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CZIGrÁNY PANNA.



SZEMÉLYEK:

Vámosi György, törvény- 
biró.

Marczi, a nevelt fia.
Szoboszlai Mihály, tanács

beli.
Ferkó, a fia.
özv. Kender esi Kiss Már

tonná.
Ilus, a leánya.
Géczi András, jó módú pa

rasztgazda.
Bacsó, haraszti biró.
Vak Pesta, kortes.
Lubi Peti, kisbiró.

Pozsár} ónodi lê nyek'

M aZa  f ónodi leányok.
Lakatos Rudi, czigány- 

vajda.
Panna, a húga.
Bella, Panna testvére (12 

éves)
Kolompár, öreg dáde.
Treszka, öreg czigányasz- 

szony.

Rafael}  cigány
Panorámás.
Kalmár.
Cserepes asszony.
Csendőr.

Nép.

Az 1-ső felvonás színhelye a haraszti vásár, a 2-ikó az 
ónodi erdővégi kápolna környéke, a 3-iké Ónod. Tör

ténik 24 óra alatt.



I. FELVONÁS.

( Vásár. A háttérben panoráma, ponyvákra mázolt képek
kel, előtte bámész népcsoport. A panoráma tőszomszéd
ságában : egyik oldalon cserepes asszony, a másik oldalon 
sátor, gyöngyökkel, képekkel stb. Balra, az előtérben, 

laczikonyha. Vásárosok jönnek, mennek.)

ELSŐ JELENET.

Panorám ás (a bódé előtt), K alm ár (a sátorban), Cse
repes asszony (edényei közt), V a k  Pesta, Dacsó, 

legények (a laczikonylián). Nép.

Panorámás (Fámájával hadonáz s közbe-közbe megbökdösi a 
képeket. Nagy bangón.) Herrrein spazieren, meini Herr
schaften. Leknagyop bánommá egész vilákon. 
Banorama, diorama, kozmorama. Itt látik Mágiái, 
migor a huszárok rediraldák. . .  .

Vak Pesta. (odakiált). De nem retiráltunk, bitang 
kókler, ha’ hinárba csalt a bosnvák. En mondom, 
mert ott vesztettem el az egyik szememet.

Cserepes asszony. A minap meg aszondta 
kend, hogy a falu bikája bökte ki.
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Vak Pesta. Nagyot hallott kend, szüle. Azt a 
bikát szeretnem én látni, a kit a közelembe eresz- 
szék! De mikor száz bosnyák ront egy-egy hu
szárra. . . .

Panorámás (Vak Pestára mutat). Hód Recht. Od volt 
Maglaiba . . .  le is fan pinkálfa a gépen . . .  de 
csak a háda közebe.. . .  Herrrein spazieren, meini 
Herren.

Vak Pesta. Micsa, még velem mersz köte
kedni? (Neki ront, Panorámás a bódéjába menekül. N épnevet.) 
Mindjárt bográcsba aprít lak ! (Visszamegy a társaihoz.) 
Hanem iszen megállj, lesz rá gondom, hogy be 
ne tehesd lábadat a határunkba, ha Ónodra viszik 
a vásárt.

Dacsó. Dejszen, a míg Haraszt Haraszt, addig 
nem lesz vásár Ónodon.

Vak Pesta. Már arról én felelek, biró uram. 
Folyamodtunk az magas ministeriumho’ s ha 
visszalökik az instáncziánkat : ott lesz Ónod a 
követválasztáson, de abban ugyan nem lesz kö
szönet.

MÁSODIK JELENET.

Illés. V o ltak .

Illés (a legényekhez). Adj’ Isten !
Vak Pesta (karját kitárja). Szervusz . . . puszi! . . .

(megcsókolja).
Illés. Úgy látszik, kend már jól bekáfolt.
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Vak Pesta. A magam pénzin mulatok.
Illés. (Vak Pestát az előtérbe vonszolja). Baj van.
Vak Pesta. Ne mondd !
Illés. Azt hallom, hogy Szoboszlai minden fát 

megmozgat, hogy Vámosi törvónybiró uramat a 
holnapi biróválasztáson kiemelje a nyeregből.

Vak Pesta. Hadd mozgasson. Azért mégse lesz 
más biró Ónodon, mint a kit Kenderesi Kiss Már- 
tonnó asszonyom akar. Érted ?

Illés. Mit tartozik az Kiss Mártonná asszo
nyomra?

Vak Pesta. Mit-e? No hát megmondom, ha 
eddig még nem tudtad. Először is Kenderesi Kiss 
Mártonná asszonyom özvegye a meghótt ón<3di 
birónak (megemeünti süvegét), a kit a íölséges Úr
isten nyugaszszon békében. (Rákiált egy paraszt suhanczra.) 
Adsza ide azt a fiaskót. (Iszik s karját Illés felé tárja.) 
Puszi!

Illés. Csak mondja kend szaporán, mert múlik 
az idő.

Vak Pesta. Továbbat: szörnyű jó módban va
gyon. Az a kétszáz holdas tag a csicseri dűlőn.. . .

Illés (türelmetlenül). Tudom.
Vak Pestav No! Oszt nagy ám a befolyásaié. Alig 

van ember Ónodon, a ki egyben-másban hasznot 
ne látott volna tőle. Meg az atyafisága . . . meg a 
nyelve. . . .

Panorámás (kilép a bódéból.) Herrrein spazieren 
meini Herrschaften, mintjárt mekkeztődig a Pro- 
dukczion.
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Vak Pesta. Ne hápogj, mert a fejedhez találom 
röpíteni ezt a filegrán üveget.

Panorámás. Hívok zsandár, feladok gend, hogy 
Gschäftet rontja.

Vak Pesta (a palaczkot a panorámáéra emeli), Mégis jár 
a kereplőd ? (A panorámás visszahúzódik,)

Kalmár. Vegyenek gyöngyöt, pántlikát.
Cserepes asszony. Itt a szép csupor, korsó, 

bögre; tessenek!
Vak Pesta. Ne ordíjjatok! (illéssel még előbbre jön.) 

Az ember már a saját szavát se hallja ettől a zsi
vajtól. (Bort kinálva.) Nesze !

Illés. Mennék mán vissza az embereinkhöz.
Vak Pesta. Hát csak nyugtasd meg őket. Az 

özvegy biróné itt az úr, nem pedig a Szoboszlai 
pénze, ha garmadával volna is. 0  meg annak a 
jelöltnek fogja pártját, a ki atyafiságra lép vele.

Illés. Hát Vámosi Marczi csakugyan megkapja 
a Kissék Iluskáját?

Vak Pesta. Meg bizony.
Illés. De hát mi ütött biróné asszonyomba, 

hogy egyszerre hátat fordított Szoboszlainak ?
Vak Pesta. Czifra história az, öcsém!
Illés. Hadd hallom.
Vak Pesta. Hát alig hogy a biró lehunyta a 

szemit: Szoboszlai uram kerülgetni kezdte a 
takaros özvegyet, — hogy így meg úgy, majd el
veszi. . . .

Illés. H m !
Vak Pesta. Az a! ügy ispékulálván, hogy az
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asszonynyal együtt majd nyakába szakad a bíró
ság is. De az bizony kiismérte a gonosz szándékát, 
oszt úti laput kötött a talpára.

Illés. Dicsérem az eszit.
Vak Pesta. Mikor aztán Szoboszlai uram látta, 

hogy így sehogysem boldogul: a fiát állította ki a 
placzra.

Illés. Hogy az özvegyet elvegye ?
Vak Pesta. Az eszed velejét.
Illés. Vagy úgy . . .  a lányát!
Vak Pesta. Kiss Mártonné asszonyom már haj

landó is lett volna rá, de a vén oktondi egyszer 
boros fővel azzal kérkedett, hogy nem ő járt az 
asszony után, hanem az asszony akarta magát a 
nyakába varrni. . . .

Illés. Hű!
Vak Pesta. Falihoz jö t t . .. szeme közé vágta... 

az öreg zöldült-kékült . . .  de hiába, a dolgon 
már nem lehetett segíteni.

(Künn férfikar.)

Most bujt ki a szög a zsákból:
Hogy jelölt lett a czigányból.
Nem kell nekünk cziganyfajta,
Voksünk Szoboszlai kapja.

Vak Pesta (a kar alatt). Nem mondtam? (Az érkezők
höz, gúnyosan.) Hát megest új nóta járja ?
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HARMADIK JELENET.

Pozsár. Legények. V oltak .

Pozsár. Uj bizony!
Vak Pesta, Majd kifogytok ebből is.
Pozsár. Csak holnapig eltartson !
Vak Pesta. De nem tart.
Pozsár. Nem? (Egy legényre mutat,) Látja kend ezt 

a legényt, Pesta bácsi?
Vak Pesta. Látom, de nem ösmérem.
Pozsár. Nem is ösmérheti, mert tegnap került 

ide Somfáról.
Vak Pesta. Hát aztán ?
Pozsár. Szép históriákat beszél a kendtek je

löltjéről.
Vak Pesta. Antul jobb.
Pozsár. Arra majd biróné asszonyom mondja 

rá az áment.
Vak Pesta (a legényhez). Hát mi hirt hoztál Som

fáról, he ?
Pozsár. Azt, hogy Vámosi uram legénykorában 

összeadta magát egy czigány feleségével.
Vak Pesta. Megesik az máson is !
Pozsár. Megesni megeshetik, csak az a kérdés, 

hogy Kiss Mártonné asszonyom, a ki szörnyű 
nagyra van az atyafiságával, odaadj a-e majd a 
lányát egy czigánypurdénak ? Ha pedig nem 
adja: akkor nehezen lesz kedve a Vámosi uram 
szekerét tolni.
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Dacsó. Már ha nekem kéne választanom Szo- 
boszlai és Vámosi uraimék közt: én bizony csak 
a harmadik jelöltre, Géczy András bátyánkra ad
nám a voksomat.

Többen. Mond valamit.
Dacsó. Igaz, hogy Géczy uram csak paraszt- 

gazda, de józan eszű, egyenes lelkű ember.
Vak Pesta. Magamnak se vóna ellene kifogá

som, de bizony ő kelme édes keveset törődik a 
bírósággal. Több egy hetinél, hogy még csak 
felénk se néz. Azért hát: éljen Vámosi!

Dacsó. A ki hogy vet, úgy arat. Adj’ Isten ! (el.)
Pozsár. Majd megválik holnap, hogy ki az 

éljen ?
Vak Pesta. Meg a ! Holnapig a te fejedből is ki

gőzölög a Szoboszlai uram bora.
Pozsár (feifortyan). Mi köze kendnek ahhoz, hogy 

kinek a borát iszom ?

NEGYEDIK JELENET.

V ám osi. V o ltak .

Vámosi, (közbelép). Áldás és békesség légyen vele
tek. Az Űr nem kedveli a hadakozókat.

Pozsár. Éljen Szoboszlai!
Vak Pesta. Kell a kutyának!
Vámosi. No, no, csak ne tüzeljen kend. Szoboszlai 

uramnak is megvannak a maga érdemei. . . .
Vak Pesta. Vajon?



Pozsár. Ő a nép embere.
Vámosi. Mindnyájan szeretjük a népet. Vele 

örülünk, vele szenvedünk. . . .
Vak Pesta (lelkesülten). Ilyen ember köll nekünk. 

Éljen Vámosi! (Karját kitárja.) Puszi!
Vámosi (visszahőköl, Súgva), Ne okvetetlenkedjek 

kend!
Pozsár (nevetve). Zsák megtalálta foltját. (Leül a

laczikonyha elé s a többiekkel pobaraz.)
Vak Pesta. (Vámosihoz, halkan). Nagyuram, kutya 

van a kertben s ha gőzerővel nem dolgozunk. . . . 
Vámosi. Mit akar kend ezzel mondani?
Vak Pesta. Azt, hogy — pénz kék.
Vámosi (ijedten). Szent anya! Hát már fogytán 

lenne ?
Vak Pesta. Irmagja sincs.
Vámosi (szigorral). Azt tudja kend, hogy én esküdt 

ellensége vagyok a vesztegetésnek. Nem adok 
többet egy batkát se.

Vak Pesta. ügy?
Vámosi. A mit tettem : tettem, a többit a Gond

viselésre bízom.
Vak Pesta (a legényekhez). Legények, nagyot fordult 

a világ kereke. Veletek iszom mind halálig. (Tárt 
karral). Puszi! . . .  Most pedig fizessetek, oszt járjuk 
végig a vásárt azzal a nótával, hogy:

Most bujt ki a szög a zsákból,
Hogy jelölt lett a czigányból. . . .

(Pozsár s a legények egy része fizet s összeölelkezve, dalolva Vak 
Pestával távozik j más része tovább iszik a laczikonyhán.)

14
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Vámosi (meglepetve, félre). Miről nótáznak ezek? Csak 
nem tudták meg, hogy Marczi. . . . Eh, de mit is 
rémitgetem magamat!

ÖTÖDIK JELENET.

Marczi, V o ltak .

Marczi. Hallja apám uram, mit dalolnak ezek ?
Vámosi (nyugodtan). Hallom.
Marczi. Mi jusson keverik már meg ebbe a 

nótába is a czigányt ?
Vámosi. Kérdezd meg tőlük.
Marczi. Azt tartják, hogy nem zörög a haraszt, 

ha a szél nem fú. Tudom, hogy kelmédnek csak 
a fogadott fia vagyok, de azt is szeretném már 
egyszer hallani, hogy ki volt apám, anyám ?

Vámosi. Ne törődjél vele, csak Iluska a tiéd 
legyen!

Marczi. ügy látom, hogy apám uram csak azért 
akarja azt a lányt a nyakamba varrni, hogy biró 
lehessen.

Vámosi. Mondd inkább, hogy azért veszem vál- 
lamra a bírói hivatal terhét, hogy azáltal elő
mozdítsam a te boldogságodat.

Marczi, Vagyis, ha jól értettem: apám uram 
áldozza fel magát értem.

Vámosi. Nincs különben.
Marczi. Hátha én azt mondanám, hogy nem 

fogadom el ezt az áldozatot ?
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Vámosi (ijedten). Szent anya !
Marczi. Mán hogy egy csöpp kedvem sincs 

hozzá: az bizonyos.
Vámosi. De gondold meg. . . .
Marczi. Mit?
Vámosi. Hogy egyszer csak mégis végét kell 

szakítanod ennek a duhaj életnek. Hiszen az 
egész falu fel van már háborodva ellened. Se 
lány, se asszony, a kinek maradása volna tőled.

Marczi. Hát tehetek én róla ?
Vámosi. Most már csak beelégedhetnél vele. 

(Súgva.) Forgolódjál egy kicsit az Iluska körül. 
Derék leány, gazdag leány . . . rád száll vele az 
Isten áldása ! (El.)

Marczi (elgondolkozva). Megházasodjam ? Rabbá le
gyek? . . . Hiszen való igaz, hogy eddig is rab 
voltam, de nem egy asszony rabja, hanem vala
mennyié.

Illés (Marczihoz lép). Hát csakugyan igaz, hogy kel
méd már holnap tartja a kézfogóját biróné nagy
asszonyom lányával ?

Marczi. Igaz. Nyomban a biróválasztás után.
Illés. De azt beszélik ám, hogy Iluska a Szo- 

boszlai Ferke után veszkődik.
Marczi. Hadd veszkődjék. Holnapig van rá ideje.
Illés. Csak aztán folytatása ne legyék.
Marczi (őnMtten). Azt szeretném én látni! Minden 

fehérszemélynek volt hajlandósága valakihez, a- 
míg hozzá nem léptem. De csakis addig. Ez se 
lesz kíilömb a többinél.
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HATODIK JELENET.

Zsuzsi, M arosa, leányok. (Sebbel-lobbal jönnek.)
V oltak .

Zsuzsi (illéshez). Hát kend még mindig itt lopja 
a napot?

Illés. Ez az egy lopás, a miért meg nem bün
tetik az embert.

Zsuzsi (tuszkolja). Gyüjjön kend haza, szaporán.
Illés. Mi végett?
Zsuzsi. Most dobolták ki a vásáron, hogy meg

érkeztek a sátoros czigányok.
Marcsa. A Lakatos bandája !
Zsuzsi. Vele van a Czigány Panna is!
Illés. Ki az?
Marcsa (kezét összecsapja). Uramfia, még azt se 

tudja ? Hát nem hallotta kend, hogy minden le
gényt megver a szemével ?

Illés. Ne mondd!
Marcsa. A varsándi ispán fia is csak a múlt 

héten lőtte meg magát miatta. Aszondják, olyan 
varázs van a szemiben, hogy a kire egyszer rá
villan : el van az veszve mindörökre!

Zsuzsi (pityeregve). Én meg nem akarom, hogy ken
det is megbabonázza.

L á n y o k  (össze-vissza), Én S e, én se ! (A legényeket el
tuszkolják az asztal mellől.)

Marczi (nevetve). Ugyan ki hinne a babonának ?
Marcsa. Mán pedig hiába köti az ebet a karo-
Czigány Panna. 2



hoz, mert fogadom, hogy kelmed se állná ki a 
szeme tüzit.

Marczi (henczegve), Azt hiszed ?
Zsuzsi. Azt bizony.
Illés. No már arra fogadok.
Legények. De még mink is.
MarCSa (odatartja Illésnek a tenyerét). Mibe?
Illés. A mibe akarod.
Marosa (a lányokhoz). Hallottátok, lányok ? (A legé

nyekhez). Hát, ha megnyerjük: mindegyikünk kap 
kendtektől hat-hat méter selyempántlikát.

Illés. Ha pedig elveszejtitek : ti fizettek nekünk 
egy hat hat liter dombszegit. Gilt?

Lányok. Gilt, gilt!
Marczi. No lám . . .  én rám fogadtok és még 

csak meg se kérditek. . . .
Marosa. Hajszen, ha olyan biztos kelmed benne ?
Marczi. Már akármilyen biztos vagyok. . . .
Marosa. Aha . . .  hát mégis csak fél a babonától ?
Illés (Marczihoz). Most már csak azért se hagyja 

kelmed a falu becsületit. . . .
Marczi. Eh, ne bomoljatok!
Marosa (a lányokhoz). Ugy-e, mit mondtam ? Nem 

mer, nem mer. . . .
Marczi (felvillanó hetykeséggel). Nem merek ? Na jó ! 

Hát fogadok, hogy ón verem meg őt a szemem
mel, nein pedig ő engem.

Lányok. Majd meglássuk.
Marosa. Gyertek, keressük fel Czigány Pan

nát. (El a lányokkal.)
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Illés (nevetve utánuk kiált). Csak siessetek, mert szét- 
foszlik a pántlika ! (Leül a laczikonyha asztalához.)

Marczi (magában). A régi ördög még egyszer föl- 
ébredt bennem, — no de ezzel a tréfával örökre 
eltemetem, (indul).

HETEDIK JELENET.

Kissné, Xlus. V oltak .

KÍSSné (szembe jön Marczival) . Épen az Öcsémet 
keresem.

Marczi. Miben lehetek szolgálatára?
Kissné. Bevásáltunk mindent, —  csak még egy 

selyemkendő hiányzik. Nem tudunk megegyezni 
a választásban Iluskámmal. Neki az egyik, nekem 
meg a másik tetszik. Fölkeressük öcsémet — 
mondok —  hadd válaszszon ő.

Marczi. De én nem igen értek hozzá.
Kissné (hamisan). Dejszen, sokszor bebizonyította 

már, hogy jó gusztusa van.
Marczi. A selyemkendőkben ?
Kissné. No . . . hát egyben-másban.
Marczi. Már kedves asszonynéném — megbán- 

táskép ne vegye — de látatlanban is azt hiszem, 
hogy (Ilonka felé, ki durczásan elfordul) ennek a kis lány- 
nak lesz igaza. Olyan jól áll minden rajta, olyan 
helyesen tudja összeválogatni a magára valót, 
hogy öröm ránézni.

Kissné. (Titkon meglöki iiu s t : súgva) Fordulj feléje.
2*
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Marczi. Ne bántsa . . . illik hozzá ez a szemér- 
metesség. Majd feltekintő rám, ha eljön az ideje. 
(Húshoz) Ugy-e hugocskám?

