja az 
ilyet, ami egyszer a fejbe került, az ott is marad! 

Mina: Az isten szerelmére, Bina, ne tedd velünk ezt a szégyent! Mit 
szól hozzá a világ! Istenem . . . (sír). 

Hannes (magában): Ha tudnám, hogy másik lányt kapunk, nem is bán-
nám. Menjenek szét isten hírével! Hátha gazdagabb lányt kap-
nánk. Csak tudnám biztosan . . . 
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Bina: Mért nem veszi el a kisasszonyt, ha annyira szereti? Mért nem 
esküszik meg a Hilda kisasszonnyal? 

Mina: (sírva) Csak gúnyold az én szegény, árva fiacskámat! 
Hannes (beletüzesedve a gondolatába, büszkén): Na és . . . ki tudja, hátha 

el is veszi a kisasszonyt. Hátha olyan finom úriember lesz, a k i . . . 
ilyen izét tesz az egyik szemére (mutatja), olyan, aki a disznó-
ólhoz is automobilon jár, hogy megnézze, elég kövérek-e a hízók. 
Mért is ne! Sokkal furább dolgok is történtek már a világon, 
ilyen is megeshet! Hallottam már sokkal nagyobb csodákról. 

Mina: Ugyan, eredj már, mit fantáziázol össze-vissza. 
Bina: Azt hiszem, te is kezdesz olyan raplis lenni, mint a fiad. Ezeket 

a képzelődéseket biztos tőled örökölte, ezeket a bolondos gon-
dolatokat! 
(kopognak) 

Hannes: Tessék! 

4. jelenet 
[Az orvos irodalmi nyelven] 
Előbbiek, orvos (középről). 

Orvos: Jó napot! 
Mind: Jó napot! 
Orvos: No, mi van a betegünkkel? Jobban van már? 
Hannes: Ugyan már, doktor úr, azóta egyfolytában alszik. 
Orvos: No, akkor talán fölfrissülve és megnyugodva felébred majd. 

Nézzük csak (Jakabhoz megy, megrázza a vállát): Hé, Jakab, 
ébredj már! 

Jakab (álmosan fölnéz, aztán hirtelen fölugrik, fenyegetőzve áll meg 
az orvos előtt): Hagyjon engem elmenni, maga Vízfej, vagy hogy 
is hívják, különben úgy odavágok, hogy szétlapul. Csak gúnyo-
lódik és nevet rajtam, és teszi a szépet a feleségemnek . . . (némi 
vonakodás után körülveszik a többiek). 

Mina: De Jakab, meg vagy te bolondulva? 
Hannes: De, fiam, hisz ez a doktor bácsi! 
Bina: Nem megmondtam, hogy így marad, hogy nem gyógyul ki a 

feje! 
Orvos: Semmi baj! Álmában beszél, de hamarosan észhez tér. (Jakab-

hoz, hangosan) Ki vágyok én? Megismersz? 
Jakab (szemét dörzsölgetve, szégyenkezve): Istenem, doktor úr, ne 

haragudjon, valamit álmodtam, kicsit dühös voltam, de rögtön 
észhez térek. 

Orvos: Emlékszel rá, mi történt veled? 
Jakab: Igen, igen, egészen jól emlékszem. Maga beoltott engem és én 

rögtön elaludtam itt az asztalnál. Mindjárt elaludtam és álmod-
tam. Nagyon sokat álmodtam! 

Mina: Mit álmodtál, édes fiam? 
Jakab: Mindenfélét össze-vissza... És mindenféle népekrő l . . . Mind-

egyiket láttam álmomban. 
Mina: No, meséld csak, hogy volt? 
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Jakab: Majd később. (Körülnéz) A Santje nincs itt? 
Hannes: Nem tudom, hol van. De az előbb még itt volt. 
Bina: (harapósan): A Santje nem fogja egész nap várni, hogy majd egy-

szer ránézz. E s . . . a Santje mindig kaphat ilyen fiút, mint te 
vagy, olyat, aki szegény paraszt létére kisasszonyba szerelmes! 
(oldalt) No, most legalább megmondtam neki! 

Mina: De Bina, kérlek téged, hagyd békén ezt a szegény fiút, nem ártott 
ez semmit a Santjénak. 

Bina (harapósan): Ez éppen a baj, hogy semmit sem tesz vele, hogy nem 
törődik vele. A táncba se viszi és sosem néz rá. És ha egymással 
vannak, úgy unatkozik mellette, mintha már húsz éve házasok 
lennének! 