II US (újra elfordul s hallgat).
Marczi (gyöngéden). Haragszik rám ?
Ilus (Kissnéhez). Kedves anyám, menjünk.
KÍSSne (titkon Ilushoz, elfojtott haraggal). Gyerek, ne 

komódiázz! (Fenn Marczihoz). Ugyan kedves öcsém, 
ne terheltessék odafáradni a Leibisch Kotier 
bódéja elé. Erre balra, az ötödik, vagy hatodik. 
Mi is nyomban utána megyünk.

Marczi. Előbb még nekem is volna egy kis vé
gezni valóm a vásárban, de egy fertályóra múlva 
ott leszek.

Kissné. Annál jobb. Hát addig is : Isten áldja!
Marczi. Isten áldja! (El.)
Illés (a többiekhez, halkan). Gyerünk utána, hogy ott 

legyünk, ha tanúra lesz szükség. (A laczikonyhabeliek 
fizetnek s kászálódnak).

Kissné (Hozzájuk lép). No, Vancsó gazda, hát hogy 
tejel a Tündér? Ugyancsak olcsóért kapta meg 
kend tőlem. . .  de Vámosi uram megérdemli. Hát 
kend. Fejsze Márton, megvette-e már a kaszálót 
azon a pénzen, a mit kölcsön adtam ? No, ne 
féljen . . .  addig maradhat keüdnél, a míg fölös
lege lesz. De reményiem, hogy holnap kitesz 
magáért a biróválasztáson? Hát te, Virág Laczi, 
odaadtad-e már Terkának azt a stikkelt keszkenőt, 
a kit tőlem kaptál? Csak aztán torkod szakadtá
ból halljam, hogy: éljen Vámosi!



21

Legények. Éljen Vámosi! (El.)
KiSSne (látva, hogy mind eltávoztak, Ilushoz), Most pedig 

rajtad a sor. Hát az ördög bujt beléd? Micsoda 
viselkedés ez olyan emberrel szemben, a ki holnap 
már mátkájának nevez ?

IIus (összekulcsolt kézzel). Ne erőltessen hozzá.
K*s$né. Mi kifogásod van ellene ?
Ilus. Nem szeretem.
Kissné. Eh, sok lány boldoggá vált már, a ki 

igy beszélt, sok meg elölte magát, a ki bomlott a 
vőlegénye után.

Ilus. Van-e édes anyámnak lelke, hogy olyan
hoz ad, a ki már annyi lányt elbolondított?

Kissné. Nincs egy se, a ki legénykorában a 
fehérnép után ne futkosna, míg rá nem akad az 
igazira, Most ő is ráakadt s nyugodt lehetsz, hogy 
ezentúl rá se néz másra.

Ilus. Ki biztosít arról?
Kissné. Becsületére fogadta.
Ilus (daczczai), Akármit fogadott: nekem nem kell.
Kissné (ingerülten), Mert annak a Szoboszlainak a 

fattya motoszkál a fejedben, úgy*e? Hanem abból 
semmi sem lesz. Én el nem adlak.

Ilus. Kedves anyám !
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N Y O L C Z A D I K  J E L E N E T .

Ferkó. (M e g p illa n tv a  K is s é k e t : a la c z ik o n y h a  m ö g é  
v o n u l .)  V oltak .

Kissné. Azt hiszed, nem látok át a szitájukon? 
Az egész csak praktika tőlük, semmi egyéb. 
Mikor a vén róka látta, hogy felsült velem: a fiát 
ugratta bele s azt hitte, hogy, ha vele hírbe hoz, 
más kérőd már nem is akad. De én csak azért is 
megmutatom neki, hogy a falu legkülönb legé
nyét kerítem meg a számodra.

II us. Az öregről nem tudok semmit, de Feriért 
jót állok.

Kissné. Egy szó, mint száz: nem akarom!
Ilus (könnyekbe tör ki). Akkor öljön is meg mindjárt. 
Kissné. Uram segijj, még sírva fakad. Letörlőd 

mindjárt a könnyeidet ? Hogy menek veled végig 
a vásáron ily kisírt szemekkel ?

Ilus (még jobban zokog). Nem bírok magammal ! 
Kissné. így nem jöhetsz velem egy tapodtat 

sem. Pihend itt ki magadat. Én addig a sátorba 
megyek, hogy szóval tartsam Marczit, amíg meg
érkezel. De meg ne lássam az arczodon a könnyek 
nyomait. (El.)

Ilus. Könyörülő szent Isten, mi lesz belőlem? ! 
Ferkó (iinshoz siet). Uuskám!
IIUS (önfeledten Ferkó keblére borul), Fe|*Í ! (ijedten bontakozik

ki). Jaj, mit tettem ?
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Ferkó. A mit a szived súgott.
Ilus. Itt a vásár közepén !
Ferkó. Hátha az egész világ láttára is ! Mindent 

hallottam. Áldjon meg az Isten azért, a mit 
mondtál.

IIUS (elszörnyiiködve). HallgatÓdztál?
Ferkó. Csak nem dughatom be a fülemet?
Ilus. Jaj, hát akkor azt is meghallottad, 

hogy. . . .
Ferkó. Hogy szeretsz. De meg ám ! ügy ficzkán- 

dozott tőle a szivem, mintha csak megcsiklandozták 
volna.

Ilus. Meg hogy. . . .
Ferkó. Édes anyád ellenzi? Annál jobban esik 

majd, ha a sok veszedelem után enyimnek mond
hatlak.

Ilus. Oh Feri, sohse érjük mi azt m eg!
Ferkó. Már én pedig addig nem nyugszom, ha 

az egész világgal hajba kapok is miattad.
Ilus.. Mit akarsz cselekedni?
Ferkó. Azt még most magam sem tudom, itt a 

vásáron pedig se idő, se alkalom, hogy megbeszél
jük. Hanem tudod mit?

Ilus. No?
Ferkó. Gyere ki ma este harangszó után az 

erdőszéli kápolnához.
Ilus. Elment az eszed?
Ferkó. Már akkor, mikor először megláttalak.
Ilus. Hogy menjek én ki oda, mikor édes anyám 

úgy őriz, mint a kincses ládát.
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Ferkó. A mint elpihent a ház : te kiszököl kis 
kamrádból . . .  a hold bevilágítja utadat. . . .

Ilus. Nem, azt nem tehetem.
Ferkó. Hát nem szeretsz?
Ilus. Szeretlek Feri, de ilyet ne kívánj tőlem.
Ferkó. Én megtennék érted ezer annyit.
Ilus. Majd máskor. Csak ma ne.
Ferkó. Csak ma ne? Hát nem tudod, hogy hol

nap reggel Ónodon biróválasztás lesz s hogy 
nyomban rá meg akarják tartani kézfogódat 
Vámosi Marczival?

Ilus. Istenem, Istenem, mit tegyek?
Ferkó. Gyere ki . . . ettől függ boldogságunk.
Ilus (körültekint). Jönnek. Édes anyám azt se 

tudja, hova lettem ? Isten áldjon meg Feri!
Ferkó (megragadja Ilus kezét), EljÖSZ?
Ilus (kikapja). Mit tudom é n !  (Gyorsan el.)
Ferkó. Eljön! Hajh, de szeretném az egész vilá

got keblemre ölelni. . . .

KILENCZEDIK JELENET.

Daosó. V oltak .

Dacsó. De jó kedved van öcsém!
Ferkó. Miért ne lenne ?
Dacsó. Mert azt hallom, hogy hajszra áll a sze

kered rűdja.
Ferkó. Majd csáléra fordítjuk. Adj’ Isten! (el.)
DaCSÓ. Fogadj Isten. (A szinfalak közé pillant), Hát
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ezzel a czigánykaravánnal meg már mit csi
náljak ?

TIZEDIK JELENET.

Illés . Legények. V oltak .

Legények. Erre tartanak!
Illés (néz.) De lányt nem látok köztük.

TIZENEGYEDIK JELENET.

(Czigány karaván.) K olom pár. Bangó. R afael. Treszka. 
B ella , Pipázó vén czigányasszonyok. Czigány- 

kerekeket hányó pnrdék. V o ltak .

Kolompár (hátraszól). Bangó . . .  Vezsdle ázs istrán
got a sirkérül, hogy el ne ragadja a sekeret.

Illés (nevetve). Az a gebe ? Hisz ha ráfúvok : úgy 
eldől, mint a lekaszált sarju.

Kolompár. Ázs? Dejsen, versenyt fut ázs a 
síllel.

Illés. Az ám, ha felkapja.
Czigányasszonyok (a legényekhez). Egy kis bagót 

instálnánk.
Purdék (tenyeröket tartva). Ne sajnáljanak egy kraj- 

csárkát adni!
Dacsó (Kolompárhoz lép). Merrül jöttök, dáde? 
Kolompár (félvállról). Napkeletríl.
Dacsó. Ne figurázz. Én a haraszti biró vagyok
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és azt kérdezem tőletek, hogy melyik községből
jöttök ?

Kolompár (ijedten a többiekhez.) A biró ! Kesenjetek.
Treszka. Serencsis jó napot, nemzsetes biró 

uram. Ázs Isten iltesse sok sámos estendeig erű* 
vei, egíssíggel, lílek-idvessíggel. . . .

DaCSÓ. (türelmetlenül félbeszakítva, Kolompárhoz.) Hová 
\alók vagytok?

Kolompár. Nyifkáia, csókolom kezsit lábát.
Dacsó. Mert nem maradtok otthon ?
Kolompár. Má mink csak vándorolni seretünk, 

mint a madarak.
Dacsó. Mért nem dolgoztok inkább egy helyen?
Kolompár. Dolgozsnánk mink, instálom, de mi

kor nem jól esik.
Dacsó. A nélkül pedig nem lehet megélni.
Kolompár. Ázs urak se dolgozsnak, mígis meg- 

ílnek.
Dacsó. Hja az úr úr.
Kolompár. Hát mink is urak vagyunk, kevetem 

alássan.
Dacsó. Micsoda?
Kolompár. Má csak úgy írtem: a hogy van vad

liba, meg vadkácsa, úgy lehet vadúr is. Mink 
vadurak vagyunk, kenyergem.

Dacsó. Hogy hivnak?
Kolompár. Engem, instálom ? Kolompár Lajos

nak. (Egy rajkó fejebubjára teszi a tenyerét) Ezs itt Kolom
pár József . . . (egy másik rajkóra) ezs itt Kolompár 
Béla . . . (egy czigányasszonyra mutat) eZS  meg a Pintér
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Julis, a felesígem. Nincs ázs in nevemen, mer 
nem vág hozszsám . . . más fajfcábul való, tetcsik 
tudni, de ezsek a rajkók az ín nevemen vannak, 
mer az ín fajtámbul valók. . . .

Dacsó. Nem kívánom ösmérni az egész famí
liádat.

Kolompár. Ázst gondoltam . . .
Dacsó. Te vagy a vajdájuk?
Kolompár. Igenis nem ín vagyok, nemzsetes 

bíró uram. Lakatos Budi a vajdánk, de most nincs 
itt, mer dolga akadt a vásárban.

Dacsó. Hol a pakszus?
Kolompár. (Piszkos papircsomagot vesz elő). Itt Van, CSÓ- 

kolom kezsit-lábát.
Dacsó. Hányán vagytok ?
Kolompár. Tizsenhárman.
Dacsó. Akkor majd 13 font kenyeret kaptok 

útra valóra.
Kolompár. (Gyorsan). Jaj, kírem alássan, elfelejtet

tem, hogy husoniten vagyunk. (Oldalka böki a feleségét). 
Bibas, hát te nem tudcs besílni?

Dacsó. Most pedig azt mondom, ha valami lo
páson, vagy egyéb kunczfutságon rajta érlek. . . .

Kolompár. Dehogy nyúlunk mink ázs idegen 
jósághoz! (Dacsó távozását látva: a rajkókhoz) Csumide a 
nemzsetes biró uram kezsit. (A pnrdék Dacsóboz futnak s 
el akarják kapni a kezét, de ez elrántja.) Hát majd beállí
tunk a 25 font kenyírirt, instálom.

Dacsó. 13 fontot kaptok, egy mákszemmel se 
többet. (El.)



Treszka. Hogy ílünk meg mindnyájan ázson a 
kis kenyírkin ? Biró uram . . .  a Jízsus Kristus
áldja meg . . .  (A czigányok —  Bella kivételével — rimán- 
kodva követik Dacsót,)

B e lla .  (A sátor elé áll s kiváncsian nézegeti a holmit. Egy 
gyöngysorra matatva.) Hogy ezs a gye ügy, bácsi ?

Kalmár. Ólját ötök a körmödre, hojd leesik, 
csak ne tokorodjál magadat mindjárt.

Bella. Hisz meg akarom venni.
Kalmár. Te csak lupni okorsz. Hol a pinz ? 
Bella. Nekem nincs, de majd ad a  Panna. (A szín

falak közé kiált.) Panna, Panna, gyere csak ide !
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TIZENKETTEDIK JELENET.

Panna (Czifra czigány öltözetben), Zsuzsi. M arosa. 
Lányok. V oltak .

Panna. (Bellát felkapja s megcsókolja). Mi kell, te bog
lyas ?

Bella. Vedd meg nekem ezst a gyengyet.
Panna. Melyiket?
Bella. (Pannát a sátorba vezeti s rámutat egy gyöngysorra.)

Ezst.
Zsuzsi, (súgva Marosához.) Ez a Czigány Panna. 
Marosa. No bizony, én szebbnek hittem.
Panna, (a  kalmárhoz.) Mire tartja?
Kalmár. Ütvén krojczár. Egy fityinggel se ke

vesebb.
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Panna (tréfásan). Hű, Bella, ázs nagy pízs. Annyit 
nem adhatok.

Bella (pityereg.) Te nem serets.
Panna (nevet). Elterett a korsó. No ne rijj, máj 

les mindjárt. (A legényekhez). Adnak* e kentek etven 
krajcsárt a nótámért ?

Legények. (Panna köré tolakodnak.) Adunk hát! 
Leányok. (Ellódítják a legényeket). Ohó, csak a távolból, 

leckéim.
Illés. Ejnye, de belétek ütött egyszerre a féltés. 
Panna (a néphez). Hát ide hallgassanak :

Dal.r Kimentem én a vásárba félpénzzel,
Tyúkot vettem a vásárba félpénzen,
Tyúkom mondja : kotty !
Kottyál, kottyál édes tyúkom 
Van még egy félpénzem.

Kimentem én a vásárba félpénzzel,
Kakast vettem a vásárba félpénzen,
Kakas mondja: kukuri,
Tyúkom mondja : kotty !
Kottyál, kottyál édes tyúkom,
Van még egy félpénzem.

Kimentem én a vásárba félpénzzel,
Ludat vettem a vásárba félpénzen,
A lúd mondja: giégá,
Kakas mondja: kukuri,
Tyúkom mondja.: kotty!
Kottyál, kottyál édes tyúkom,
Van még egy félpénzem.

Legények. No ez megéri!
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TIZENHAKMADIK JELENET.

M arczi (ki a dal utolsó szakánál lépett be.) V o ltak .

P a n n a  (felfogja kötényét s körüljár),
Marosa. (Marczihoz siet, Titkon,) Hol maradt kel

méd ? (Panna felé,) Ez az !
MarCZi. (Pannát mnstrálva.) Jól fest!
Panna. (Egy legényhez,) Adjon ázs Isten kendnek 

ezser annyit. (Egy másikhoz.) Micsoda, kend csak egy 
krajcsárkát dob bele? (Marczi val szemben.) Hát kelmed 
mit nízs úgy rám ?

Marczi. Azt nézem, igaz-e, hogy villámot szór a 
szemed ?

Panna. Ezszsel akar kifizsetni?
Marczi. Nesze. Ne foghass gyanúba.
Panna, (örömmel.) Egy ezsist forint ! (Marczihoz) Mit 

adjak ki belíle?
Marczi. Egy csókot.
Panna. Nyáron nem egíssíges, kenyergem, mert 

nagyon melegít. (Bellához.) No Bella, ezsen vehets 
magadnak míg egy kosorús ketínyt is. (Átadja az 
összegyűjtött pénzt Bellának.) Fogjad!

Bella, (örömmel.) Kesenem.
Panna. De ha míg egyser ázst mondod, hogy 

nem seretlek. . . .
Bella. (Megöleli,) Soha többet! (A kalmárhoz siet s a 

gyöngyöt nyakára illeszti. Ujjongva.) Megmutatom a Treszka 
néninek. (El.)
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Marczi (Pannához.^ Hanem hallod-e, nem úgy verik 
ám a czigányt. En egy flórest adtam néked, oszt 
nem kaptam érte se nótát, se csókot.

Panna. A nótáról elkísett, a csókhozs meg korán 
jött.

Marcsa (Pannához.) Ügy, úgy, csak mondogasd 
oda jól neki, —  úgyis azt hiszi már, hogy egy 
lány se fog ki rajta.

Panna (érdekkel pillant Marczira). Ezs ?
Illés. Ez bizony. Hiába tüzelsz úgy rá, mert 

te se bírsz vele.
Marczi (jelentősen, a néphez.) Ne gágogjatok itt kö

rülöttem.
Marcsa (súgva a többiekhez). Hagyjuk magukra. (Fenn.) 

Gyertek a komédiába!
Zsuzsi (súgva.) Igaz a . . . onnan rájuk leshe

t ü n k .  (A lányok hetódulnak a panorámás hódéba. A legények 
szerte mennek).

Marczi (hetykén). Tudod-e, hogy ki vagyok?
Panna. Ha nem mondták volna, hogy ázs ónodi 

tervénybiró tia: ázst hinném, hogy csigány.
Marczi. így hát mégis megakadt már a szemed 

rajtam ?
Panna. Vásáron sokat lát az ember, de keve

set vés.
Marczi. Hát nem kellenék neked?
Panna. Uramnak sok r,vóna, seretímnek kevís.
Marczi. De nagyon felhordod az orrodat, hal

lod ! Pedig az a lány még nem termett a világra, 
a ki nékem fittyet hányjon.
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Panna. Olyan bizonyos benne ?
Marczi. Akár csak a meghalásban.
Panna. Nagy síi fujhat Ónodon, hogy a lányok 

olyan kennyen hajlanak.
Marczi. Te is hajiasz, csak legyen a ki len

gessen.
Panna. Seretním látni!
Marczi. Maradj köztünk, majd meglátod.
Panna. H ol?
Marczi. A faluban.
Panna. Hát a komjiániám ?
Marczi. Csak nem siratnád meg ezt a czigány- 

életet ?
Panna. Mit írt maga ahozs? Van-e jobb a sa- 

badságnál, odakint a mezsén, a sátor alatt? . . . 
Felettink a csillagos íg, alattunk a harmatos fi... 

Marczi. De a hajlék mégis csak többet ér? 
Panna. Tebbet? Hát a madár, a kinek csifra 

kalitkát adnak, meg semensedett kendermagot: 
nem repíl*e ki, ha kinyitják ázs ajtaját?

Marczi. Hát nem fogadod el az ajánlatomat ? 
Panna. Elfogadnám, ha kítser mondaná.
Marczi. De egy ölelést csak nem tagadsz meg 

tőlem ?
Panna. Kettén áll a vásár.
Marczi. Na, na. Csak ne olyan hegykén ! (Meg

akarja ölelni.)
P a n n a  (tréfálódzva kerüli).

Dal. Mit akar, mit akar?
Engem megölelni ?



De szentem, korábban 
Kéne akkor kelni.

Ha szinaranyból von’
A csizmapatkója,
Ha a mentéjéről 
Gyöngypaszománt lógna,

S a szive úgy járna 
Mint a szárazmalom :
Akkor se ölel meg 
Ha én nem akarom.

Marczi (kevüiten). Jussom van hozzád. Megfizet
telek !

Panna (ellöki). Megfizsetett? Hát majd vissa-
kapja ! (Gyorsan el).
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TIZENNEGYEDIK JELENET.

V ali Pesta. M arczi. V o ltak .

Vak Pesta. (Tanúja volt a jelenet végének. Félre.) Nem 
adom egy vak lóért a mit láttam.

Marczi (magában). Dejszen, ha czigány vagy is : 
azért mégis túljárok az eszeden. (El.)

Vak Pesta. No Pesta, most már beharangozhatsz 
Vámosi uramnak! (Kitárt karral lép Szoboszlai elé.) Puszi !

Czigány Panna.
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TIZENÖTÖDIK JELENET.

Szoboszlai. V a k  Posta. V o lta k .

Szoboszlai. (Ellöki.) Eakonczátlan ember. . . Nem 
látja kend, hogy újdonatúj mándli van rajtam ?

Vak Pesta. A hogy az ónodi bíróhoz illik.
Szoboszlai (barátságosabb hangon). Hallott kend va

lamit a vásárban ?
Vak Pesta (kicsinyiőieg), Hallottam? (Büszkén), Lát

tam, nemzetes uram, láttam ! Mert azért, hogy az 
egyik szememre vak vagyok: antul jobban látok 
a másikra.

Szoboszlai. De hiszen kend a Vámosi szolgála
tában áll.

Vak Pesta. Csak álltam. Mert, kiismervén alat
tomos lelkületit: ott hagytam, mint szent Pál az 
oláhokat.

Szoboszlai. Hát faczir kend?
Vak Pesta. Egy félóra óta a kigyelmed kortese 

vagyok.
Szoboszlai (félre). Préselni akar. (Fenn). Szép, szép, 

de nincs szükségem kendre.
Vak Pesta. Kár, mert csak egy árva szavamba 

kerülne, hogy biróné nagyasszonyom pokolba 
kergesse Vámosiékat s kigyelmed mellett emel
jen szót a falubelieknél.

Szoboszlai (félre). Ha ez a lurkó igazat mon
dana. . . (Pénzt nyom Vak Pesta markába, Fenn). Eli
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ugyan nem szoktam senkit lekenyerezni, mint 
Vámosi uram. . .

Vak Pesta (a pénzt zsebébe gyűri, folytatva). De ha az
által a község javát mozdítjuk elő. . .

Szoboszlai. Helyesen jegyzi meg kend. (Súgva). 
Nos?

Vak Pesta. Hát . . .  a tulajdon két szememmel 
láttam, hogy Vámosi Marczi a czigánylány után 
ólálkodik.

Szoboszlai. Micsoda czigánylány után ?
Vak Pesta. A ki a sátoros czigányokkal gyütt 

ide a vásárra. Czigány Panna után.
Szoboszlai. Mit érünk ezzel ?
Vak Pesta. Mit érünk? (Körültekint.) Hát azt érjük, 

hogy, ha ő kémét rajta lehetne kapni azzal a lány
nyal : a nagyasszony még a háza tájékáról is ki- 
seprűzné.

Szoboszlai. Hiszen ha lehetne ! (Szivarra gyújt.)
Vak Pesta. Hogyne lehetne? A vajda . . .  (A szín

falak közé tekint.) Épen ehol látom jönni.
Szoboszlai. Mit akar kend vele ?
Vak Pesta. Csak tessék rámhagyni a dolgot.

TIZENHATODIK JELENET.

Lakatos. (Testes, torzonborz alak, czigány vaj da öltö
zetben, kezében nagy gombos bot.) V oltak .

Lakatos. (Magában töpreng.) Ázs egyik birókeresít 
Vámosinak hívják . . . Ha Ő volna ! . . . (Észreveszi

3 *
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Szobosziait, Fenn). Serencsís jó napot kíván ok, nemzsetes 
u r a m .  (Nagy nyugalommal kiveszi Szoboszlai szájából a szivart s a 
magáéba dugja.)

Szoboszlai (fejéhez kap). Ejnye, te bitang!
L a k a t o s .  (Szoboszlai parókájára mutat.) Elsalad a haja, 

nagyuram.
Szoboszlai. (Nekimegy). Hiszen megállj, majd el- 

szalajtalak én mindjárt.
Vak Pesta. (Visszatartja. Súgva Szoboszlaihoz.) Csak Szőr

mén tiben. (Lakatoshoz.) Hol a lányod, czigány ?
Lakatos. Elésser lenni kíné, csak azstán tudhat

nám, hogy hol van ?
Vak Pesta. Hát Panna ?
Lakatos. Nem lányom, csak húgom. A testvírem 

lánya, a ki árván sakadt a nyakamba.
Vak Pesta. Úgy vettem észre, hogy nagyon ke

rülgeti Vámosi Marczit.
Lakatos. A kinek ázs apja birókeresé Ónodon? 
Vak Pesta. Azt.
Lakatos. (Szenvedéllyel.) Csak megverni a sémivel!
Vak Pesta. (Titkon megböki Szobosziait, Lakatoshoz.) Hol 

tanyáztok ma este?
Lakatos. Ázs ónodi érdé sílin, —  a kápolna 

tevíben.
Vak Pesta. Az bizony jól el van a falutól, dáde. 

De ha Panna a szeme tüzivel bevilágítaná a 
legény útját odáig. . .

Lakatos. írtem. Marcsit kíné oda kicsalni.
Szoboszlai. (Féire.)rHogy megszimatolta az akasz- 

tófáravaló ! (Fenn.) En nem mondtam semmit.
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Vak PGSta. (Lakatoshoz, tettetett haraggal.) Bele ne ke
verd a nemzetes urat, aszondom ! (Szoboszlaihoz, jelen
tősen,) Tessen neki 10 pengőt adni, hogy elkotród- 
jék innen.

Lakatos. Beírem ín ettel is, kenyergem.
Vak Pesta. (Súgva.) Szúrja ki kelmed.
Szó bősz lai. (Pénzt ad Lakatosnak). Nesze, —  de most 

pusztulj ám el innen ízibe.
Vak Pesta. Oszt ne feledd, hogy a pénzt meg is 

szokták szolgálni. (A színfalak közé pillant). Tytí, kutya 
fogantatta. . . Illést látom a nyájam közt! (Elsiet.)

Lakatos, (a  bankót zsebregyűri. Alázatosan). Megkese- 
nem a nemzsetes urnák irántam való kenyerile- 
tessígit. (Kinyúlik. Követelőleg). De azsírfc, hogy biróní 
assonyom ne tudjon a dologról: míg 95 forintot 
instálník, hogy a kerek sázs kilegyen.

Szoboszlai. (Eiképpedve.) Micsoda?
Lakatos. Azt hinním, hogy az ónodi bíróság 

megír egy rongyos sázsacskát.
Szoboszlai. (Félre). Mindent tud. No szépen va

gyunk. (Fenn, pattogva). Ki beszél itt a bíróságról? 
Váltig mondom, hogy nekem nem kell. Csak az 
erőszaknak engedek. . . .

Lakatos. Hát megalkudtunk. Esti harangsó után 
Vámosi Marcsi odakint les a tanyánkon. (Félre). De 
nemcsak é, hanem ázs apja is.

Szoboszlai. (megpillantva Kissnét. Félre). A biróné aSSZO - 
nyom ! (Lakatoshoz.) Hordd el innét magadat.

Lakatos. Ne sajnáljon estire egy kis bográcsba 
való báránykát is kikildeni.



38

Szoboszlai. Mégis itt vagy?
Lakatos. Meg egy átalag vinkót, hogy a falat fel 

ne akadjon a torkunkon.
Szoboszlai (nagy izgalommal.) Lódulj, ha mondom.
Lakatos. Azs Úristen kenyeriletessíge lígyen is 

maradjon nagyurammal. (El.)
Szoboszlai (magában.) Mennyi bajjal jár ez a kis 

tisztesség! De mit tegyek? Az a naplopó bele- 
ugrasztott s most már csak meg nem retirál- 
hatok ?

TIZENHETEDIK JELENET.

Kissné. Szoboszlai. V o ltak .

Ki SS né. (Át akar menni a szinen.)
Szoboszlai. Hova oly sietve, drága nagyasszony

kám ?
Kissné. A dolgom után.
Szoboszlai. Pedig nem ártana egy szóra meg

állni.
Kissné. Nincs rá időm. (indul.)
Szoboszlai. Nincs? Na jó. Csak aztán meg ne 

bánja.
Kissné. (Megáll). Mit trafikál kelmed megint elle

nünk?
Szoboszlai. Ments Isten! Nem én trafikálok, 

hanem a Vámosi Marczi. (Halkabban.) Látta a nagy
asszony azt a termetes czigányt, a kivel az előbb 
beszéltem ?
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Kissné. Láttam. Amott megy.
Szoboszlai. Ismeri?
Kissné. Honnan ismerném?
Szoboszlai. A czigánybiró volt.
Kissné. Törődöm is én vele!
Szoboszlai. Tudja, mit mondott?
Kissné. Hogy tudnám?
Szoboszlai. Azt mondta, hogy Vámosi Marczi, a 

nagyasszony jövendőbeli veje, ma este ellátogat a 
czigánytanyára, Pannához.

Kissné. Azt nem fogja megcselekedni.
Szoboszlai. Már pedig megígérte.
KÍSSne. Megígérte ? (Forrongva, mintegy magában). Nem 

hiszem addig, a míg a saját szememmel nem 
látom.

Szoboszlai. Az könnyen megeshetik. Én elme
gyek esti harangszókor nagyasszonyomért, aztán 
együtt sétálunk a kápolnához.

Kissné. Ott lesznek?
Szoboszlai. Ott. Ma épen holdtölte van. . . . 

(Komikus pátoszszai.) Virágos réten, árnyas erdő szélén 
együtt ballaghatunk oda s ki tudja, nem bánja-e 
meg, hogy egykor úgy bánt velem ?

Kissné. (Gyors elhatározással.) Elvárom kelmedet.
Szoboszlai. Én meg pontosan beállítok s addig 

is kegyes grácziájába ajánlom magamat. (Menet. 
Félre). No, ennek ugyan jól alátüzeltem ! (El.)

Kissné (magában). Ha igazat mondott volna! 
Hanem így van az, ezzel a kutyatermészettel! 
Mikor megharagudtam rá az ocsmány rágalma
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zása m iatt: a fiának is ajtót mutattam s pártfo
gásomba vettem azt az aranykakast, a kinek a 
szavában tán meg se lehet bizni. De hátha egy 
szó sem igaz a dologból? Hátha újabb fortólylyal 
akar megejteni? Jaj, csak tudnám, hányadán 
vagyok.

TIZENNYOLCZADIK JELENET.

V ám osi, K issn é. Voltak«

Vámosi. Milyen szerencsés véletlen, hogy még 
egyszer találkozunk a vásáron. Én már hazame
nőben volnék, de a Marczi fiam. . . . (Észreveszi 
Kissné izgalmát,) Nini, csak most látom, hogy fel van 
háborodva kigyeim ed! Tán rászedték a vásáron ?

Kissné. Csakugyan . . .  rá akartak szedni; de 
idejekorán észrevettem. (Másra terelve a szót.) Hát a 
fia ura merre van ?

Vámosi. Iluska tartja fogva. Úgy vélem, hogy 
most is körülötte forgolódik.

Kissné. Úgy? No eddig ugyan mégnem sokat 
koptatta miatta a csizmája talpát.

Vámosi. (Félre.) Valami nyomja a begyét, de 
nem akar vele kirukkolni.

Kissné. Istennek ajánlom! (Czéizássai.) Csak tessék 
jól vigyázni a holmijára, mert czigányok járnak a 
vásáron. Aszondják, hogy Lakatos vajdától, meg a 
hozzátartozóitól, minden jó léleknek őrizkednie 
kelj,
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Vámosi (meglepetve.) Lakatost mondott a nagy
asszony ?

Kissné. Azt beszélik, hogy Lakatos Rudi van itt 
a bandájával.

Vámosi (félre), 0 az, jól emlékezem a nevére.
Kissné (félre.) Ni, hogy sáppadozik. Igaza lenne 

Szoboszlainak ? (Fenn.) Mi lelte kigyelmedet?
Vámosi. Sok gonoszát hallottam már erről az 

emberről. Megyek is, hogy számba vegyem a jó 
szágomat.

Kissné. Azt helyesen cselekszikigyelmed. (Köszönt,) 
Jó vásárt kivánok. (Menet, félre,) Már lesz valami a 
dologban. (El.)

Vámosi. Lakatos Rudi . . .  No szépen vagyunk. 
Ha ez a rátartós asszony megtudja, hogy Marczi 
ereiben czigányvér folyik: oda Iluskavoda a bíró
ság ! (Töpreng.) Mit tegyek ? (Eszmét kap.) Úgy van . . . 
meg kell akadályoznom, hogy Marczi valahogy 
összekerüljön velők. Hazaviszem magammal, a 
czigányokat pedig elkergettetem a haraszti bíró
val. (Megkönnyülve.) Dejszen, nem hagyok én maga
mon kifogni, ha már ennyire vagyok, (indni.)

TIZENKILENCZEDIK JELENET.

Lakatos, Vám osi.

L a k a t o s .  (Vámosit megpillantva s megdöbben, de rögtön rá fejét 
mélyen lehajtja s nagy alázatossággal köszönt,) Serencsís jó 
napot kivánok. (Vámosi távoztával hirtelen kiegyenesedik-.



Kitörő dühhel.) Ezs ázs ... megismertem ! (A belépő Kólóm 
párhoz.) Hol van Panna?

HUSZADIK JELENET.

K olom pár. Troszka. R a fa el. Czigányok. Lakatos.

Kolompár. Csak ázs elibb láttam. (Észreveszi Lakatos 
felindulását.) Hát tíged mi lelt?

Lakatos. Ráakadtam arra, a kit már rígesrígen 
keresek.

Kolompár. Kirél besilsz?
Lakatos. Vámosi Gyergyrél, a ki miatt elveszí

tettem a rajkómat.
Czigányok. (Körülfogják Lakatost). A rajkódat?
Lakatos. Ázst.
Kolompár. Hogy tertínt?
LakatOS. (Elfojtott hangon s időről-időre körültekintgetve, 

hogy nem hallják-e meg a vásárosok.) Somfán dolgOZStunk 
a templomon. Akkoriban míg magam is fiata- 
locska voltam is alig hogy összekeriltem a fele- 
sigemmel. . . .

Treszka. Jaj, de gyenyeríséges síp is volt ázs 
esemadta! Kosorús ruhát, meg kásmir kendít 
viselt. Mintha csak most is magam elétt látnám....

Lakatos. Jól éltink egymással . . . míg csak 
meg se kellett verni. Egyser ázstán ísre vettem, 
hogy nagyon sírín jár le a patakhozs ruhát 
mosni. Megnízsem —  mondok —  hogy igazsá- 
ban olyan sok dolga van-e? Odasompolygok a
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fízeshezs is lesbe állok. Hát alig hogy ott va
gyok : látom, hogy Somfa felél egy nyalka legíny 
tart arra. Mikor odaír : sóba ereskedik a felesl
egemmel . . .  ázstán magához eleli, megcsókolja___

Czigányok. H ű !
Lakatos. ín se láttam, se hallottam tebbet, 

mert a vír elfutotta a sememet. Odaugrottam 
hozszsá, marokra csavarintottam a felesígem haját 
s a bicskámmal tevig lenyesve: elkergettem vi
lágba !

Kolompár. Hát akkor minek nyavalyogsz utána, 
ha nem írdemli ?

Lakatos. Nem is é utána sírok, hanem a raj
kóm után, az én gyenyerisíges rajkóm után, a kit 
oda nem adtam volna a Dárius király minden 
kincseírto

Rafael. Hova lett?
Lakatos. Elrabolta télem ázs a gonos asszony. 

Ott leskelidett a tanyánk keril és mikor a faluba 
mentem, magával vitte!

Kolompár. Hát a legíny ?
Lakatos. A legínyt meg akartam élni. Éjjel a 

házsához lopódzkodtam, hogy rátérjék, de rajta 
kaptak, megvasaltak is a temleezbe zsártak. Mikor 
kikeríltem a vármegyítől: a legíny már nem volt 
Somfán. Elment —  senkise tudta: hová? Most 
ráakadtam, de nem is erestem el, a míg meg nem 
bossulom magamat rajta.
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HUSZONEGYEDIK JELENET. 

Panna. V oltak .

Lakatos. (Hirtelen Pannához lép, Fojtott hangon,) Vámosi 
fia, a Marcsi, itt van a vásáron.

Panna. Tudom.
Lakatos. Ma este kicsalod ít a tanyánkra. Keril- 

kerited . . . elhódítod. Irted ?
Panna. Minek ?
Lakatos. Ne kírdezszs, — akarom !

HUSZONKETTEDIK JELENET.

M arosa. Zsuzsi. Leányok (kitódulnak a panorámás 
bódéból). Panorám ás, m ajd Illés, Legények, V o lta k .

Panorámás. Herrrein spazieren meini Herren 
und Damen. Most mekkezdődig az uj Produk- 
czion !

Lakatos. (A czigányokhoz). Gyerink, mert ísrevesik, 
hogy valamit forralunk. (Pannához.) Meg ne feledkezs- 
ZSÍl arról, a mit mondtam ! (Lakatos a czigányokkal el.)

Panna. (Magában, nagy izgalommal.) Vele míg nekem is 
les sámadásom! A gyalázsatos, míg ázst meri 
mondani, hogy megfizsetett, hogy egy forinttal 
megvásárolta ázs elelísemet! Hát jó. Majd vissa- 
adom neki, de tudom hogy meg nem keseni. . .
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Zsuzsi. (A belépő legényekhez.) Már megest a sarká
ban vannak kendtek a czigánynak ?

Panna (a néphez). Egy forint kíné, hogy valakinek 
a seme kezsí vághassam.

Marosa. Dejszen mink már eleget adtunk neked.
Panna. Megsolgálom táncscsal.
Panorámás. (Pannára rivai.) Mars innen ! Itt nem 

mekenketek ukralni. Ez a Platz én mekfizedik.
Panna (ingerülten). Ott a bódéja, bújjon belé. Ide

kinn semmi keresete.
Legények. Igaza van.
Panorámás. Ikaza? Máj aztat én mindjár mek- 

mutatni. Hozok zsandár, a ki fok per Schub innen 
elekszpefcialni. (Beszól a bódéba.) Kunigunde, gieb acht, 
kumm glei. (El.)

Illés. (Pannához). Ne tarts tőle, csak ijesztget.
Panna. (Daczczai.) Most már csak azsírt is.
(Táncz. Panna a kasztanyettet utánozva: ujjait csattogtatja.)

HUSZONHARMABIK JELENET.

M arczi (szélről megáll s Pannát nézi). Majd Panorá
m ás és két csendőr. V o ltak .

Marczi (magában). Ejha, de csiklandósan járja!
Illés. (A táncz végefelé hátratereli a népet.) CzUPllkkolja- 

nak kendtek, —  hát nem látják, hogy nincs elég 
helye ?  (Valaki a cserépedények közé hág.)

Cserepes asszony. Jaj, jaj . . . Összetörték a 
csupraimat! (Panna előtt terem.) Fizesd meg ezigány !



46

Panorámás. Einsperrn. Ellobda nekem bup- 
likum.

Csendőr. (Pannához,) Gyere velünk.
Panna, (ijedten). Nem tettem semmit, kenyergem.
Csendőr. Majd beszélhetsz a biró előtt. (Meg

ragadja.)
Marczi. (Odalép s Pannát elrántja). De nem beszél! 

(A panorámáéhoz). Mennyire becsülöd a károdat?
Panorámás. Lekaláp három penke mekfan 

nekem kár.
Ülés. Egy hétre se kapott volna annyit! (Nép

nevet.)
M a rC Z Í  (pénzt dob a panorámáénak), Ne. Oszt lódulj 

iunen, mert ha én megragadom a gallérodat. . . .
Panorámás. Kisz t’ Hand. (Pannához,) Máskor is 

lehet neket itt danszolni. (Be a hódéba.)
Marczi. (A cserepee asszonyhoz.) Hát a kend portékájá

ban mennyi kár esett?
Cserepes asszony. Jajaj. . . azt ki se mond

hatom.
Marczi. (Bankót ad neki). Fogja kend, oszt ragaszsza 

össze vele a cserepeit. (A ceendőrökhöz), Most már 
nincs panaszos, —  mehetnek Isten hírivei. (Csend
őrök el.)

Panna (Marczihoz, meghatóttan). Mivel kesenjem meg?
Marczi. A mivel akarod.
P a n n a . (Remegve old le egy kis amnletet a nyakáról.) Fogja 

ezt a bairót, emlíkül adom.
Marczi (átveszi), Mi ez ?
Panna. Szentsíg. Úgy maradt rám az ídes
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anyámról. Ha megcsókolja: beteljesedik a mit 
kíván. Isten áldja m eg! (Elsiet.)

Illés. (A lányokhoz.) Hát megnyertük-e a fogadást?
Zsuzsi. Majd akkor, ha Panna bevallja, hogy 

Marczi megverte a szemével.
M a rC Z i. (Az anmietet zsebredugja. Hegykén.) No hát jöj

jetek ki ma este a czigánytanyára.
Mind. Ott leszünk!

(Függöny.)