Orvos: Ugyan már, ne izgassák föl a szegény gyereket! Örüljenek, hogy 
végre megnyugodott. Mindjárt fölírok egy orvosságot; ebből ve-
gyen be étkezés után háromszor egy evőkanállal (leül, fölírja a 
receptet, aztán) Megértettek? Háromszor naponta, étkezés után, 
egy teli evőkanállal! Nem teli kávéskanállal, nem teli merő ka-
nállal, hanem, h a n e m . . . 

Mind (egyszerre): Evőkanállal! 
Orvos: És nem étkezés előtt, nem étkezés alatt, hanem, hanem . . . 
Mind (egyszerre): Étkezés után! 
Orvos: Tehát, jól megértették! Napjában háromszor, étkezés után, teli 

evőkanállal! Ettől megnyugszanak az idegei. (Indul). No, agyő! 
Mind: Agyő! 
Orvos (az ajtóból visszafordul): Elfelejtettem megmondani, hogy az 

orvosságot a száján adják be, ne máshol! 
Hannes és Mine: Ne féljen, tudjuk jól! 
Orvos (indul): No, agyő, agyő! (a középről ismét visszafordul): Az ám, 

még csak azt akarom mondani, hogy a fizetségről ne feledkezze-
nek meg, nehogy újévre a végrehajtót kelljen küldenem! 

Hannes és Mina: Ne féljen, fizetni fogunk! 
Orvos (el). 
Mina: No, most már, mondd el fiam, mit álmodtál? 
Jakab: Jaj , nagyon sokat mesélhetnék. Össze-vissza álmodtam szépet és 

csúnyát, szomorút és vidámat. 
Orvos (ismét visszajön): Még azt is elfelejtettem mondani, hogy haszná-

lat előtt jól rázzák föl, de az orvosságot, ne a beteget! 
Hannes és Mina: Ne féljen, nem feledjük el. 
Orvos: No, akkor agyő! 
Mind: Agyő! 
Hannes: Isten vele, a közeli viszontlátásig! 
Mina: No, meséld most már, kisfiam, kiket láttál álmodban, milyennek 

láttad őket? Olyan kíváncsi vagyok mindenre! 
Bina: Én nem is vagyok kíváncsi! Tudom biztosan, hogy Hilda kisasz-

szonyról álmodott! Vagy nem igaz? 
Jakab: De, őróla is! 
Bina: Nos, hát nem megmondtam! Mindig csak őrá gondol! 
Jakab: Másra is gondolok! 
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Mina: Na,gyerünk fiam, majd bent elmeséled, miről álmodtál (balra 
indulnak). 

Jakab: Rögtön, mama, még csak a Santjét megkeresem, akkor mehetünk. 
Bina: Mit akar most egyszerre Santjéval? (ő is balra indul) Előbb rá 

se akart nézni! Érthetetlen! 
Mina, Hannes, Bina, (balra el). 

4. jelenet 
[Hilda irodalmi nyelven] 
Jakab, Hilda 

Jakab (a jobboldali ajtóhoz megy és kiszól): Santje, Santje! (visszajön) 
Nincs i t t . . . Pedig oly szívesen beszélnék vele! Oly szívesen jóvá 
tennék mindent, minden hibámat! Talán kint van (a középső 
ajtóhoz megy). 

Hilda: (ebben a pillanatban megjelenik a középső ajtóban, teniszruhá-
ban, ütővel). 

Jakab: Ah, Hilda kisasszony! 
Hilda: (mosolyogva) No, most nem akar agyonverni a fűzfaággal! 
Jakab (csendesen, elfogódva): Akkor sem akartam, de fölmérgesítettek, 

fölizgattak azzal az izéléssel . . . 
Hilda: És most már megnyugodott? Nem haragszik már? 
Jakab: Most már megnyugodtam. Aludtam egy keveset és most már 

sokkal jobb. Most már másként látom a világot. 
Hilda: Tán már nem is szeret engem? 
Jakab: Dehogynem! Magát muszáj szeretni, hisz oly szép mint az ég 

angyala. Dehát maga nagyon kegyetlen, mert nem akar viszont-
szeretni. Még csak nem is szánakozik rajtam. És most már látom, 
hogy a szerelmem ostobaság. 