II. FELVONÁS.

(Czigány tanya. A. háttérben néhány czigánysátor, melyek 
közt purdék bujkálnak. A sátrak előtt a czigány ok szít
ják a tüzet. Az előtérben, balra, fák által beárnyalt ká
polna, oldalán gyeppad, mely előtt ezimbalom áll. Jobbra, 
az előtérben, bokrok. Esti szürkület, mely a felvonás 

vége felé holdfénybe megy át).

ELSŐ JELENET.

B ella . R afael. Bangó. Czigányok, majd Panna.

Bella. (A gyeppadon ül s a czimbalmot próbálgatja verni).
Rafael. (A czigányok guggoló csoportja előtt áll s merően a szín

falak közé tekint; majd, Bellához fordulva: ingerülten.) Ne nyag- 
gasd mái* ázst a csimbalinot, his nem hallok 
semmit.

Bella. (Fölkel s Rafaelhez megy.) Mit nízsel?
Rafael. Úgy tetcsik, mintha a vajda össekapott 

volna Pannával.
Bella. Azs ám. Úgy jár a kezse-lába, mint a síl- 

malom.
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Rafael. Nyilván azsírt, hogy a zsandár urak fi
gyelmű ránk terelte a vásáron.

Bella. Gyün má. Majd megtudjuk tóle.
Panna (dohogva jön.) Minek csalnám ki ázst a legínt 

ide? Mit keresne ázs itt? Ha legalább megmondaná, 
hogy mit akar vele ?

Bella (Panna kaijába csimpaszkodik.) Kiríl besíls ?
Panna (kelletlenül.) M kezsed hozszsá!
Bella. Megmondjam?
Panna. (Ellöki.) Hagyj bíkit!
Bella. Mi itett hozszsád egyszerre, hogy olyan 

goromba vagy ?
Panna. Tudom is ín !
Bella. Hát nem akarod megmondani ?
Panna. Ne faggass. (Eltuszkolja.) Eridj, eridj!
Bella. (Eszmét kap.) Majd rágyivek egybe. (Zsebében 

kotorász,)
Panna. Mit akars?
Bella. Kártyát vetek.
Panna. (Megkapja Bella kezét.) Nem, nem . . .
Bella. (Nevet.) Ugy-i fíls, hogy kitudom?
Panna. Fii ázs erdeg! Hát csináld, ha eremed

telik benne. (Hátat fordít, de közbe-közbe lopva pillant a kár 
tyákba),

Bella. (Leguggol s a kártyát összekeverve ! kirakja a földre). Itt 
a sív-leány. . . mellette meg a seretetkártya. Ázs- 
tán . . . aha, itt a barnás legíny is, a kihezs a sív- 
leány igazs hísíggel, igazs seretettel viselkedik. 
(Felugrik.) Ügy-i, kivetettem ?

Panna. Azsírt se vetetted !
Czigány Panna. 4
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Bella. Hiába tagadod . . . serelmes vagy!
P a n n a . (Erőltetett vidámsággal.) Serelmes ? (A gyeppadra 

ül s felkapja a czimüaiomverőket.) Hát nem ismered ezst a 
nótát?

Dal. (Czimbalom kísérettel.)

Czigány Panna, az a híred.
Hogy köbül van a te szíved.
Kő a szived, jég az ajkad:
A szerelem 
A szerelem 
Nem fog rajtad.

Hogyha villogó szemedet 
A legényre reáveted:
Fellobban a szive tőle,
Mint a mikor 
Üszköt dobsz a 
Háztetőre.

Ne segíjjen Isten téged,
Vegye el a szerencsédet;
Szived csak olyat szeressen :
A ki reád,
Czigány Panna,
Fittyet vessen !

Rafael. Panna t e !
Panna (felkel.) Hát neked mi sorítja a tyúkse- 

medet ?
Rafael. Kell-e silt kolompír?
Panna. Edd meg.
Rafael. Hát egy kis malacsperkelt ?
Panna. Minek vegyem ki a sádbul ?
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Bella. (A többiek közé guggol). Nem esik ázs, — ne is 
kínáljátok.

Rafael. Bomoljon meg a gustusod, hát mi kell? 
Panna. Ázs a birka síved kíné, ha idadhatnád.

(Két tenyerével homlokát összeszorítja). Jaj ajaj, Csak ki tlld- 
ník saladni a világból! (Elsiet).

Rafael. (Panna ntán néz). Hogy bomlik! De hát ét 
ígeti, nem engem. (A czigányokhoz). Ti meg kásalód- 
jatok, mert itt a vajdának les dolga. Saporán, n o ! 
Gyertek oda a domb aljába. (A czigányok Rafaellel együtt 
elszállingóznak).

MÁSODIK JELENET.

K issné. Szoboszlai. (Jobbról).

Szoboszlai. Itt tanyáznak a czigányok. A bok
rok mögött meghúzhatjuk magunkat.

Kissné. Hej, Szoboszlai uram, ha rászedett! 
Szoboszlai. Én adnám meg az árát. De bizonyos 

vagyok benne.
Kissné. Soh’se adtam még a fejemet ilyen lesel- 

kedésre.
Szoboszlai. lluska java kivánja. (Fülei.) Jönnek. 

(Az ellenkező oldalra mutat.) Ott . . . ott . . . tetszik látni? 
Egy legény . . . ez ő . . . Marczi!

4*
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HARMADIK JELENET. 

Ferkó. V oltak .

Ferkó. (Körülnéz.) Ejnye, a ménkő üssön ezekbe a 
czigányökba, hogy nekik is ide kellett leteleped
niük. Már mindegy . . . mégis csak itt várom be, 
mert ide kértem. Vajon eljön-e?

Kissné. Ez nem Marczi . . .
Szoboszlai. Csakugyan, mintha . . .
Kissné. Hisz ez a kelmed fia!
Szoboszlai. Vajon mit kereshet itt? (Mozdulatot

tesz).
Kissné (visszatartja.) Maradjon veszteg. Mindjárt 

meglátjuk.
Szoboszlai. De . . .
Kissné. Egy kukkot se, ha mondom.

NEGYEDIK JELENET.

Ilns. V oltak .

Ilus. (Félénken). Kelmed az ?
Ferkó. Én vagyok, drága cziczám!
Kissné. (ijedten, félre). Micsoda, az én leányom ?
Szoboszlai. (Fölemelkedik). Majd végire járok mind

járt . . .
Kissné. (Visszatartja), Meg ne moczczanjon! Mond

hatom, hogy szép dolgoknak jutok a nyomába.
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llus. (Hirtelen körültekint), Nem hallott kelmed be
szédet ?

Ferkó. Nem. Az esti szellő lengeti a galyakat. 
llus. De a czigányok . . .
Ferkó. Amott tanyáznak távolabb. Egyedül va

gyunk Iluskám, csak az isten lát minket onnan a 
magasból. (Megragadja llus kezét). Köszönöm, hogy be
váltottad az ígéretedet . . .

llus. Jaj, tán nem is kellett volna tennem! 
Ferkó. Ne beszélj így, mert akkor . . . 
llus. No, mit . . . akkor?
Ferkó. Fogadom minden szentekre . . . 
llus. (Befogja Ferkó száját). Csak ne káromkodjék! 
Ferkó. Hogy szabadulhattál ? 
llus. Bizony a véletlenségnek köszönheti, hogy 

itt lát. Mikor a vásáron kicsikarta tőlem azt az 
ígéretet, hogy ma este eljöjjek a kápolnához . . .  

Kissné. (Szobosziaihoz). Hallja: kicsikarta . . . 
SzobOSZlaí. (Fel akar emelkedni). Mondom, hogy . . . 
Kissné. (Vállánál fogva lenyomja). Csitt!
Ferkó. Csak kértelek.
llus. Dejszen, úgy kért, hogy parancsolatnak is 

bevált volna. Elmondogattam magamban, hogy: 
nem megyek biz én. Majd persze, hogy megtudják, 
oszt az egész falu csak arról beszéljen.

Ferkó. Ezt az eszed mondta, úgy-e? Hanem a 
szived aztán másként beszélt.

llus. Oh, az se beszélt bizony másképen s ha 
kedves auyám nem ment volna el hazulról . . .  

Ferkó. Hát csak annak köszönhetem?
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llus. Annak bizony. Hogy elhagyta a portán
kat: egyszerre csak magam előtt láttam kelmedet, 
a hogy rimánkodott . . . esengett . . . arra összefa- 
csarodott a szivem, de égy, hogy majd leszédül- 
tem bele. Aztán —  magam se tudom, hogy hogy 
nem —  egyszerre csak elindultam s most itt va
gyok. De nem többre, csak egy szempillantásra, 
mert ha édes anyám hazajöttekor otthon nem 
lelne: halálra válnék.

Fér kő. Már pedig én nem bocsátalak el innen 
egykönnyen.

llus. Akkor inkább tüstént elmegyek.
Ferkó. Iluskám . . . egyet kérdek tőled, 
llus. Mit?
Ferkó. Szeretsz-e igazán?
llus. Hát nem elég-e feleletnek, hogy itt va- 

gyök?
Ferkó. Enyém akarsz-e lenni?
llus. Kérdezheti-e még, mikor tudja, hogy sze

retem ?
Ferkó. Akkor velem jösz.
llus. (Bámul). Vele? Hová?
Ferkó. Nagy a világ . . . akad rajta hely szá

munkra is.
llus. (Megrettenve). Elmenjek édes anyámtól a nél

kül, hogy áldását magammal vigyem? Hát van-e 
jó dolga kelmédnek, hogy ilyet kíván tőlem ?

Ferkó.  ̂Nem te volnál az első, nem is az utolsó.
llus, En nem teszem.
.Ferkó. Tudod-e, mi vár ránk akkor? Te holnap
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már más embernek a mátkája vagy . . .  én pedig 
istenhozzádot mondok a világnak örökre!

Szoboszlai (fölemelkedik,) Gaz kölyök!
Kissné. (Lenyomja). Ne sustorogjon!
I IUS. Hogy beszélhet ilyeneket? Az eljegyzés 

szétmehet, én meg addig könyörgök édes anyám
nak, a míg csak meg nem lágyítom a szivét.

Ferkó. Azt akkor is teheted, ha már egygyé let
tünk.11us. Nem, nem, így nem akarok.

Ferkó. (Meg akarja ölelni). Szerelmem!11us. (Védekezik). Bocsásson . . . félek! Oszt máris 
sokáig vagyok itt. Haza kell mennem.

Ferkó. Ne törődjél te most azzal. A te helyed itt 
van az én oldalam mellett s ha nem adnak: 
viszlek . . . (Megragadja Ilnst).

IIus. (Ellöki). Most már én mondom, hogy vége 
legyen. Azt akarja tán, hogy bujdokolva lépjek az 
Isten színe elé, mikor azt az egész világ előtt, nyíl
tan tehetem? Se mennyasszonyi ruha, se koszorú, 
se elköszönő, se násznép . . .

Ferkó. De Iluskám!
Ilus. Aztán szegény édes anyám . . .  a kinek a 

földön mindent köszönhetek, még az se legyen ott?
KÍSSne. (Búshozfut s karjaiba zárja). Ez az én leányom... 

ez az én nevelésem . . .
Ferkó. (Megszeppenve, félre). TyŰ, az irgalmát . . .
Szoboszlai. (Előlép, Ferkóhoz). De még én is itt va

gyok ám !
Ferkó. (Zavarral). Adj Isten jó estét, apám uram.
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Szoboszlai. A fogadj Istent majd otthon kapod 
meg.

Kissné. (Húshoz). Ezt vártam tőled s azért nem 
moezczantam, míg ki nem pattan belőled a méltó 
felelet. (Szobosziaihoz). Hanem most kelméddel lesz 
egy kis számadásom.

Szoboszlai. Velem?
Kissné. Azt hiszi, nem tudom, hogy kelmed tü

zelte fel a fiát, hogy Húsomat rossz hírbe keverje 
a falu előtt ?

Szoboszlai. Ha így volna: csak nem vezetem a 
nagyasszonyt magam erre a helyre ?

Kissné. Persze hogy nem teszi, ha tudja, hogy 
ezen a helyen találkoznak. De a Gondviselés kiját
szotta gonosz szándékát.

Szoboszlai. Már tessek megengedni . . .
KÍSSne. (Hevesen közbevág). Eleget tudok, (Kézen ragadja 

linst). Gyere leányom!
Ferkó. (Húshoz). Iluskám, hát te is azt hiszed?
Ilus. Hagyjon békét kelmed.
Kissné. Csak annyit mondok, hogy ne merészel

jen többé a házunk tájékára jönni. (Hússal el).
Ferkó. Jaj, de szeretnék megverni valakit !
Szoboszlai. Először is kezd magadon, te tök- 

filkó. Most edd meg, a mit a levesedbe aprí
tottál.

Ferkó. Hát nem mondta apám uram is, hogy ne 
tágitsak ?

Szoboszlai. De ki az ördög mondta, hogy ide 
csald azt a leányt, he ?
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Ferkó. Hát tudtam én, hogy kelmetek is épen 
ide jönnek?

Szoboszlai. (Fejéhez kap), Jaj, hogy a mennydörgőé 
ménkű . .  .

Ferkó. Vigyázzon, mert lecsúszik a vendéghaja.
Szoboszlai. Még csúfolkodni is mersz? Te . . .

te . . . (Hozzávágja a süvegét a parókával együtt), Most mind
járt takarodjál a szemem elől . . .

Ferkó. El Í3 megyek, vissza se kerülök többé. 
Oda már az én boldog ságom! (El).

S z o b o s z l a i .  (Felteszi a parókát s mérgesen rányomja a süve
get.) Valamennyi ördög ellenem esküdött, holott 
már azt hittem, hogy megnyertem a játékot. Csak 
volua még egy-két napom, de holnap már eldől a 
koczka s meg kell érnem, hogy az a képmutató ra
gadja kezébe a bírói pálczát. Mi lesz a községből, 
ha ilyenek vezetik ?

ÖTÖDIK JELENET.

Lakatos. Szoboszlai.

Lakatos. Serencsís jó estit kívánok, nemzsetes 
uram !

Szoboszlai. Epen jokor! (Káförmed.) Hát mit fo 
gadtál nekem, te bitang?

Lakatos. Hogy Vámosi Marcsi idejön harangsó 
után.

Szoboszlai, S mért nem tartottad meg az ígére
tedet, mi ?
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Lakatos. Míg nem múlta idejít, kenyergem. 
Pannának nyomban itt kell lenni, hogy hirt hozs- 
zson a legínyrél.

Szoboszlai. Most már késő!
Lakatos. Kísé? Hát tetsett volna mondani, 

hogy elíbb siksíges.
Szoboszlai. Rászedtél, kijátszottál! Hanem iszen 

majd gondoskodom róla, hogy legyen időd a Faraók 
dicsőségéről elmélkedni. (El).

Lakatos (egyedül.) Kicsi is vagy, vén is vagy, bo
lond is vagy, de azsírt mígis a markomban vagy. 
Csak ad ki a mírgedet, majd eljesz te megint, 
míg pedig olyan selíden, mint a kezses bárányka.

HATODIK JELENET.

Panna. Lakatos.

Panna. Ki volt itt? /
Lakatos. Ázs egyik biró kérésé Ónodról, a kinek 

megigírtem, hogy Vámosi Marcsit kicsalom a ta
nyánkra s a ki e vígbél et forint elíleget. is adott. 
(Szünet). Besíltil vele?

Panna. Kivel ?
Lakatos. Hát Marcsival9
Panna. Nem.
Lakatos. Beküldtíl valakit írté Ónodra ?
Panna. Nem küldtem.
Lakatos. De kijön?
Panna. Minek jönne ki?
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Lakatos. (Hevesen). Minek? Mert úgy akarom.
Panna. Én nem teszem.
Lakatos. (Fokozatos haraggal). Micsoda? Te ellene 

inéra segülni ázs ín parancsolatomnak ?
Panna. Ha azsírt ázs et forintírt van: hát fogja 

le a pínzsemból, a ki ott van ereg bátyámnál.
Lakatos. Nem azsírt van.
Panna. Hát miért?
Lakatos. Nekem ázs ereg Vámosi kell.
Panna. Ázs ereg?
Lakatos. Ázs. Vele van sámadásom. Okkal- 

móddal megizsentem neki, hogy a fia itt les ázs 
este közstünk. Tudtam, hogy erre ázs izsenetre 
kijön, hogy meggátolja a fia találkozsását veled. 
Most pedig, hogy Marcsi odahazsa van: é se fog 
kijenni. Hát látod, mit cselekedtíl?

Panna. (Nyugodtan.) Mit akar vele?
Lakatos. Nem vele, hanem veled, te csudar! 

(Ököllel megy Pannának.) Miattad nem tölthetem ki rajta 
bosSUmat . . . miattad . . . (Ütni akarja, de Panna moz
dulatlanságától szinte visszarettenve ! eltakarja arczát.) Ne lássa
lak ! (El.)

Panna (egyedül.) Hogy háborgott . . . hogy fenye- 
getédzett! Ha a kezse közsé kerül: séttépi . . . 
Síit csináljak, hogy intsem a vesedelemre?
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H E T E D I K  J E L E N E T .

M arezi. Panna.

Marczi (félre.) Egyedül van.
Panna (ijedten.) Mit akar itt?
Marczi (vidáman.) Nono,- csak ne riadj meg olyan 

nagyon, hiszen nem vagyok tán madárijesztő? 
Panna. (Szorongva.) Menjen liazsa.
Marczi. Eszembe sincs!
Panna. Ha itt marad : ki tudja, mi tertínik ? 
Marczi. Velem?
Panna. Azs ídes apjával.
Marczi. Odahaza?
Panna. Itt.
Marczi. Ez furcsa. En menjek haza, hogy itt ne 

történjék valami az öregemmel.
Panna. (Sürgetve.) Mírt támadt harag ázs ídes apja 

meg a vajda kezst ?
Marczi. Tudom is é n !
Panna. Nem volt össesólalkozsásuk a vásáron? 
Marczi. Nekem nem beszélt róla.
Panna. Pedig mégis kellett valaminek tertínni, 

mert az ereg bátyám olyat izent be, a mire kijön; 
akkor pedig jaj neki, mert bosút áll rajta.

Marczi. No persze!
Panna. Siessen hazsa . . . tartsa vissa. . . 
Marczi. (Félre.) Minden áron el akar innen túsz-
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kölni, de majd fordítok egyet a dolgon. (Fenn.) Az 
öreg nincs otthon.

Panna. Lelke rajta ha hazsudik. In megtettem a 
magamit. (indni.)

Marczi. (útját állja.) Hova?
Panna. A kompániámhoz.
Marczi. Maradj még, hiszen nincs török a nya

kadon.
Panna. Mit akar?
Marczi. Ha egy kis jóindulat volna benned irá

nyomban: megsejtenéd.
Panna. (Keserű tréfával.) Tán elunta magát odahazsa? 

Mulatni akar?
Marczi. Eltaláltad.
Panna. Csakhogy eltívestette ázs utat.
Marczi. Hát merre kellett volna mennem?
Panna. Arra . . . ázs ezvegy biróní portája felé.
Marczi. (Félre.) Már meg félt is? Jobban nem is 

kívánhatnám. (Fenn.) Arra? Es miért épen arra?
Panna. Nem ott lakik a mátkája?
Marczi. Még nem mátkám.
Panna. Hát les.
Marczi. Majd megválik.
Panna. De sereti?
Marczi. Az tőled függ.
Panna. Mírt figgne télem?
Marczi. Ha te akarnád . . .
Panna. Mit?
Marczi. (Félre.) Biz’ Isten, még megzavar. (Fenn.) 

Hát nézd csak . . . mikor ma a vásáron a pártodra
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rám néztél: úgy éreztem, mintha egyet fordult 
volna velem a világ.

Panna. Azsirt jett ide, hogy ázat nekem meg
mondja?

Marczi. Azért.
P a n n a . (Élesen a szeme közé néz.) Csak aZSÍrt?
Marczi. Meg . . . azért is, hogy újra lássalak. 