Hilda: De mi van magával, Jakab? Nem ismerek magára! 
Jakab: Az előbb sok mindenről álmodtam. . . magáról is, És az álom 

meggyőzött arról, hogy ostobaság volt arról álmodoznom, hogy 
a maga fér je lehetek. Hogy ostobaság volt arra gondolnom, hogy 
nagy úr, báró leszek, ha maga az én feleségem lesz. Most az álom 
után látom, hogy az egész értelmetlen ostobaság volt. A báróság, 
a nagyuraság nem nekem való, és maga sem való hozzám. 

Hilda: Igazán örülök, hogy ilyen szépen belátja ezt. Higyje el, nagyon 
kellemetlen volt az egész nekem. Nem vagyok én olyan kegyet-
len és durva, mint ahogy maga gondolja. És ha mindketten egy 
véleményen vagyunk, akkor együtt énekelhetjük, hogy belőlünk 
sohasem lesz egy pár (mindketten nevetnek). 
(Ének) 
[irod. nyelven] 
Belőlünk már sohasem lesz pár, 
Hiába is vár minket az oltár. 
Mindig idegenként, 
Sohasem barátként: 
Ez a zord igazság. 
Én mék jobbra, te mész balra, 
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Boldogságunk összezúzva! 
Higyjünk, bízzunk, egykor talán, 
Mégis, mégis ránk talál! (ez ének végén kezet fognak, Jakab 
lassan jobbra, Hilda középre) 

6. jelenet 
[Hilda, Kurt — irod. nyelven] 

Kurt teniszruhában, ütővel, akkor jön be középen, amikor Hilda 
odaér): Mindenfelé kerestem magát. Lesz valami a tenisz-par-
tiból? 

Hilda: Természetesen! Éppen oda igyekeztem. Csak valamit el kellett 
még intéznem. 

Kurt: Nézze, Hilda, én nem akarok nevetséges lenni azzal, hogy félté-
keny legyek erre az ostöba parasztra, de nyíltan meg kell monda-
nom, nem tetszik nekem, hogy ennyit jár ide. 

Hilda: Hallgasson rám, Kurt! Én nem koketálni járok ide. 
Ez a fiú belémszeretett és az lett a rögeszméje, hogy feleségül 
vesz. Irgalmatlanul visszautasítottam a szerelmét. Kegyetlenül. 
Részvétlenül néztem a kínlódását. Nehezemre esett, de elértem 
a célomat. Rettenetesen kiábrándult belőlem a kegyetlenségem 
miatt. Talán sikerül visszavezetnem a menyasszonyához, ahhoz 
a kedves parasztlányhoz, akit miattam el akart hagyni. Tehát 
azért jöttem ide annyit, hogy megalapozzam egy i f jú pár boldog-
ságát. 

Kurt : Bocsásson meg, Hilda, most értem a dolgot. De miért akarja csak 
(hangsúllyal) ennek az i f jú párnak a boldogságát megalapozni, 
(rövid szünet) Tudja jól, mióta szeretem magát, teljes szívemből, 
teljes lelkemből! Most is azért jöttem magához, hogy lássam és 
végül is megkérdezzem, akar-e a feleségem lenni? 

Hilda (zavarban: Ah . . . hogy is kérdezhet ilyet? Nem is merek magára 
nézni (arca elé tar t ja az ütőt). Otthon még semmit sem mond-
tam . . . előbb a mamával kell erről beszélnem . . . és . . . akkor . . . 
magának is kell vele beszélni. 

Kurt: És akkor? 
Hilda: És akkor . . . akkor . . . majd akkor .. . 
Kurt: De mikor lehet majd? 
Hilda: Csak türelem, Kurt, majd eljön az ideje! 

(énekelve): 
Kurt: 

Szerelmem most már megvallhatom, 
Szívemben nincs többé fájdalom. 
Szeretem — csak magát kívánom! 

Hilda: 
Szívből köszönöm e vallomást, 
Mondjak hát én is egy kellemest: 
Halja meg hát: nem mondok nemet, 
(refrén) : 
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Kurt: 
Ó, Hilda, Hildegard, 
Je demande un regard, 
Oh, Hilda, öné a szívem! 

Hilda: 
így most már két szívem van nekem, 
S e kincset magának köszönöm. 

Mindketten: 
Egy meg egy az most egy pár, 
Oly jó ezt tudni most már. 
Két sudár fenyő a szélben, 
Ügy lépdelünk kéz a kézben, 
A cél int, s mi addig megyünk: 
Míg fér j s feleség nem leszünk! 

Hilda: 
Szerelem az élet rugója 
Ki ne lenne ennek tudója; 
írva van: higyj, remélj, és szeress! 