Jól érzem magamat itt a közeledben.
Panna. Úgy?
Marczi. Nem hiszed?
Panna. Nem.
Marczi. Mivel bizonyítsam be ?
Panna. Nem siksíges. Látom a semibél.
Marczi. Hát mit látsz a szememből ?
Panna. Azst, hogy . . . (Hirtelen ellhallgat. Pillanatnyi 

szünet ntán.) Semmit.
Marczi. Mit akartál mondani?
Panna. Menjen hazsa! Meg találják itt látni.
Marczi. Bánom is én, hadd lássanak. Hátha az 

egész falu idejönne is !
Panna. Nohát: bánom — ín !
Marczi. Elkergetsz?
Panna. El.
Marczi. Hátha én meg azt mondanám, hogy 

nem megyek.
Panna. Akkor ín hagyom, itt.
Marczi. (Kezét megragadja.) De nem eresztlek.
Panna. Bírok magával. (Kikapja kezét, de ebben a pilla

natban Marczi hirtelen magához öleli).
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Marczi. Még így is ?
Panna. Bocsásson !
Marczi. Nem bocsátlak . . . bele akarok nézni 

ebbe a két ragyogó csillagba . . . meg akarom 
csókolni a kicsattanó szádat . . .

Panna. (Küzd. Fojtott hangon,) Éressen el, mert ha ki
áltok : itt terem a vajda, — ázs pedig megeli.

Marczi. Te nem engedsz megölni!
Panna. De meg.
Marczi. Hát kiálts . . .  ha van bátorságod el- 

veszejteni azt, a ki szeret.
Panna. (Mereven néz Marczira,) Seret?
Marczi. Szeretlek!
Panna, x^kkor hát — vegyen e l !
Marczi. (Meglepetésében hirtelen elbocsátja Pannát).
Panna. (Vadul.) Úgy-e, hogy megbínult egyserre a 

karja? Hát mírt nem sorit míg most is magá- 
hozs ? Ezs ázs egy só élig volt, hogy megnyíljon 
előttem a setit síve, hogy beláthassak egísen a 
fenekíre. Eleget láttam — jó íszakát! . . . (Gyor
san el).

Marczi. (Egyedül.) No még így se jártam. Az a szó 
úgy ért, mint a villámcsapás s még most is resz
ket bele minden porczikám. De ő is reszketett, 
mikor megöleltem, a szíve meg oly sebesen vert, 
mint a tőrbe esett madáré. (Elgondolkodik.) Ha szeret: 
hát vegyen e l ! Hiszen voltaképen igaza van. De 
hát szeretem-e? Az ördög tudja ! Annyi igaz, hogy 
elemészt a nyughatatlanság. Eh, röstellem a dol
got magam is . . . inkább bele se fogtam volna.
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NYOLCZADIK JELENET.

Vám osi. M arczi.

Vámosi. Csakugyan itt lebzselsz?
Marczi. A mint látja apám uram.
Vámosi. Hát végkép el akarsz veszteni?
Marczi. Már hogy akarnám én elveszejteni!
Vámosi. Ha Kiss Mártonné megneszeli, hogy te 

az után a czigányleány után mászkálsz . .
Marczi. Hogy neszelne meg?
Vámosi. Azt hiszed, hogy Szoboszlainak nincse

nek spionjai?
Marczi. Bánom is én!
Vámosi. Csak bolond beszélhet így. Ott van az a 

gyöngyteremtés, a ki olyan takaros, olyan tiszta, 
mintha skatulyából vették>olna ki, a mellett még 
gazdag, előkelő is, —  az nem kell, hanem kell egy 
szurtos, boglyas czigány, a kinek se Istene, se ha
zája, a kinek gyep az ágya, mennybolt a taka
rója !

Marczi. Mit tehet róla, hogy olyannak született?
Vámosi. De tehetsz te, hogy utána veted ma

gadat.
Marczi. Tréfadolog az egész. A falubeli lányok 

arra fogadtak, hogy megver a szemével; csak nem 
tűrhetem, hogy igazuk legyen ?

Vámosi. Akkor hiszem, hogy tréfa, ha tüstént 
hazamégy.
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Marczi. (Gyors elhatározással.) Na jó, hát legyen meg 
az öröme. (El).

Vámosi. (Egyedül.) Hiába, kutyából nem lesz soha 
szalonna. Benne van a czigányvér . . , húz a faj
tájához. Különben nekem mindegy, csak holnapig 
ne kövessen el valami bolondot!

KILENCZEDIK JELENET.

Lakatos. Vám osi, majd czigányok.

LakatOS. (Észrevétlenül közeledik Vámosihoz s a vállára teszi 
kezét.) Vámosi Gyergy, ismers-e?

Vámosi. (Hirtelen megfordul.) Ki az ? (Lakatost felismerve: 
megszeppen, Félre.) Szent anya : Lakatos Rudi ! (Fenn, ke- 
véiyen.) Ha tudod, hogy ki vagyok, hogy mersz ve
lem ilyen hangon beszélni?

Lakatos. Azst kírdezsem téled Vámosi Gyergy, 
hogy ismers-e?

Vámosi. Ismerlek. A czigánybiró vagy.
Lakatos. A ki itíl feletted.
Vámosi. Ejnye, a ki áldója van, most mindjárt 

megkötöztetlek.
Lakatos. Itt ín vagyok ázs úr.
Vámosi. Majd meglátjuk ! (Távozni készül.)
Lakatos. (Galléron ragadja.) Egy tapodtat se !
Vámosi. (Erővel ki akarja magát szabadítani.) Ördögadta...
LakatOS. (Füttyent, mire a czigányok minden oldalról beözön

lenek.) Fogjátok le !
Czigányok. (Lefogják Vámosit.)
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Vámosi. (K iált,)Marczi . . . Marczifiam . . . gyere 
vissza! . . . Már nem hallja. (Lakatoshoz, fenyegetve.) 
Hiszen megállj, ezért meglakolsz!

Lakatos. Vasat rá !
Czigányok. (Vámosi kezét-lábát bilincsbe verik),
Vámosi. Itt hálnak az embereim a tarlón, segít

ségül hívom . . .

TIZEDIK JELENET.

Panna* V oltak .

Panna. Mi baj ? (Megpillantja Vámosit, Félre.) Hát m i g -  
is kijett?!

Vámosi. (Pannához,) Te nem lehetsz olyan kőszívű, 
mint a társaid. Segíts rajtam!

Panna, (a  czigányokhoz.) Boesássátok sabadon a 
nemzsetes urat.

Lakatos. Ne isd ázs orrodat ázs ín dolgomba.
Panna. (Lakatoshoz könyörögve.) Teg}re meg a ked- 

vemirt.
Lakatos. (Nyersen.) Takarodjál!
Panna. De nem megyek, a mig meg nem hall

gatja a kírísemet.
Lakatos, (ingerülten,) Hallgass. Míg veled is les 

sámadásom. Te is vélik tartas!
Panna. (Eréiyiyei a czigányokhoz,) Eressítek el . . . Pa

rancsolom !
Lakatos. Te? Hát ki vagy te, hogy itt parancsol

gatsz ?
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Panna. (Kiegyenesedve.) ín a hajnócsi vajdának, a 
kelined sógorának a lánya vagyok, a kinek ke- 
gyelmíbül most csigánybiró vagy és akinek em- 
líke sent minden fajunkból való elétt.

Lakatos. Ne háborgazsd a holtakat. Itt most ázs 
ílék vígzsik el ügyes-bajos dolgaikat.

Panna. Hát nem tágít?
Lakatos. Esembe sincs!
Panna. Akkor majd enged a hatalomnak (indul).
Vámosi. Úgy, úgy. Csak arra a dűlőre. Ott ta

nyáznak az aratóim.
Lakatos. (Hirtelen megragadja Pannát s egy fához hurczolja, 

A czigányokhoz.) Zsineget!
Bangó. (Átadja.) Nese!
Panna. Meg akar ketezsni?
Lakatos. Kesend, hogy ki nem hajtalak a kom-

pániámbul. (Bangó segélyével Pannát fához kötözi).
Panna. (Vámosihoz.) Mondja meg, Vámosi uram, a 

fiának, hogy segiteni akartam kelmeden.
Vámosi. Ha még élve elkerülök innen.
LakatOS. (Visszatér a czigányokhoz. Vámosira mutat,) EzS 

ázs, a kiről nektek a vásáron besíltem, a ki miatt 
elvestettem az ín drága kis rajkómat.

Kolompár. Mit akars vele tenni?
Lakatos. Statáriumot tartunk felette.
Vámosi. (Rémülten.) Statáriumot? Ti rablók, gyil

kosok !
Lakatos. (Vámosi elé térdel.) Itt van kít pistoly. (Elő

rántja.) Ázs egyiket golyóra teltem, a másikat csak 
porra. Yálasson é maga a ketté kezsül s a melyi

5*
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két választja: ázst süsse rá a síve tájíkára. Azs ereg 
Isten legyen bíró kezsettünk!

Vámosi. Szent anya! Hát ilyen csúfosan kell 
meghalnom? Nincs, a ki segítségemre jönne?

Lakatos, (vámosi szeme előtt megtölti a két pisztolyt.) Ide 
nízszs. Ne mondhasd, hogy megcsaltalak. Ebbe 
csak port tesek, a másikba meg a golyót is. 
Láttad?

Vámosi. Hályog borult a szememre . . . nem 
láttam semmit.

Lakatos. Most válass ! (Elébe tartja).
VámOSi. (Remegve nyúl hol az egyik, hol a másik pisztolyhoz.)

Nem tudok!
Lakatos. ízsibe!
Vámosi. (Eszmét kap.) Lakatos Budi, czigányok bí

rája, nekem is volna hozzád szavam.
Lakatos. Ázs elitíltnek sent ázs utolsó kíván

sága. Besilj!
Vámosi. Tudom, miért törsz az életemre, de 

annyit mondhatok, hogy a feleséged ártatlan volt.
Lakatos. Nem igazs!
Vámosi. Mikor azt a szegény fiatal asszonyt ok 

nélkül meggyaláztad, elhajtottad: hónapokon át 
csavargott egyik helyről a másikra és dolgozott, 
a míg csak bírt, de a téli fagy . . .  a lelki szenve
dés . . .  a betegség . . . szóval: leesett a lábáról. 
(A kápolnára mutat.) Itt akadtam rá, ennek a kápolná
nak a küszöbén, a hogy sápadtan, kiaszva, mozdu
latlanul feküdt.

Lakatos, (izgatottan.) Meghalt ?
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Vámosi. Meg.
Lakatos. (Félénken,) Hát a rajkó? . . .
Vámosi. A rajkó . . . (Szisszen.) Juj, hogy szorítja 

ez a vas a kezemet. Nem vetetnéd le?
Lakatos. (Sürgetve.) Mi lett a rajkóból?
Vámosi. A gyerek él s ha elbocsátasz: azt is 

megmondom, hol van ?
Lakatos. (Hevesen,) Hát mondd meg.
Vámosi. Ereszsz be a faluba.
Lakatos. (Leküzdi érzelmeit,) Nem hisek neked . . .  te 

ezszsel csak menekülni akars a bintetístél. (A pisz
tolyokat elibe tartja.) Válass !

(Künn közeledő zsibongás),
Bangó, (ijedten,) Gyünnek.
Lakatos. Kik?
Rafael. A falubeliek.
Vámosi. Megmenekültem!

(A czigányok szökdösni akarnak, de a gyorsan beözönlő legények kö
rülkerítik őket, Zsivaj. A czigányasszonyok és rajkók jajgatnak).

TIZENEGYEDIK JELENET.

Szoboszlai. Legények. V oltak .

Szoboszlai.(A legényekhez.) Késen legyetek, hogy meg 
ne szökhessenek.

Vámosi. (Félre,) Ennek köszönjem a szabaduláso
mat? (Szobosziaihoz.) Hogy meri kelmed a bírói jusso
kat bitorolni ?

S z o b O S Z la i .  (Csak most veszi észre Vámosit,) Micsoda, hát
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kelmed i s  itt van ? (Nevet.) Még pedig nem a legkel
lemesebb helyzetben.

Vámosi. Ahhoz kelmédnek semmi köze. Én igen 
jól érzem itt magamat. (Egy legényhez cdasúg.) Te, Palkó, 
vedd le csak ezt a vasat a lábamról. Kutyamó
don szorít. (A legény leoldja lábáról a bilincset. Vámosi feláll).

Szoboszlai. (a  legényekhez.) Kötözzétek össze anagy- 
ját párosával. (A legények zsineggel egymáshoz kötözik a czi- 
gányokat.)

VámOSÍ. (Titkon az előbbi legényhez,) A kezemről ÍS. 
(A legény leveszi a vasat kezéről,)

Szoboszlai. (A czigányokhoz.) Mars !
Vámosi. Megtiltom kelmédnek, hogy itten pa

rancsolgasson.
Szoboszlai. Tiltja biz a macskának. (A legények

hez.) Menjünk!
Vámosi. Ezt nekem van jussom mondani.
Szoboszlai. Az én kommendómra fognak in

dulni.
Vámosi. Majd megválik. (A legényekhez.) E lőre!
Szoboszlai. (útjukat állja.) Megálljatok!
Lakatos.Úgy van, megálljatok! (Szobosziaihoz.) Nem- 

zsetes uram, egy-két savam volna kigyelmedhezs.
Szoboszlai. Mit akarsz, te vén csaló?
Lakatos. ín nem csaltam meg senkit. Bizsony- 

ságot állíthatok, hogy a húgomnak meghagytam, 
hogy csalja ki ide Vámosi Marcsit, a hogy a nem- 
zsetes úr nekem megparancsolta.

Vámosi. (Vérszemet kap.) Micsoda, hát kelmed felbé
relte a czigányokat? Kelmed a vajdával paktál?
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Szoboszlai. (Félre,) Mit mondjak neki?
Lakatos. (Szobosziaihoz.) Mielétt betetcsik kisirtetni: 

egy alázsatos kírísem volna.
Szoboszlai. Ki vele!
Lakatos. (Vámosira mutat,) A tervénybirö úr ázs 

elíbb ázst vallotta itt mindnyájunk elétt, hogy a 
rajkóm, a kit a felesígem elrabolt télem : íl s hogy 
é tudja, hol tartózkodik ?

Vámosi. (Félre.) Szent anya, mibe kever bele!
Szoboszlai. (örömmel, félre.) Ez nem lehet más, mint 

Marczi. (Vámosit méregetve,) Úgy, hát kelmed tudja, 
hogy az a rajkó hol tartózkodik ?

Lakatos. (Folytatva,) Arra kírním hát a nemzsetes 
uramat, csókolom kezsit-lábát, hogy csak annyi 
ideig miltózstassík sabadon bocsátani, míg a raj
kómat a sívemre elelhetem.

Szoboszlai. (Gúnyosan Vámosihoz.) No, tÖrvénybil’Ó 
uram, hát feleljen neki.

Vámosi. Kelmédnek nem tartozom felelettel, de 
felelek neked, Lakatos vajda. Te meg vasaltattál, 
pisztolylyal fenyegettél s nekem nem jutott egyéb 
eözembe ennél a mesénél, hogy kimeneküljek a 
halálos veszedelemből. (Félre.) Ne a tromf.

Lakatos. Hát ámítás volt? (Nagy megindulással,) 
0 mro baro devel, mírt vers engem a korbácsod
dal ? (Szobosziaihoz.) Most már mehetünk!

Vámosi. (Szobosziaihoz,) Ugy-e, mégis csak én mon
dom, hogy: előre!

Szoboszlai. (Gúnyosan.) Lementével, törvénybiró 
uram, csak lementével'. . .
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VálTIOSi. (A legényekhez,) Vigyétek! (A czigányok —  a 
legények kíséretében —  egymást ránczigálra és taszigálva, siralmas 
éneklés közt távoznak. Szoboszlai és Vámosi heves gesztikulálásokkal 
követik őket. A kar mindinkább elhal. A zenekar utolsó akkordjai után 
szünet. Holdvilág.)

Panna. (Teljes holdfényben, a fához kötözve.)

Dal. Két fekete szemed mián 
Elhagytam az édes anyám.

Három rása szoknyát vettél,
Három hétig ölelgettél.

Visszaadom mind a hármat,
Hazamegyek bús madárnak.

Más lett már a szeretőd,
Csókkal etetgeted őt . . .
Törd el, uram, szárnyamat,
Jobb nekem a föld alatt.

TIZENKETTEDIK JELENET.

Marozi. Panna.

Marczi. (A dal után belép.) Az apám nincs otthon. 
Hátha csakugyan kijött volna ? (Köraitekint.) Senki! 
Pedig itt dalolt valaki . . .  (a fa irányában) a hang 
innen jö tt . . . (Megpillantja Pannát.) Ki ez ?  (Hozzálép s fel
ismeri.) Panna te vagy ?

Panna. ín vagyok.
MarCZi. (Gyorsan bicskát vesz elÖ s elvagdalja a zsineget. PaDna 

mindkét kezét a magáéban szorongatja.) Fáj ?
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Panna. Nem fáj.
Marczi. Te sápadt vagy !
Panna. A holdvilág . . v
Marczi. (Felfogja karjaiba.) E s  reszketsz . . .  A lába

don sem bírsz állani.
Panna. Fáradt vagyok.
Marczi. (A gyeppadhoz vezeti.) Ülj le ide . . « pihend 

ki magadat.
Panna. Kesenem. (Leül, fejét lehajtja 8 két kezét ölébe hnl- 

lajtva : maga elé bámul),
Marczi. Ki kötözött oda ?
Panna. A vajda.
Marczi. Miért?
Panna. Mert ázs idesapját meg akartam men

teni.
Marczi. (izgatottan.) Mi történt vele ?
Panna. Semmi. Már elment.
Marczi. De veszélyben forgott?
Panna. Fenyegettík.
Marczi. S neked szenvedned kellett!
Panna. Hozszsá vagyok sokva.
Marczi. S miért jött ki apám ?
Panna. Maga után ment. Azsírt mondtam, hogy 

siessen hazsa.
Marczi. Eszerint hát te voltál oka az ő vesze

delmének?
Panna. (Csndáikozva.) En?
Marczi. Persze, mert én meg miattad jöttem ki.
P a n n a . (Sóüajjal njra lehajtja fejét).
Marczi. (Gyengéden.) A szívem kergetett ide.
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Panna. E h ! (Fölkel.)
Marczi. (Szintén fölkel.) Előbb megbántottalak. Ne 

haragudjál rám.
Panna. Nem haragsom.
Marczi. Nem igaz.
Panna. Honnan tudja?
Marczi. Mert kerülsz.
Panna. Hát mit tegyek ?
Marczi. Mondd, hogy szeretsz.
Panna. Ázst nem mondhatom.
Marczi. Panna . . .  ha arra kérnélek, hogy légy 

az enyém . . .
Panna. Ázsí lesek, a kit Isten ad.
Marczi. Ha azt mondanám, hogy szeretlek . . .
Panna. Nem hinním.
Marczi. Hogy elveszlek . . .
Panna. (Felvillanó örömmel.) Elves ? (Szünet.) Mírt 

mondja most? Mírt nem mondta ázs elíbb?

TIZENHABMADIK JELENET.

Zsuzsi. I llés . Legények, leányok. (A háttérben nesztele
nül belopódznak s hallgatódznak.) V o ltak .

Marczi. Azóta sok változott. Bevallom, hogy az 
előbb még visszariadtam attól a gondolattól, de 
most már ki sem tudom verni a fejemből. Elbű
völtél . . . megvertél a szemeddel!

Zsuzsi. (Súgva a legényekhez.) Hallják keildtek ?
Panna. (Élesen néz Marczira.) Igazsat beSÍl ?
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Marczi. ügy legyek boldog, a hogy igazat be
szélek.

P a n n a . (Fokozatos hévvel.) Seiet?
Marczi. Halálig.
Panna. Is seretni fog mindig?
Marczi. Örökké!
Panna. (Kitörve.) In is seretlek ! Serettelek ázs elsé 

sempillantástól fogva, a hogy megláttalak. Mikor 
a vásáron találkozstunk: csak arra nízstem, hogy 
megakadjon a semed rajtam. Mikor megvídelmezs- 
tíl: tudtam, hogy erekre rabod vagyok! Ázsóta 
úgy írzsem, mintha a sivemet felgyújtották volna... 
íg . . . perzsel, is nem tudom eloltani! Seretlek, 
seretlek . . .  s meghalník, ha nem lehetník a tied ! 
Cselíded, solgálód lesek, csak el ne tasíts ma
gadtól !