Kurt: 
Ne gondoljon senki rosszra, 
így vagyunk mi elgondolva: 
Két szerelmes, szép gerlepár! 
(refrén éneklik, táncolnak). 

7. jelenet 
Jakab és Santje (jobbról), [dialektusban] 

Santje (kisírt szemmel): Én megbocsátok neked, és elfeledem az egé-
szet, én nem bántalak a Hildáért, de nem tudom, mit szól majd 
mindehhez a mama. 

Jakab: Dehát mért? . . . Ö akarta legjobban, hogy összekerüljünk! 
Santje: Persze, akarta, de most már nem akarja. Attól fél, hogy valami 

megmarad a fejedben ezekből a buta gondolatokból. Éppen most 
m o n d t a . . . 

Jakab: Mit mondott? 
Santje: Azt mondta . . . (elkezd s í rn i ) . . . azt mondta . . . hogy nem mehe-

tek hozzád (bőg). 
Jakab: (izgatottan) Dehát m é r t . . . Talán másik legényt talált? 
Santje: (tovább zokog) Igen, igen . . . a Szamárfi J o h a n n t . . . Azt mondja, 

ahhoz kell mennem . . . mert annak . . . annak 5 holddal több 
földje van. 

Jakab (izgatottan): Na, itt aztán megáll az eszem! Ehhez a címeres 
ökörhöz kell menned, ahhoz, aki a nevét se tudja leírni, ehhez 
a taknyos tátott szájúhoz adnának hozzá? No . . . de ilyet! 

Santje: Mondtam én ezt n e k i . . . de ő azt mondta, hogy inkább tátott-
szájú legyen, mint betegfejű (sír. Szünet) Na és . . . mégiscsak 5 
holddal többje van. 

Jakab: És te nem mondtad neki, hogy azt nem akarod, hogy azt nem 
szereted. 
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Hilda: Persze, hogy megmondtam. Dehát nagyon jól tudod, hogy milyen 
az én anyám. (sír). 

Jakab: Hát most mit tegyünk? 

8. jelenet 
— Előbbiek, Hannes. [dialektusban] 

Hannes (balról): No, mi az? Szétváltatok már? (bizalmasan odafordul 
Jakabhoz) Na és, hogy állsz a Hilda kisasszonnyal? 

Jakab (kissé idegesen): De most szó sincs a Hilda kisasszonyról! Mi 
(Santjára mutat) nem akarunk szétválni, mi össze akarunk ke-
rülni. De újabb komplikációk vannak. 

Hannes (csalódottan): Jé, hát te el akarod venni Santjét? 
Jakab: El bizony! 
Hannes: No, nézd csak . . . Én már azt hittem, hogy úrilányt kapok, aki-

nek nem 20 szoknya van, hanem csak egy, de az is olyan, mintha 
nem lenne. 

Santje (sírva): Hát maga is azt akarja, Hannes fetter, hogy a Szamárfi 
Johannhoz, ahhoz a tátott szájúhoz menjek? 

Hannes: Nem, lányom, nem én! Szeretlek én téged, szívesen látlak téged 
menyemnek. Ha nem lehet a Hilda kisasszony, jó leszel te a 
fiamnak . . . mert hát nősülnie kell . . . nősülnie k e l l . . . 

Jakab: Nősülni kell, nősülni k e l l . . . mi is így gondoljuk, csakhát a Bine 
néni másként gondolja! 

Hannes: Nem tud az semmit! Miért gondolja ő másként? Csak ti ne fél-
jetek, és minden rendben lesz! És figyeljetek csak, adok én a 
házasságtokhoz egy jó tanácsot, 
(énekli): 
[irod. nyelven] 
Házasodni egyszer kell, 
Lehet kétszer, háromszor. 
Házasodni mily öröm, 
Földdel, pénzzel, gondolom! 

Santje: Fér j és feleség leszünk! 
Jakab: 

Senki sem lakik velünk, 
Feledünk gondot és bajt! 

Mind: Esküvő! 
Jakab: Gyönyörű! 

Isten veled, világ! 
Hannes: 

Vigyázz, te hordd a kalapot! 
Az asszony pedig hallgasson! 
Ó, házasodni olyan jó, 
Ne várakozzál te bohó! 

Mindnyáj an: 
Esküvő, esküvő, 
Ah, házasság, 
Rózsás kötelék! 

120 



Leszünk mi még boldogok, 
Nevet velünk majd az égbolt, 
Leszünk mi még boldogok, 
Derül velünk majd a nap s az égbolt. 