Marczi, (Forrón átöleli.) Soha, Soha !
Zsuzsi. (A legényekkez.) No most már csak megnyer

tük a fogadást ?
Illés. Olló!
P a n n a . (Hirtelen kibontakozik Marczi karjai közül, Ijedten.) Kik

ezsek ?
Illés. Hát mi vagyunk, a kik arra fogadtunk, 

hogy Marczi elveszi az eszedet.
Marczi. (A néphez.) Takarodjatok !
Panna. (Felháborodva.) Maguk fogadtak rám?
Legények. Fogadtunk^ bizony !
Panna. (Mamira nmtat.) Is é állta a fogadást?
Illés. Állta hát. Nem is hagyja a legények be- 

csületit.
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Marczi. (Pannánoz.) Ne hallgass rájuk.
Panna. (Szenvedélyesen.) Igazs-e, vagy nem?
Marczi. De Panna!
Panna. (Kitörve.) Hát fogadott . . . hát hazsudott... 

hát kicsalta a titkomat . . . Verje meg a devla!
(Gyorsan el.)

(Függöny.)



Hl. FELVONÁS.

(Utcza. Jobbra csapszék, balra fa, alatta ülőke. A hát
térben a községháza, melynek udvara ajtóval és kapu
val ellátott kerítés által van elválasztva az utczától. Az 
épület két szárnya a színpadra nyúlik. Az egyik szár
nyon utczára nyiló börtönajtó, mellette rácsos ablak.)

ELSŐ JELENET.

M arczi. Illés. Legények. (A csapszék előtt isznak.) 
M uzsikás czigányok. Lubi P eti. (A börtönajtó előtt 

strázsál, majd leguggol s elszunyókál.)

Marczi. (A czigányokhoz, kik több nóta kezdetét próbálgatják.) 
Ezt, ezt. .  . ez az igazi. Ez facsarja össze a szive
met.

Illés. (Nóta közben.) Hát csakugyan úgy megszeret
ted azt a czigánylányt ?

Marczi. Mit tudom én, mi történt velem?
Illés. De hiszen még föllelheted. A czigányok 

(a községházára mutat) itt hűsölnek a dutyiban, —  ő se 
bujkálhat messze, mert nem hagyja el a kom
pániáját.
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Marczi. Egész éjtszaka utána futkostam, de 
nem akadtam rá sehol. Mintha a föld nyelte 
Volna el. Aztán, mit érne, ha rábukkannék is ? 
Nem fordul már az ő szive én felém soha! Eh, 
jobb, ha rá se gondolok !

MÁSODIK JELENET.

V ám osi. V o ltak .

Vámosi. (Eiszörnyűködve.) Hát itt kell tanyáznod a 
Csapszék előtt? (A czigányok abbahagyják,)

Marczi. Ne zsörtölődjék, ha üljön inkább kö
zénk.

Vámosi. En ? Közitekbe? (A távolból Szoboszlai kortes- 
nótája hallatszik.) Hallod Vak Pestát? Ha erre kerül, 
oszt meglát: menten besúgja Kiss Mártonná 
asszonyomnak.

Marczi. Hadd súgja. Nem követek el semmi 
rosszat.

Vámosi. (Könyörgésre veszi,) Marczi fiam, hát azért 
neveltelek fel? . . .

Marczi. Csavarta volna ki inkább a nyakamat.
Vámosi, (ijedten tekintget körül.) A választók járnak- 

kelnek, akárki megláthat . . .
Marczi. Jól van no, hát félreállok az útjokból.

(Feláll s a korcsmaajtón bekiált.) Mit fizetek, kl’étás ? (Pénzt 
nynjt be,) Fogja, nincsen semmi hijja. (A czigányokhoz.) 
Hát szedelőzködjetek! (Vámosihoz.) Sok szerencsét 
kedves apám uramnak ! (A legényekkel és czigányokkal el )



79

Vámosi. (Egyedül,) Hogy ennek is épen most kellett 
megbotolania! (Megpillantja Kissnét.) Szent anya . . .  a 
biróné asszonyom! Mivé lettem volna, ha itt leli 
azt az akasztó fa virágot ?

HARMADIK JELENET.

Kissné. V ám osi. Lubi.

Kissné. (A színfalak közé tekint.) Ki az, a  ki ott heje- 
liujáz a  czigányok élin ?

Vámosi (Félre.) Tudtam!
Kissné. (Jobban néz). Mintha a Szoboszlai Ferkét 

ismerném fel benne. . . .
Vámosi. (Megkönnynive). Nagyasszonyom mondá.
Kissné. Hiába, az apja fia! No, de nemsokára 

megejtik már a biróválasztást s akkor majd csak 
nyugton lehetek tőlük.

Vámosi. Pedig még aligha ürítette ki nagyasszo
nyom fenékig a keserű poharat.

Kissné. Tán megint tartogat számomra valamit 
a tarisznyájában?

Vámosi. Meglehet.
Kissné. S vajon mit?
Vámosi. Hát a mint tegnap este szóváltásba 

keveredtem a czigányokkal: egyszerre csak le
kaptak a lábamról s meg akartak fosztani az éle
temtől.

Kissné. Ne mondja !
Vámosi. Már a pisztolyt is rám fogták . . .
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Kissné. Oh, o h ..  .
Vámosi. Halálos ijedelmemben azt mondtam a 

vajdának, hogy van egy élő fia s ha elereszt: 
nyomára vezetem.

Kissné. Az Isten sugalta kelmédnek ezt a mentő 
gondolatot.

Vámosi. De azért a fejemet teszem rá, hogy 
Szoboszlai uram — a ki im erre tart —  azzal 
állít majd be kigyelmedhez, hogy Marczi a La
katos vajda fia, mivelhogy meghallotta, mikor 
azokat a szavakat kiejtettem.

Kissné. No csak hadd jöjjön, majd letorkolom.
Vámosi. Sorsomat nyugodtan teszem le nagy

asszonyom kezeibe.
Kissné. Ne tartson semmitől, törvénybiró uram. 

Igaz, hogy Szoboszlai erősen ágaskodik, de azért 
nincs mitől tartanunk.

Vámosi. Az Ur áldása légyen és maradjon 
kigyelmeddel.

Kissné. Viszont kivánom. (Vámosi el.) No lám, 
milyen furfangos módon akarná megbuktatni ezt 
a jámbor, istenfélő embert.

NEGYEDIK JELENET.

Szoboszlai. Kissné. l*nbi.

Szoboszlai. (SebbeHobbai jön.) No, biróné asszo
nyom, most már csakugyan olyan hírrel szolgá
lok, hogy elzöldül bele.
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Kissné. Hogy Vámosi Marczi a czigánybiró 
fia?

Szoboszlai. (Amuiva.) Már tudja?
Kissné. Tudom.
Szoboszlai. Hát mit tetszik ehhez szólni ? Ilyen 

jött-ment sehonnainak csak nem adja oda drága, 
egyetlen Iluskáját ?

Kissné. De odaadom.
Szoboszlai. Micsoda?
Kissné. Odaadom.
Szoboszlai. Egy czigánypurdénak?
Kissné. (Sarkára áll,) Hallja, Szoboszlai uram, a mi 

sok sok. Kelmed már hetek óta étet a hazugsá
gaival, most már torkig vagyok velők.

Szoboszlai. De kérem szeretettel. .  .
Kissné. Tudok mindent.
Szoboszlai. (Félre.) Elémbe került a vén róka. Hát 

már sehogyse tudom levenni a lábáról ?
Kissné. Jobban cselekedné bizony, ha (utánozva) a 

drága, egyetlen fiacskájának megparancsolná, hogy 
ne csatangoljon már kora reggel holt részegen az 
utczákon.

Szoboszlai. Az én fiam ?
Kissné. Az. Előbb ment erre a banda élin.
Szoboszlai. De hiszen az nem az én fiam volt, 

hanem a kigyelmed (utánozva) drága, egyetlen Mar- 
czikája. Épen ezt is el akartam újságolni.

Kissné. Uram, ne hagyj el! Hiszen a saját sze
meimmel láttam.

S z o b o s z l a i .  (Türelmét vesztve, Lnbi Petihez rohan s felrázva

Czigány Pannu. 6
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álmából: Kissné elé pöndöriti.) Ki húzatta e l é b b  itt a CZÍ- 
gányokkal ?

Lllbí. (Szemeit dörzsöli.) Hol ?
Szoboszlai. (A csapszékre mutat.) Itt, a csapszék előtt.
Lubi. A Vámosi Marczi.
Szoboszlai. Ki távozott innen a banda élin, kur

jongatva ?
Lubi. Lám mondtam már, hogy a Vámosi 

Marczi.
Szoboszlai. (Kárörvendezve.) Nagyon meggyöngülte- 

a szemei, biróné asszonyom. Legalázatosabb szol
gája. Nincs több szavam kigyelmedhez. (El).

Lubi. (Dünnyögve.) Nojszen, érdemes is volt ezért az 
embert felránczigálni az álmából! (Visszaguggol előbbi 
helyére s csakhamar újra elalszik).

Kissné. Hát az én eszem kavarodott-e meg, 
vagy ezek bolondok? Már most mit hígyek? Ki
nek van igaza ?

ÖTÖDIK JELENET.

Ilu s. Kissné. Lubi.

Ilus. (Szalagot tart a kezében.) A bótos azt mondta, 
hogy ebből a színből már nem szolgálhat.

Kissné. (ilus kezét megragadva.) Te arról jösz a nagy 
utcza felől. Nem találkoztál senkivel, a ki a czigá- 
nyok élén duhajkodott ?

Ilus. Dehogy nem. (Körülnéz.) A Vámosi Marczi...
Kissné, Hát csakugyan ?



83

llus. Jaj, lelkem anyám, ha látta volna! Olyan 
boros volt, hogy n o !

Kissné. Uram Isten . . . mit tegyek ?
IIUS. (A színfalak mögé pillantva, meglöki Kissnét.) Nézze 

csak, kedves anyám, ez az a híres Czigány Panna, 
a kiről azt mondják, hogy minden legényt megver 
a szemével.

HATODIK JELENET.

Panna. V o ltak .

Panna. (Félre.) Itt vannak mindaketten. (Fellob
banva.) Vámosi Marcsi, most vissaadom neked a köl
csönt! (Kissnéhez közeledve! alázatosan.) SerencSÍS jó napot 
kívánok kigyelmeteknek. Adjon ázs Isten erőt, 
egíszsíget.

Kissné. (Pénzt vesz ki zsebéből.) Fogjad, oszt taka
rodjál.

Panna. Igázs, hogy koldulni jettem, kenyergem, 
de nem pínzst, hanem kegyelmet. A kompániámat 
(a börtönre mutat) ide csukták. Csak egy savába kéri], 
hogy kibocsássák éket.

Kissné. Én nem árthatom magamat bele.
Panna. Jaj, ídes Istenkím, mivé lesünk akkor ?
llus. (Könyörögve.) Kedves édesanyám, tegyen ér

tük valamit, ha módjában áll.
Panna. Úgy, úgy, aranyos kis lányassonykám... 

segítsen rimánkodni.
6 *
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Kissné. De mikor nem á l l  módomban. (Pannához.) 
Fordulj a törvénybiró úrhoz.

Panna. (Szorongva.) Áhhozs nem fordulhatok. 
Kissné. Miért ?
Panna. (Lesütött szemmel.) Csak.
Kissné. Tudni akarom.
Panna. Hát . . .  a tervínybiró úr fia . . .
Kissné. A Marczi?
Panna. Ázs, ázs, kenyergem. Már a haraszti vá

sár alkalmával is kerilgetett . . .
IIus. (Gyorsan Kissnéhez.) Lássa, kedves anyám . . .
Kissné. (izgatottan.) Tovább!
Panna. De ín nem hallgattam rá, mert tudtam, 

hogy csak bolondozik. Tegnap este azstán, mikor 
az érdé sílín tanyát ütöttünk: oda is kijött is . . .

Kissné. (Magában.) Hát mégis kinnt volt!
IIUS. (Kissnéhez.) Hallja?
Kissné. Mit mondott ?
Panna. (Fokozatosan hévül.) Ázst mondta, hogy meg- 

babonázstam, hogy seret . . . hogy elves . . .
Kissné. (Kezét összecsapva.) Hogy elvesz?
IIus. (Vidáman.) No, ez csak elég ?
Panna. (Bámulva néz Ilusra. Akadozik,) Is azstán . . . 

rnegelelt . . . megcsókolt . . . (Ilus örömét látva, zavartan.) 
Hát a lányassony ezsen eril ?

Ilus. Oh, hogyne örülnék! ? (Kissnéhez.) Ugy-e drága 
jó anyácskám, most már nem erőszakol hozzá?

Panna. (Kínos csalódással.) Hát . . . nem sereti ?
Ilus. Dehogy szeretem!
Panna. ís . . . é se sereti a lányassont?
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IIus. Eszibe sincs. Csak szüléink óhajtottak volna 
bennünket összeadni.

Panna. (Elfödi arczát.) Oh jaj nekem !
IIUS. (Pannához lép s leveszi kezét arczáról.) Mi lelt?
Panna. Nagy ázs ín bajom !
IIUS. (Sejtelemtől megkapva.) Te Szereted Őt !
Panna. (Maga elé.) Seretem.
lius. Beszélj. . .  te oly szép vagy és sorsod meg

indít.
P a n n a . (Önkénytelenül meg akarja csókolni Uns kezét).
Ilus. (Elkapja.) No persze!
Kissné. (Pannához.) Mi történt aztán ?
Panna. Azstán rájöttem, hogy csak trífából, fo

gadásból hazsudta nekem, hogy seret. Hogy elhó
dítson . . . hogy elvegye az esemet . . .

Ilus. A gyalázatos!
Kissné. Hova jutunk ezzel a mai fiatalsággal ?
Panna. (Lázasan.) A düh, a sígyen ígette sivemet, 

mintha parázsra tettík volna . , . megfogadtam, 
hogy megbosúlom magamat . . . hogy letaposom 
a boldogságát! Házsasságát akartam megbontani, 
mert ázst hittem, hogy ettíl figg mindene, —  is 
most . . .

Ilus. Bosszúd azért még sem ment füstbe, mert 
összehoztál két szerető szivet.

Kissné. De biztosra veszi a lányasszony!
Ilus. Oh, most már nem félek, mert tudom, hogy, 

ha magam akarnám se adna hozzá. (Megpillantja Fér- 
kót.) Jézuskám !
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HETEDIK JELENET.

Ferkó. V oltak .

Ferkó. (Kissnéhez.) Odahaza kerestem a nagyasz- 
szonyt, de nem leltem ott. Úgy igazítottak ide a 
községházához.

Ilus. (Anyját lökdösi. Titkon.) Szóljon már neki, édes
anyám.

Kissné. (Kimérten.) Miben lehetek az öcsémnek 
szolgálatára ?

Ilus. (Súgva.) Jaj, ne úgy!
Ferkó. (Félre.) Ejha, de nyájas. (Fenn.) Elmegyek 

ispán bojtárnak Derecskére.
Ilus. (Félre.) ügy ? El tudnál hagyni ? No várj, ezért 

kikapsz! (Fenn.) Sok szerencsét kívánunk az új 
álláshoz.

Ferkó. Csak ennyit érdemeltem ?
Ilus. A ki oly könnyen tud megválni . . .
Ferkó. (Kifakad.) Hiszen majd utána szakad a 

szivem!
IIUS. (Nem birva magával: Ferkó nyakába ngrik.) Itt ma

radsz, nem mégy el . . . Sohase szakadunk el 
többé egymástól!

Ferkó. (Meglepetve tekint Kissnére.) S a nagyasszony?
Kissné. Úgy látom, hogy engem már meg se kér

deznek. Csináljátok hát ki magatok közt, ha job 
ban tudjátok. (El).

Ferkó. (Forrón magához öleli Enst.) Jaj, ha a menny - 
bolt most rám tudna szakadni.
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llus. (Nevet.) Csak az kéne!
Ferkó. De hát minek köszönhetjük ezt a válto

zást ?
llus. Nem minek, hanem kinek!
Ferkó. Hát kinek ?
IIUS. (Pannára mntat, ki bánatba merülve, némán szemlélte a je

lenetet.) Ennek a barna bőrű angyalnak n i !
Ferkó. (Pannához közeledik.) Őneki?
llus. Azért nem szükséges ám olyan mélyen a 

szemébe nézni! (Eltnszkoija.) No csak eridj,majd mind
járt utánad jövök. (Pannát megöleli s megcsókolja.) Köszö
nöm . . . köszönöm. Bár meghálálhatnám, a mit 
értem teltél! (Ferkót kézen ragadva el.)

Panna. Milyen boldog . . .  is ín, mennyit sen- 
vedek!

D a l. Aki egyszer téged látott:
Érted adná a világot.
Neked adtam a szivemet 
Vele együtt szerelmemet 
Jaj annak, ki téged szeret!
Igazságot várok tőled:
Verd meg Isten, szeretőmet!
Az elsőt csak csalogatta,
Másik koldus lett miatta 
S engemet vitt kárhozatra.

NYOLCZADIK JELENET.

B ella , V oltak .

Bella. (A dal alatt a börtönablak rostélyánál megjelen. Foj
tott hangon.) Panna, Panna!
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Panna. (Megpillantja.) Bella!
Bella. Szlobozi szárm avri!
Panna. Sabadítsalak ki . . .  de mikínt?
Bella. (Az alvó Lnbira mutat.) A kulcs nála van. 
Panna. Igen . . . kisabadítlak, hogy elmehessek 

veled innít messe . . . más vidíkre!
Lubí. (Fölébred s Pannára mereszti szemét.) Ki Vagy ?
Panna. Csigány.
Lllbí. (Felugrik s megragadja Pannát.) Megszöktél? 
Panna. Honnan?
Llibí. (A tömlöczre mutat.) A dutyiból.
Panna. Hogy sektem volna meg? Hisen bennt 

se voltam.
Lubi. (Elereszti.) Az igaz. Hát mi járatban vagy? 
Panna. Ha egy darabka kenyírkít adna: mon- 

daník kendnek serencsít.
Lubi. (Gúnyosan,) Hát kalács nem kéne?
Panna. Mi jobb a kenyírtél! A kalácsot elunja 

ázs ember, a kenyeret nem.
Lubi. No hát nincs.
Panna. Akkor beírem kalácscsal is.
Lubi. A meg már épen nincs.
Panna. Hát a mit tegnap a felesíge sitett?
Lubi. Az én feleségem nem sütött kalácsot. 
Panna. Jaj, ha nem tud kend róla: akkor tán 

nem is kellett volna sólnom.
Lubi. (Rárivai.) Láttad, hogy sütött?
Panna, (ijedést tettet.) Nem láttam, kevetem.
Lubi. De már láttad. Bizonyosan vecsernye előtt, 

míg a tilosból behajtottam a Törökék tehenét.
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Panna. íppen ázsalatt.
Lubi. De már most azt is mondd meg ám, hogy 

kinek sütötte ?
Panna. Mutassa kend a tenyerít;.
Lubi. (Odatartja.) Nesze . . .
Panna. Ha egy kulcsot tehetník rá : a titok egy- 

serre kipattanna.
Lubi. A gutát!
Panna. Nincs kendníl valami kulcs?
Lubi. (A tarisznyájából kulcsot vesz ki.) Nincs egyéb ennél.
Panna. (Mohón kap utána.) Jobb volna, ha nagyobb 

volna, de talán ezs is megtesi.
Lubi. (Elkapja.) Ohó . . . ez a dutyi kulcsa.
Panna. Csak nem sekek meg vele ? His itt áll 

mellettem.
Lubi. (Odaadja.) Az igaz.
Panna. (A kulcsot háromszor végig húzza Lubi tenyerén.) 

Most már nyílik a titok ajtaja . . .
Lubi. En nem látok semmit.
Panna. Egy takaros sőke legíny . . .
Lubi. (izgalommal.) A Cseresnyés Pali . . .
Panna. Epen mondani akartam. Most már egí- 

sen világosan látom.
Lubi. Tyü, kutya fogantatta! . . .
Panna. Ne moczezanjon kend. (Merően nézi Lubi tenye

rét.) Azs ám . . .  ott forgolódik kerilette . . .
Lubi. A míg én itt strázsálok.
Panna. Egy elelís . . . egy csók . . .  czupp!
Lubi. Czupp?! De már ezt ki nem állom.Futok 

haza s ha ott lelem : jaj neki! (Elrohan.)
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Panna. (Kőrülpillant, gyorsan kinyitja a börtön ajtaját s b- 
szóii) Siessetek!

KILENCZEDIK JELENET.
Panna. B e lla . Lakatos. R a fa el. C zigányok.