Hannes: 
Jön majd a sok tél és nyár, 
Velük ám gyerek is jár! 
Sok keserűség érhet, 
A házasság nem ének! 

Santje; Jakab: 
Jaj) jaj) jaj. esküdni nem baj! 

Hannes: 
Ha nem is élsz tejjel-vajjal! 

Jakab, Santje: 
Szerencséd lesz a pároddal! 

Mind: 
Esküvő, esküvő! 

Jakab: 
Szívét adja a nő, 
Mindenben ez a fő! 

Hannes (Jakabhoz): 
Énrám nézz, az apádra, 
Meglásd, nem lesz károdra! 
Tudom, mi a házasság: 
Öröm, béke, vigasság! 
(éneklik a refrént, táncolnak). 

Jakab (Hanneshoz [dialektusban]): De most aztán mondja meg, mit te-
gyünk? . . . Bine néni nem akarja hozzám adni a lányát. Inkább 
a Szamárfi Johannhoz adná, az ökörhöz, a tátott szájúhoz . . . Van 
ez olyan mint én? 

Santje: Nem, nem, de öt holddal több földje van. 
Hannes (vakarja a fejét): Ha nem lenne az az 5 hold föld, akkor köny-

nyen menne minden . . . De így is majd menni fog . . . Azt hiszem, 
legjobb lenne, ha semmit sem szólnánk a dologról, mintha semmit 
sem tudnánk arról, hogy mit akar tenni. Ha valamit nagyon aka-
runk, annak ő akkor biztos a fordítottját akarja — ha meg hall-
gatunk, akkor biztos semmit sem tesz. Majd meglátjuk . . . Hisz 
jó asszony ő . . . 

Jakab: Igazi, nemes lélek! 
Hannes: Űgy van: igazi kucurai nemes lélek, aki kétszer ment oda, ahol 

Isten a nyelvet osztogatta! 

9. jelenet 
Előbbiek, Bine, Mine (balról). 

Mina: No, mi az, Jakab! Megtaláltad Santjét? 
Jakab: Persze hogy meg! Tudtam, hogy nélkülem unatkozik. 
Bina (oldalt): Mit jelentsen ez? Hogy-hogy ez egyszerre ennyire udva-

rias lett? 
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Mina: No nézd csak, lányom, te sírtál? Vörösek a szemeid! 
Hannes (sietve tiltakozik): Dehogyis, dehogyis! Kint nagyon fú j t a szél, 

és belefújta a homokot a szemébe. Ugye, lányom? 
Santje (mosolyog). 
Jakab: Bizony, kint f ú j a szél, azért is jöttünk be. Megmondtam Santjé-

nak, hogy jöjjünk be, mert még megfázhat kint (nevet és szerel-
mesen nézi Santjét). 

Bina: (oldalt, csodálkozva): Hogy ez egyszerre így aggódjon ezért a 
lányért? Nem tudom, mit is gondoljak? 

Mina: No, gyerekem, most már együtt vagyunk, mond el hát, mit ál-
modtál? Olyan kíváncsi vagyok rá! 

Hannes: Bizony, mond el, mit álmodtál az injekció után? 
Jakab: Na, nem bánom, elmondom (leül középen, a többiek köréje) 

Azt álmodtam, hogy nagy úr voltam, báró, és lakodalmat tar-
tottam . . . 

Bina (epésen): És, természetesen, a Hilda kisasszony volt a menyasszony! 
Jakab: Persze, Bina néni, de ez csak a kezdet volt. A végén mégse ő 

lett a feleségem. 
Hannes: És közben? 
Jakab: Mondtam már, hogy báró voltam, de mindenki látta már az ele-

jén, hogy nem vagyok igazi báró. A lakodalmon csupa nagy úr 
volt, miniszterek, grófok, bárók, de azok mind látták rajtam, hogy 
én csak egy szegény paraszt vagyok . . . Kigúnyoltak, kinevettek. 
Nem tudtam, mit mondjak, franciául sem tudtam . . . Úgy álltam 
ott, mint szamár a templom előtt. 
(mindannyian nevetnek, Jakab is nevet, majd jókedvűen éneklik): 
[irodalmi nyelven] 
Jaj , de izgi, ja j de fura, 
Minek vagyunk ma tanúja; 
Jót kacagunk és nevetünk, 
De megy tovább történetünk. 

Jakab: Ott volt a doktor bácsi is, ő volt a miniszter. Azt hiszem, Víz-
fejnek hívták (mindannyian nevetnek). 