Bella. (Megöleli Pannát.) Panna, Panna!
Panna. (Viszonozza.) Bella !
Lakatos. (Pannához,) Bocsáss meg . . .
Panna. Most nincs arra idé , . . csak gyorsan!

(Panna Bellával elsiet, utánnk Lakatos s a czigányok. Rafael —  ki 
utolsónak maradt —  mentéjével beleakad a börtönajtóba.)

Rafael. (Szabadulni akar.) Sohse marastalj! Nem ins- 
tálok belíled.

TIZEDIK JELENET.
Szoboszlai. R a fa el.

Szoboszlai. (ijedten.) A czigányok szöknek! (Rafaelt 
megragadja.) Egyet mégis megcsíptem közülök. (A szín
falak közé kiált.) Hé, emberek . . . gyertek szaporán. 

Rafael. Tessík eleresteni, majd idehívom íket. 
Szoboszlai. Dejszen, nem oda Buda ! (Kiált.) Ide, 

ide . . .
Rafael. ín  bizson be nem várom í k e t ! (Kiszabadítja

magát.)
Szoboszlai. Beste lélek! (Önfeledten lekapja a süvegét 

parókájával együtt s Rafael után hajítja.)
Rafael. (Pillanatra megáll.) Repil a haja, nemzsetes 

uram!
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Szoboszlai. Jaj, a parókám! (Utána nyúl.)
Rafael. (Elkapja előle. Futás közben.) Jó les tílire, hogy 

meg ne fázszsék a fejem búbja. (El.)
Szoboszlai. (Kezével betakarja a fejét.) Végem van ! 

Ha ilyen állapotban jelenek meg: kinevet apraja-
nagyja. (Megpillantva a földön beverő süvegét: hirtelen fölveszi s 
a fejébe nyomja.; Már jönnek . . . legalább ez legyen a 
fejemen.

TIZENEGYEDIK JELENET.

Illés . Pozsár. Legények. Szoboszlai, majd Lnbi és 
M arezi.

Legények. Mi baj ?
Szoboszlai. Megugrottak a czigányok.
Illés. Csakugyan . . .  a dutyi ajtaja nyitva van. 
Pozsár. Ki bocsátotta ki őket?
Szoboszlai. Azt csak a kisbiró tudná megmon

dani.
Lubi. (Belépve, félre.) Rászedett a pokolra való! 

Senkise volt a feleségemnél. (Megpillantva a sokaságot.) 
Hát kigyelmetek mit keresnek itt ?

Szoboszlai. (Bubihoz.) Ki eresztette szélnek a czi- 
gányokat, he ? Feleljen kend !

Marezi. (Belép.)
Lubi. (Rémülten.) Megszöktek?! Azért kellett hát a 

kulcs neki!
Legények. Micsoda kulcs ?
Lubi. (Zavartan.) Hát az a kulcs, a k i . . . mert hát,
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a czigánylány volt.

Szoboszlai. Melyik czigánylány ?
Lubi. A melyik itt őgyelgett. Mit tudok egyebet 

mondani ?
Marczi. (Félre.) Panna volt!
Szoboszlai. (A legényekhez.) Hallották kendtek. Fus

sanak hát utána, oszt hozzák vissza élve vagy 
halva.

Legények. (Indulnak.)

TIZENKETTEDIK JELENET.
Vám osi. Kissnó. (Ellenkező oldalról. Kissnó a háttér

ben marad.) V oltak .

Marczi. (A legények elé áll.) Megállj átok ! En vagyok 
a bűnös. En tanítottam ki Pannát, hogy mit csi
náljon.

Vámosi. (TitkonMarczihoz.) Megbolondultál?
Marczi. Lehet.
Szoboszlai. Akkor ő bűnhődik.
Vámosi. De nem bűnhődik, mert ha úgy volna 

is: micsoda nagy vétket követett el? A czigányok 
csak azért voltak elcsukva, hogy nem jelentkeztek 
nálam. A passzusukat azóta megvizsgálván : rend
ben találtam, minélfogva amúgy is szabadlábra 
helyeztem volna őket.

Szoboszlai. De nem úgy áll ám a dolog. A czi- 
gányvajda (Vámosira mutat) ezt a derék felebarátunkat, 
a mi törvénybiránkat, meg akarta ölni . . .
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Vámosi. (Félre.) Jaj, a vén farizeus ! (Fenn.) Sült ha

zugság.
Kissné. (Előlép.) De már arra én is tanúbizonysá

got teszek, mert (Vámosihoz) kelmed maga újságolta 
nekem, hogy a czigánybiró ráfogta a pisztolyát.

Szoboszlai. (Diadalmasan.) Mit mondtam?
Vámosi. (Félre.) Szent anya, segíts ki a hínárból!

(Künn mozgás.)

TIZENHARMADIK JELENET.

V a k  Posta. V oltak .

Vak Pesta. Gyün a szolgabiró ú r !
M arczi. Epen jókor . . . majd magam jelent

kezem nála, hogy más ártatlant bajba ne kever
jenek. (El.)

Vámosi. Jaj, a féleszű !
Kissné. Csak szerelmes, kedves törvénybiró 

uram, szerelmes a czigánylányba s én igen ter
mészetesnek találom, hogy feláldozza magát érte.

SzobOSZiai. (Kezeit dörzsöli. Félre.) Pompás !
Vámosi. De drága nagyasszonykám . . .
Kissné. Tudok, a mit tudok s ez nekem elég, 

hogy a kelmed orra előtt becsapjam az ajtót. Aláz- 
szolgája! (Szobosziaihoz, súgva.) A kigyelmed pártjára 
állok. Ne tartson semmitől. (El.)

VámOSi. (Pillanatig haboz, aztán kivágja mellét s hegyesen 
Kissné után kiált.) No hát, alázszolgája! (El.)
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Nehány legény. Gyerünk szavazni. Éljen Vámosi
György ! (Bemennek a községháza ndvarára.)

Vak Pesta. Majd ha fagy! Mink csak egy jelöltet 
ismerünk, — a mi kedves pógártársunkat, Szo- 
boszlai Mihály tanácsbelit.

Legények. Éljen Szoboszlai!
Vak Pesta. (Meglöki Szobosziait, Sngva.) Vegye le hát a 

süvegét.
Szoboszlai. (Le akarja kapni a süvegét, de aztán hirtelen 

eszébe jnt kopaszsága.) Köszönöm a kelmetek jó kíván
ságát. Választás után majd csapra ütünk egy 
hordó majsait.

Legények. Szívesen veszszük. (Szintén a községháza nd
varára mennek.)

Vak Pesta. (Félre.) Nini, hisz ez kopasz ! (Henczegve 
áll Szoboszlai elé.) Hát mit mondtam ? A kinek az ügyét 
Vak Pesta veszi a kezébe: meg van az nyerve !

Szoboszlai. (Szórakozottan.) Persze, persze . . . (Félre.) 
Mit csináljak paróka nélkül ?

Vak Pesta. Hanem fogyatékán is vagyunk ám a 
pénzmagnak. A mennyit ezek esznek-isznak : elég 
volna egy vármegyének.

Szoboszlai. Úgy! (Félre.) Csak annyi időm volna, 
mig a városba bemegyek.

Vak Pesta. Ne sajnáljon még száz flört kiszúrni.
Szoboszlai. (Elképedve.) Micsoda?
Vak Pesta. Hja, a közvélemény . . .
Szoboszlai. Nincs már szükségem semmire. Bi- 

róné asszonyom átcsapott a pártunkra.
Vak Pesta. Hát nem tetszik adni ?
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Szoboszlai. Nem. (Megpillantja az esküdteket,) Itt jön 
nek esküdt uraimék. Álljon kend félre.

Vak Pesta. Majd félreállok, csak arra vigyázzon 
a nemzetes úr, hogy a tyúkszemét le ne tapossam.

TIZENNEGYEDIK JELENET.

Esküdtek. V oltak .

Szoboszlai. (Félre.) A nagyasszony küldöttei. 
Esküdt. (Levett süveggel, Szoboszlaihoz.) Kellőképen 

megfontolván a dolgot: abban történt megálla
podásunk, hogy kigyelmed mellett szavazunk.

Szoboszlai. (A süvegéhez kapkod, de nem meri levenni,)
Irántam való jóindulatuk . . .  a bálaérzet . . .

Vak Pesta. (Odakiált Szobosziainak.) Azt a süveget ille
nék egy kicsit szellőztetni!

Szoboszlai. (Félre,) Jaj, az akasztófáravaló! (Fenn.) 
Megbocsássanak esküdt uraimék . . .  (A községháza 
udvarán zsihongás.) A tens szolgabiró úr . . . Ebédre el
várom valamennyiüket. (Elsiet,)

Vak Pesta. (Az esküdtekhez.) Tetszett látni, milyen 
dölyfös, pedig még nem is biró.

Esküdt. (A szinfaiak közé pillant.) N ini. . . Géczy And
ris bátyánk!
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Géczy, V oltak .

Géczy. Megjöttem szerencsésen!
Vak Pesta. Hozta Isten, Andris bácsi! Mikor 

érkezett ?
Géczy. Tegnap este, a gőzössel.
Esküdt. Hol járt kelmed egy álló bét óta?
Géczy. Hát, édes atyámfiai,én bizony felutaztam 

egyenesen —  Budára.
Mind. Budára?
Géczy. Oda én . . . Magáhó az kegyelmes mi- 

nisterhő.
Esküdt. De nagyot gondolt kelmed Andris bácsi. 

Hát aztán?
Géczy. Csak annyit mondok, hogy most már 

bizonyosra vehetik kigyelmetek, hogy ezentúl 
Ónodon tartják meg a vásárt.

Mind. Éljen Géczy bátyánk! (A községháza udvarából 
kíváncsian szállingóznak ki a legények —  köztük Illés és Pozsár —  
és Géczy körül csoportosulnak.)

Vak Pesta. (Félre.) Olyan gondolatom támadt, hogy 
szeretném érte magamat megpuszizni! (Felugrik a 
csapszék előtti lóczára.) Esküdt uraimék . . .  legények . . .  
pógártársak!

Mind. Halljuk Vak Pestát!

TIZENÖTÖDIK JELENET.
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Szoboszlai, V ám osi. (Két oldalt a háttérben marad
nak.) V o ltak .

Vak Pesta. Nagy nap viradt ránk,, a biróválasz- 
tás napja..Az törvény értelmében Ónod is három 
jelöltet állított fel, de azalatt, míg kettő közülök 
egyebet se tett, csak itatott és pízzel akarta meg- 
vásárolni (keblét verve) megvesztegethetetlen lelki- 
ösm éretünket . . .

Vámosi. Szent anya, ez ellenünk beszél!
Szoboszlai. Jaj a zsivány, még ő veti sze

memre . . .
Vak Pesta. (Folytatva.) Addig a harmadik odajárt 

ős Buda várába az ministernél — a kit én más
különben nem kedvellek —  és kivívta nála, hogy 
ezentúl Ónodon tartassanak meg az országos vá
sárok.

Mind. Helyes!
Vak Pesta. Mindenki ismeri Géczy Andris bá

tyánkat, a ki ép oly szerény, mint bölcs ember 
és a ki fényes cselekede tjével kiérdemelte magá
nak az község tisztöletit.

Többen. Éljen Géczy András!
Géczy. A mit tettem: azt kötelességből tettem 

és nem várok érte jutalmat.
(Künn zaj.)

Vak Pesta. Micsoda lárma ez megest? Még nem 
vagyok a végin.

Illés. A zsandárok hozzák a morékat.

TIZENHATODIK JELENET.

Czigány Panna.
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Lakatos. Panna. B ella . R a fa el s' a többi czigány, két 
csendőr kíséretében. V oltak .

Csendőr. (Géczyhez.) Elfogtuk a czigányokat.
Géczy. Mit követtek el?
Csendőr. Megszöktek az áristomból.
Géczy. (A községház elé mutat.) Telepedjetek ide, mig 

a biróválasztást megejtjük. (Bemegy az udvarba.) (A czi- 
gányok a fal tövében sorban leguggolnak. A csendörök őrzik.)

Vámosi. (Félre.) Hm. ügy parancsolgat, mintha 
már biró volna.

Szoboszlai. (Félre.) Milyen dölyfösen beszél!
Vak Pesta. (A néphez, folytatólag.) Azért hát kiáltom 

szívvel, lélekvel: éljen Géczy András, Ónod köz
ség bírája!

A többség. Éljen.
Pozsár. De én már csak Szoboszlai uramat él

tetem !
Szoboszlai. (Félre,) Derék ficzkó!
Vak Pesta. Micsa? Azt a pöffeszkedő, úrhat

nám embört, a ki úgy áll a paraszt előtt, mintha 
nyársat nyelt volna?

Vámosi. (Félre.) Ennek ugyan befütyült.
Szoboszlai. (Vak Pestát megtámadja.) Hogy meri kend 

rámfenni, hogy pöffeszkedő vagyok ?
Vak Pesta. Hát az elébb, mikor esküdt uraimék 

hajadon fővel tisztelkedtek kigyulmednél: mért



nem tartotta őket érdemeseknek arra, hogy csak 
meg is emelintse a süvegét ?

Nép. Biz’ az nem illik.
Szoboszlai. (Zavarral.) Az, kedves atyámfiai, azért 

történt, mivel . . .
Vak Pesta. Mivel kevély!
Szoboszlai. (Dühösen lekapja a süvegét és Vak Pestához vágja.) 

Hazudik kend!
Nép. (Nevet.)
Szoboszlai. (Ijedten kap a fejéhez.) Jaj ! . . . (A néphez.) 

Hát lássák kigyelmetek —  ha már napfényre ke
rült — ez volt az okozója, nem pedig a kevélység.

Rafael. (Előlép s a parókát átnyújtja Szohoszlainak.) Teg}"e 
fel, nemzsetes uram, mert meg találna a feje 
fázsni.

S z o b o s z l a i .  (Mérgesen elkapja s a fejére illeszti. Rafaelhez.)
Ha biró leszek : farkasgúzsba köttetlek.

Rafael. A hogy látom: ázs míg soká les, csóko
lom kezsit-lábát. (Visszaguggol.)

Szoboszlai. (Fejére nyomja a süveget. Vak Pestához.) A jó 
zan eszű nép tudja, hogy kit válaszszon! (Félre.) 
Majd megcsinálja azt biróné asszonyom. (El.)

Illés. Ennek jól esett, — de Vámosi uram más 
húron pendül s én meg is tartom a mit megfogad
tam. Éljen Vámosi György!

Vak Pesta. A czigánygyerek apja?
Vámosi. (Félre.) Ezt nem hagyom magamon szá

radni. (Fenn.) Hazudik, mert Marczi nem az én 
fiam, hanem a Lakatos Budié.



TIZENNYOLCZÁDIK JELENET.
Lnbi P eti V o ltak .

Lubi. (A községháza udvarából kikiált.) Gyüjjenek már 
be kendtek szavazni.

Legények. Gyerünk, gyerünk! (Beözönlenek.)
Lakatos, (Vámosihoz rohan. Roppant felindulással.) A  Mar

csi ázs ín fiam? Mondja kigyelmed míg egyser.
Vámosi. (Szabadulni akar.) Eridj a pokolba!
Lakatos. Oda is elmegyek, csak elíbb a rajkó

mat a sívemre elelhessem! (összekulcsolt kézzel könyörög.) 
Ereg, terédett ember vagyok, egy-kít lípís válást 
már csak el a sírgedertíl: ha irgalmat ismer, ne 
vegye el tílem ázs utolsó vígastalást. Mindent el
felejtek, mindent megbocsátok, csak mondja meg 
kigyelmed, hogy igázs-e, a mit besílt ?

Vámosi. Igaz no, ha épen tudni akarod.
L a k a t o s .  (Alig birja fékezni érzelmeit.) IgázS ?
Panna. (Hirtelen fölkel.) Csigány ?
Vámosi. Elég bajom volt, hogy magamhoz vettem!
Lakatos. (Kitörve.) Ázs ín rajkóm íl . . . is milyen 

derík, S Íp  legíny lett belíle ! (Vámosi kezét csókolja.) 
Áldja meg a nagy Isten, hogy felnevelte, hogy 
nem hagyta elvesni. . .  (Pannához.) Erílj hát te is . . .  
hisen atyádfia ! Magunkkal vissük, sohse ereszt
jük e l! (Örömében dalol, tánczol.)

Majd les csigány lakodalom,
Jó borocska ázs asztalon.
Csivilláré, csavalláré 
Kacsúre!

(Táncz után kimerültén tántorog, Panna felfogja.) ‘
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Panna. Mi baja, ereg bátyám?
Lakatos. A nagy erem. . .  oh hogy meg tudtam 

írni ezt a fínyes napot! (Pannához.) Nem kell a segít- 
síged. . .  már bírok magam is. (Vámosihoz.) Hol van 
a fiam ?

Vámosi. A tömlöczben.
Lakatos. Temlecsben? Hát mit vített?

(A községházban zsibongás, éljenzés.)
Vámosi, (izgatottan.) Éljeneznek . . . megválasz

tottak !
Lakatos. (Zaklatva.) Mírt csukták el ?
Vámosi. (Ellöki.) Hagyj nekem most békét!
Panna. (Vámosi elé áll.) De ín is tudni akarom.
Vámosi. No hát mert kieresztett benneteket a 

dutyiból.
Panna, (örömmel.) Magára vette!
Vámosi. (Félre.) Sietek haza, hogy otthonn lelje

nek, ha értem jönnek. (El.)

TIZENKILENCZEDIK JELENET.

Legények (vállon hozzák Géczyt). V oltak .

Vak Pesta. Éljen a biró!
Nép. Éljen!
Vak Pesta. Halljuk ! (A legények leteszik Géczyt.)
Géczy. Köszönöm bizalmatokat s ígérem, hogy 

Ónod község javát mindenkor a szivemen vise
lem.

Nép. Éljen, éljen!
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Panna. (Félénken lép Géczy elé,) Biró uram . . .
Géczy. Mi kell, lányom? Emeld fel a fejedet. 

A kinek igaz ügye van : ne süsse le a szemét.
Panna. Vámosi Marcsit becsukták, mert ázst 

vallotta, hogy é erestette sabadon a csigányokat. 
Pedig nem igázs, mert a bínes ín vagyok.

Géczy. Hát nem tudtad, hogy a rabokat nem 
szabad kiereszteni?

Panna. Ártatlanul voltak becsukva, kenyergem.
Lakatos. ín is bizonyíthatom, hogy a fiam nem 

bínes.
Géczy. A fiad ? Ki beszél itt a te fiadról ?
Lakatos. Hisen a Marcsi ázs ín fiam.
Géczy. Megbomlottál?
Nép. De az.
Géczy. No már fenekestül felfordult a falu, 

a mióta oda voltam. (Lnbihoz.) Vezesd elő Vámosi 
Marczit. (Lnbi el.) Majd meghalljuk tőle: miben 
légyen a dolog ?

HUSZADIK JELENET.

V ám osi (balról). Szoboszlai (jobbról). V o lta k .

Vámosi. (Félre.) Mi történhetett, hogy nem jöttek 
értem ?

Szoboszlai. (Félre.) Nem győzöm őket várni!
Vak Pesta. (Az érkezettekhez,) Epen jókor ! (Géczyre 

mntat, kárörvendve,) Az uj bíró . . .
Vámosi. (Meglepetve, félre.) Micsoda . . .  hát elbuk
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tam ? (Fanyarul lép Géczyhez s megrázza kezét.) Sok szeren
csét . . .

Géczy. Köszönöm a jó kívánságát, Vámosi 
uram.

Szoboszlai. (Félre). Felültetett az a gálád asszony ! 
(Fenn.) A mi engem illet: én váltig protestáltam a 
kitüntetés ellen . . . (Szintén megrázza Géczy kezét.) Kel
médnél méltóbb ember kezébe nem adhatták 
volna a bírói pálczát.

Géczy. Nem az én hibám lesz, ha megcsalatkoz
nak bennem.

Vámosi. (Szoboszlaihoz lép. Titkon, gúnynyal.) Az az átko
zott paróka . . . (Hevet.)

Szoboszlai. (Vámosihoz, szintúgy.) Az a ménkő czigány- 
purdé . . . .  (Nevet.)

Vak Pesta. (Szoboszlai és Vámosi mögé sompolyog s vállon 
öleli őket.) Puszi! (Vámosi és Szoboszlai dühösen ellökik Vak 
Pestát s gyorsan távoznak.)