Jakab: Meg a Krautwurst Jur i is ott volt, ő is miniszter volt, vagy mi 
az ördög. Borfőnek hívták (még jobbat nevetnek). 

Hannes: Jó név, éppen ráillik. 
Bina (nevetve): Aztár én nem voltam ott? 
Jakab (nevetve): De bizony, maga is ott volt, Bina néni! Ráadásul a 

shimmyt táncolták a Krautwurst Jurival (nagy nevetés). 
Bina (bele zuhan egy székbe, előre-hátra hajlik a nevetéstől): Na, de 

ilyet! Ilyesmit összeálmodni! 
(ének) 
Jaj , de izgi, ja j de fura, 
Minek vagyunk ma tanúja; 
Jót kacagunk és nevetünk, 
De megy tovább történetünk. 

Mina: Na, és, kisfiam, ki volt még ott? 
Jakab (komolyra vált): Maguk is ott voltak, anyám, de parasztruhába 

öltözve. És amikor a finom vendégek látták, hogy a szüleim pa-
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rasztok, kigúnyoltak, kinevettek és egy szálig elmentek. De egy 
szóval se tartóztattam őket. Valaki aztán odajött és megcirógatta 
a homlokomat. 

Mind: És ki volt az a valaki? 
Jakab: A Santje! 
Santje (elpirul, tetszik neki). 
Jakab (föláll, odamegy Santjehoz): Santje volt egyedül jó hozzám. 

Amikor aztán fölébredtem, mindent másként láttam. Láttam, hogy 
Santje mellett a helyem. Az álom megtanított arra, hogy ne legyek 
más, hogy ne akarjak urak közé menni, nem való az nekem. Lát-
tam, hogy Santje mellett van a helyem (Egymáshoz simulnak). 

Hannes: No, ez pont úgy van, mint egykor Jakab létrája az Ószövetség-
ben. Az is eltévedt, aztán álmodott, s mikor fölébredt, mindjárt 
tudta, hova menjen és mit tegyen. 

Bina: És ha ismét jönnek a bolond gondolatok, ha megint elkezd 
raplizni? 

Jakab: Ne féljen, Bina néni, ennek vége! Az álom egészen kigyógyított 
engem. Egészen másként érzem magam, mintha újjászülettem 
volna! 

10. jelenet 
Előbbiek, Juri [dialektusban] 

Juri: (kopog az ajtón). 
Hannes: Azt hiszem, valaki kopogott. 
Juri (ismét kopog). 
Hannes, Mina: Tessék! 
Juri: (a középső ajtón bedugja fejét). 
Hannes: No, nem mersz bejönni? 
Juri (még mindig az ajtóban): Jó, jövök . . . ha a Mina néni már kisöpörte 

a szobát? 
Mina (nevetve): Gyere, ne félj. Már kisöprögettem. 
Juri: Nincs itt a söprű? 
Mina: Nincs itt, kint van. 
Juri : No, akkor bejövök (bejön). Jónapot maguknak. 
Mind: Jónapot. 
Juri: Na, mi van, Jakab? Kialudtad már magad? Jobban vagy? 
Jakab: Ujjé, már sokkal jobban vagyok. 
Hannes: Az álom egészen meggyógyította. 
Juri: Álmodott? 
Hannes: Bizony, nem is tudod! Te is benne voltál! 
Juri: Micsoda? Hát akkor nemsokára lakodalom lesz! Lesz ám akkor 

zenebona, vigalom, ugye Hannes? 
Hannes: Űgy bizony! 

(ének [irod. nyelven]) 
Juri: Most aztán mindenki boldog lehet. 
Hannes: Táncolhat, mulathat és bort ihat. 
Juri: Húzd-vond a harmonikát, muzsikálj! 
Mina: De nékem, a legszebb dal, megvallom: 
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Bina: Megmondom, nekem is, a nyugalom 
Jakab, Santje: 

Jöjjön hát a bál, 
Lakodalom áll, 
Szívem egészen, 
A tiéd lészen! 

Hannes, Juri: 
Ismét fu j juk hát, 
A régi nótát, 
Teljes torokkal, 
És vörös borral! 
(refrén) 

Mind: 
Jókedv az élet sava, 
Vigadozva s mulatva, 
Feledd el a bút s a bajt, 
Nevess, s mondjad: ha, ha, ha, 
Rövid az élet, vidám rajt : 
Ropd a táncot, hop-sza-sza. 
(Táncra perdülnek). 
F ü g g ö n y 
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