HUSZONEGYEDIK JELENET.
M arozi. Lubi. V o ltak .

Lakatos. (Marczit hevesen megöleli.) Te ázs ín fiam 
vagy . . . ázs ín ídes, drága, egyetlen rajkóm.

Marczi. Kelmed az édes apám?
Lakatos. Ázs, ázs. Vámosi uram bevallotta.
Marczi. Annál jobb. A czigányon könnyebben 

elverik a port.
Lakatos. De ín nem engedem, ha utána sír is 

mindenkém.
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Géczy. (Marczihoz.) Te azzal vádolod magadat, 
hogy a czigányokat kibocsátottad a tömlöczből?

Marczi. Azzal.
Géczy. (Pannára mutat,) Ez a lány meg azt állítja, 

hogy ő tette.
Marczi. Igaz, hogy ő nyitotta ki a börtön ajta

ját, de én biztattam rá.
Panna. (Élénken,) Nem igázs.
Géczy. Látom, hogy mindegyitek magára akarja 

venni a terhet. Hogy az igazság kiderüljön: 
megesketlek benneteket arra, amit mondtatok.

Panna. Én megesküsöm.
Géczy. (Marczihoz,) Te is megesküszöl ?
Marczi. (Hallgat.)
Géczy. (Pannára mutat.) Eszerint hát ő a bűnös.
Marczi. (Szenvedélyesen.) Biró uram, én szeretem 

azt a lányt s jaj annak, a ki csak egy hajaszálát is 
meggörbíti.

Lakatos. Elíkelí familiából való, nemzsetes biró 
uram.

Géczy. (Marczihoz,) Szereted? Úgy már értem a 
dolgot. No hát, kedves öcsém, akkor kimondom a 
szentencziát.

Nép. Halljuk!
Géczy. Nehogy azt mondhassák, hogy az ónodi 

biró az első lépésével is rátapodott valakinek a 
boldogságára: ennek a lánynak a kiérdemelt bün
tetését elengedem. (Marczihoz fordul.) A többit pedig 
csináljátok ki magatok közt.
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Nép. É l j e n  a  b i r ó !  (G-éczyt vállra kapva: elviszik. A két 
csendőr utánuk megy.)

HUSZONKETTEDIK JELENET.

Ilus (megáll a háttérben). V oltak .

Marczi. (Pannához lép.) Hiszed-e most már, hogy 
igazán szeretlek?

Panna. Nem hisem. A ki meg tudta lopni a 
sívemet, a ki ázs egís falu elétt csúffá tett: ázs 
nem serethet.

Lakatos. Micsoda bolondokat besíls össe-vissa ?
Marczi. Megszenvedtem érte.
Panna. Ha sázs estendeig ígne is a gyehenna 

tizíben: míg akkor se senvedne annyit, mint 
a mennyit ín tegnap óta senvedek! . . .  Seret
tem . . . hittem . . . megírdemlem a bintetíst.

Ilus. (Pannához fut s megöleli.) Ez nem jött a szivedből.
Marczi. (Meglepetve.) Ilus! (Húshoz.) Beszéljen a lel

kére, az Isten is megáldja. . .tán a maga szavára 
hallgat.

Panna. (Húshoz.) Mírt jött ide a lányassony ?
Ilus. Hogy kibékítselek vele. Neked köszönhe

tem boldogságomat, azt akarom, hogy te is álta
lam légy boldog.

Bella. (Pannához). Te sereted ít, megmondta a 
kártya.

Panna. Nem. nem. . .  (Lakatos kezét megragadva,) Ereg 
bátyám, sabadok vagyunk . . . gyerink innen!
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Lakatos. (Mérgesen.) Te megveted ázs ín rajkó
mat?

Marczi. (útját állja.) De nem mégy.
Panna. Éressen!
Ilus. (Marcsihoz.) Hát nem tudja öt semmivel rá

bírni, hogy megbocsásson?
MarCZi. (Eszmét kap. Örömmel.) De igen ! (Pannához.) 

Panna . . . mikor tegnap a vásáron a zsandárok 
körmei közül kiszabadítottalak: te egy szentséget 
adtál nekem. . . .

Bella. (Pannához.) Te a bairót neki adtad?
Marczi. (Folytatva.) És azt mondtad, hogy, ha 

megcsókolom, beteljesedik a mit kivánok. (Kiveszi 
az amnietet.) Nézz ide . . . itt van . . . megcsókolom 
(megcsókolja) és azt kívánom, hogy . . .

Panna. (El akarja kapni.) Adja ide!
Marczi. Megbocsátasz?
Panna. (Küzd, —  aztán hirtelen Marczira emeli az öklét.) 

Ázs erdeg vigye el magát, hogy így csikarja ki 
belílem. . . .

Marczi. (Pannát magához öleli.) Pannám . . . egyet
lenem !

Panna, ügy hát magam megyek.

(Függöny.)
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Dumas Sándor, id. A Saint Cyri kisasszonyok. Vígjáték.

Francz. ford. Fáy J. Béla. (279) 30 kr.
Echegaray József. A nagy Galeotto. Dráma. A spanyol 

eredetiből fordította Patthy Károly. (272) 40 kr.
— Bernardo Montilla. Dráma 3 felv. Fordította Patthy

Károly. (343) 40 kr.
— Folt, a mely tisztít. Dráma 4 felvonásban. Fordította

Patthy Károly. (370) 30 kr.
— Mariana. Dráma 3 felv. Ford. Szalai Emil. (372) 30 kr.
Fáy András. A külföldiek. Vígjáték. (Uj 436—437) 20 kr.
— A mátrai vadászat. Vígjáték. (208) 20 kr.
Gaal J. A peleskei nótáriás. Bohózat. (Uj 296—299) 40 kr.
Gabányi Árpád. Kapivár. Vígjáték 3 felv. (324) 40 kr.
Goethe. Iphigenia Taurisban. Dráma. Fordította Kis J. 

(Új 53- -̂54) _  20 kr.
— Berlichingeni Gottfried, a vaskezli, dramatizált története.

Fordította Bállá Mihály. (200) 50 kr.
Goldoni K. A hazug. Vigj. Ford. Eadó A. (Uj 347—349) 30 kr.
— A jószívű zsémbes. Vigj. Ford. Eadó Antal. (306) 40 kr. 
Gombos I. Az esküvés. Szomorújáték. (Uj 327—329) 30 kr. 
Grillparzer Ferencz. Medea. Szomorújáték. Ford. Hegedűs

István. (242) 30 kr.
— A tenger és szerelem hullámai. Szomorújáték. Fordította

Ivánfi Jenő. (305) 30 kr.
— Sappho. Szomorújáték 5 felv. Ford. Ivánfi J. (335) 30 kr.
Gréville Henrik. Árulás. Eegény. Ford. H. I. (Uj 403— 408)

60 kr.



A F ran k lin -T ársu lat által kiadott Olcsó K önyvtárban
megjelent es minden könyvkereskedésben kapható: 

Hugo K. Bankár és báró. Szomorúj áték. (Új 234—235) 20 kr. 
Hugo V. Hernani. Szomorúj. Ford. Szász K. (Új 35—36) 20 kr.
— Borgia Lueretia. Dráma. Ford. Szász K.(Uj 343—344) 20 kr.
— Buy Blas. Szomorújáték 5 felv. Forditotta ifj. Szász Béla

320) 40 kr.
— A király mulat. Szomorújáték 5 felv. Ford. ifj. Szász

Béla. (345) 30 kr.
Kisfaludy Károly. A kérők. Vigj. 3 felv. (Uj 301—303) 30 kr-
— A pártütők. Vigjáték 3 felvon. (Uj 388—389) 20 kr.
— Csalódások. Vigjáték 4 felvon. (Uj 191 —192) 20 kr.
— Irene. Szomorúj áték. 5 felvon. (Új 138— 140) 30 kr.
Klapp Mih. Rosenkranz és Güldenstern. Vigjáték. Forditotta

Csiky Gergely. (Uj 423—425) 30 kr.
Körner Tiv. Zrínyi. Szomorújáték. Ford. Szemere Pál. — 

Körner Zrínyijéről Bírálat, irta Kölcsey F. (Új 142— 144)
30 kr.

Legouvé E. Beatrix. Színmű. Ford. Feleky J. (Uj 375—377)
30 kr.

Lessing G. E. Bölcs Náthán. Drámai költemény. Forditotta 
Zichy A. (Új 165— 168) 40 kr.

— Barnhelmi Minna. Vígjáték. Ford. Kazinczy F. (260) 40 kr) 
Moliére. A bot-csinálta doktor. Vigjáték Forditotta Kazinczy

Ferencz. (Új 179—180) 20 ki.
Moncrieff. A szégyenlős. Vigjáték. Angolból forditotta Csiky 

Gergely. (192) 20 kr.
Müsset A. Ne fogadj fel soha semmit. Vígjáték. Forditotta 

Paulay Ede. (Uj 202—203) 20 kr.
Nagy Ign. Tisztujitás. Vigjáték (Uj 93—95) 20 kr.
Picard. Két házaspár. Vigj. Forditotta Csiky G. (Uj 469—470)

20 kr.
Poole J. Pry Pál. Vigj. Ford. Csiky G. (Uj 323—325) 30 kr. 
Racine. Phsedra. Tragédia 5 felv. Ford. Horváth Döme. 

(339) 20 kr.
— Athalie. Tragédia. Ford. Csiky G. (221) 20 kr.



Schiller. Stuart Mária. Szomorújáték 5 felvon. Fordította 
Sulkowski J. (263) 40 kr.

— Az orleansi szűz. Regényes tragédia 5 felvon. (303) 50 kr.
— Wallenstein halála. Szomorúj. 5 felv. Ford. Hegedűs I.

(Új 409—411) 30 kr.
Seribe Jenő. Az én jó csillagom. Vigjáték 1 felvon. Ford.

ifj. Szász B. (300) 20 kr.
Seribe és Vander-Burch. Clermont vagy a művész neje.

Színmű 2 felvonásban. Ford. Csiky G. (233) 30 kr.
Shakspeare. Sok zaj semmiért. Vigjáték. Angolból ford. 

Ács Zsigmond. (210) 30 kr.
— Lear király. Szomorújáték 5 felv. Angolból fordította

Vörösmarty Mihály. (360) 40 kr.
Simái Kristóf. Igazházi, egy kegyes jó atya. Mulatságos 

játék. Bevezetéssel Erdélyi Károlytól. (238) 30 kr.
Sophokles. Elektra. Ford. Csiky Gergely. III. kiad. (288) 20 kr.
— Oedipus király. Ford. Csiky Gergely. II. kiad. (292) 20 kr.
— Oedipus Kolonosban. Ford. Csiky G. II. kiad. (293)20 kr.
— Antigone. Ford. Csiky Gergely. II. kiad. (294) 20 kr.
Szentjóbi Szabó L. Mátyás király vagy a nép szeretete jámbor

fejedelmek jutalma. Nemz. érzékenyj. (Uj 330—331) 20 kr. 
Szász Károly légiij. A múzsa. Vigjáték 1 felvon. (331) 20 kr. 
Szigligeti E. Liliomfi. Vigjáték. II. kiad. (Új 19—20) 20 kr.
— A trónkereső. Szomorúj áték. (Uj 255—257) 30 kr.
— Fenn az ernyő, nincsen kas. Vigjáték. III. kiad. (235) 30 kr.
— Csikós. Eredeti népszínmű 3 szakaszban. (270) 30 kr.
— Béldi Pál. Szomorújáték. (304) 30 kr.
— Magyar színészek életrajza. (Új 125—127) 30 kr.
Taylor T. Barátságból.Vigjáték. Ford. Csiky G. (Uj 353) 10 kr. 
Teleki L. gróf. Kegyencz. Szomorújáték. (Új 197—200) 40 kr. 
Theuriet. Jean Marie. Dráma. (299) 20 kr.
Vasiliadis Sz. N. Galátea. Dráma. Ujgörögből fordította

Kállay Béni. (Új 128— 129) 20 kr.
Voltaire. Zaire. Dráma 5 felv. Ford. Horváth Döme (340) 20 kr. 
Vörösmarty Mihály. Az áldozat. Szomorúj. 5 felv, (358) 30 krf

A F ra n k lin -T á rsu la t által kiadott O losó K ön y vtárba n
megjelent és minden könyvkereskedésben kapható :



(A zárjelben levő számok az Olcsó Könyvtár folyó számait jelölik.
About Edmond. A csonka-fülti ember. Regény. Francziából 

ford. Fáy Béla (Uj 463—465) ' 30 kr.
— A régi bástya. Regény. Francziából fordította Sz. E.

Három kötet. (265—267) 2 frt 40 kr.
Aimard Gusztáv. A vasfejü. Tört. beszély. Forditotta Csiky 

Gergely (318) 30 kr.
Alarmon Péter. A háromszögű kalap és más beszélyek. 

Spanyolból ford. Haraszti Gyula. (336) 50 kr.
— A botrány. Spanyolból ford. Haraszti Gyula. (364) 80 kr. 
Amerikai nők. Rajzok és beszély ek. Angolból forditotta

György A. (Uj 221—223) 30 kr.
Andersen. Regék és mesék. Forditotta Milesz Béla. (Új

147—149) 30 kr.
— Képeskönyv képek nélkül. Forditotta Schambach Gy.

(Uj 326) 10 kr.
Balzac Honoré. Grandet Eugenia. Forditotta Toldy L.

(Uj 412—415)  ̂ 40 kr.
— elbeszéléseiből. Francziából ford. Béri Géza és Gyula.

(346) 50 kr.
Bellámy. Visszapillantás 2000-ből— J887-re (301) 60 kr.
Bérczy Károly. A gyógyult seb. Beszély. (Uj 251—252) 20 kr. 
Bernardin de Saint-Pierre. Pál és Virginia. Francziából 

ford. Ács Zsigm. (Uj 391—392) 20 kr.
Besant Walter. A férfiak forradalma. Regény. Angolból 

ford. Hegedűs Pál. (373) 60 kr.
Bikelas Döm. Lukis Laras. Ford. Horváth Gy. (307) 30 kr. 
Bret Harte kaliforniai beszélyei. Forditotta Belényesi Gábor.

(Új 3—5) 30 kr.
Bulwer E. Á jövő nemzedéke. Regény. Forditotta Fáy B.

(Uj 207— 209) 30 kr.
Chabot Andrieux. A nevelőnő. Regény. Forditotta Ereky 

Alphons (375) 60 kr.
Chateaubriand. Atala. Ford. Csiky K. (Új 25— 26) 20 kr.
— René. Francz. ford. Bogdánfy Lajos. (Uj 521) 10 kr.
— Az utolsó Abencerage. Beszély (302) 20 kr.
Cherbuliez V. A pópi király. Elbeszélés. Forditotta Berényi.

(Uj 232—233) 20 kr.
Conscience H. A szegény nemes. Beszély. Ford. Greguss 

Ágost. (Uj 43—44) 20 kr.

A F ra n k lin -T á rsn la t  által kiadott O lcsó  K önyvtárban
megjelent és minden könyvkereskedésben kapható:



A F ran k lin -T ársn lat által kiadott Olosó K önyvtárban
megjelent és minden könyvkereskedésben kapható :

(A zárjelben levő számok az Olcsó Könyvtár folyó számait jelölik. 
Coppée Ferencz. Idyll a háború alatt. Ford. Molnár Gy.

(330) 30 kr)
— Henrietta. Beszóly. Ford. Molnár Gy. (332) 20 kr.
Csiky Gergely. Az első és a második. Elbeszélés.

(Uj 378—380) 30 kr.
— A zokoli uraság két leánya. Elbeszélés (280) 30 kr.
Dahn Felix. Odhin vigasza. Ejszakföldi regény a XI. szá

zadból. Németből ford. gróf Csáky Albinná. (225) 80 kr. 
Daudet E. A férj. Reg. Ford, Luby Gyula. (Uj 306—309) 40 kr. 
Delpit A. Odette házassága. Regény. Forditotta Fáy J. B.

(Uj 350—352)  ̂ 30 kr.
Ébelot A. Cazaux András. Rajz- a délamerikai pampaszok- 

ból. Fordít. Kárffy Titusz. (Új 341—342) 20 kr.
Ebers György. Egy szó. Regény. Forditotta. Kacziány 

Géza. (Uj 445—449) 50 kr.
Eckstein Ernő. Aphrodite. ,Egy görög művész regénye.

Németből ford. Sasváry Arm. (228) 40 kr.
Eliot György. A raveloei takács. (Silas Marner.) Regény. 

Angolból ford. Kacziány Géza. (Uj 491—494) 40 kr.
— Bede Adám. Regény. Angolból forditotta Salamon Fe

rencz. II. kiadás (246) 1 frt 50 kr.
Eynaud E.Ferizade dala. Beszóly. Ford. Huszár I. (Uj 68) 10 kr. 
Farina Salvatore. Két szerelem. Regény. Ford. Nyitray J.

(Uj 273,-275) ‘ 30 kr.
Fáy A. Érzelgés és világ folyása. Beszóly levelekben 

(Uj 367—369) ‘ 30 kr.
Feuillet O. Trecoeur J. Elbeszélés. Ford. Csukáséi József. 

(Uj 112— 113) , 20 kr.
— Egy nő naplója. Regény. Ford. Fáy B. (Új 174—176) 30 kr.
France Anatól. Thais. Francz. ford. Sz. F. (321) 50 kr.
— A rózsafabútor. Beszóly. Francziából. (363) 30 kr.
Franczia beszélyek. Ford. Csiky Gergely. (317) 30 kr.
Gaskellné. Cranford. Regény. Forditotta Belényesi G.

(Uj 441—444) 40 kr.
Gauthier Th. A lélekcsere. Reg. Forditotta Szekula Gy.

(Uj 63—64) 20 kr.
Gogol M. Beszélyek az orosz életből. (Uj 23—-24) 20 kr.
— Bulyba Tárász. Beszóly. Forditotta Almási L. (Új

135—137) 30 kr.
Göldsmith Olivér. A wak f̂íQdbgÖra. Forditotta Ács. ̂ sigmond 

(Uj 426-429) f^  -r-w yS \  40 kr.



161 Schiller. Mózes küldet.
162—164 Tai ne H. Az eszmény a 

művészetben.
165—168 Lessing. Bölcs Náthán.
169—171 Beuló. Augustus családja 

és kora.
172— 173 Lindau Pál. Moliére, főid. 

Bánfi Zs.
174— 176 Feuil/et Cctáv. Egy nő 

naplója. Regény.
177—178 Macauiay. Barére Ber- 

trand.
179— 180 Moliere. A bot-csinálta 

doktor. Vígjáték 
181 Louis-Lande L. Camaron.

182—183 Bodenstedt F. Shakes
peare élete és müvei.

184— 186 Merimóe P. Colomba.
187—190 Berzsenyi Dániel versei.
191—192 Kisfaludy K. Csalódások.
193—194 Arago és Vermond. Az 

ördög naplója. Vígjáték.
195—196 D’HaussonviUe. Sand Gy.
197—200 Teleki L  gr. Kegyencz. 

201 Heyse Pál. A grófi kas
télyban. Beszély.

202—203 Müsset Alfréd. Ne fogadj 
fel soha semmit. Vígját.

204—206 Uchard M. Jean csillaga.
207—209 Bulwer Edvard. A jövő 

nemzedéke. Regény.
210—213 Karr Alfonz. A norman- 

diai Penelope. Regény.
214— 215 Pulszky. Eszmék M.orsz. 

tört. philosophiájához. 
216 Macauiay T.B. A pápaság.

217—220 Mészáros Ignácz. Kárti- 
gám. Regény. 5. kiadás.

221—223 Amerikai nők. Rajzok és 
bősz. Ford. György A.

224—228 Kölcsey Ferencz versei. 
229 Zschokke H. A szegény 

viltshirei lelkész.
230—231 Kont Ign. Aristophanes.
232—233 Cherbuliez Vidor. Apépi 

király. Elbeszélés.
234—235 Hugo Károly. Bankár és 

báró. Szomorújától.
236—240 Szilágyi S.Történ. rajzo]j

241—244 Csengerí A. A m . közok/ 
és közművelődés főbb 
kérdéseiről.

245—246 Vautler Gy. A kereszt
anya. Beszély.

247—250 Kisfaludy Károly versei.
251—252 Bérczy K. A gyógyult seb.
253—254 Gaius ValerJus. Catullus 

versei. Ford. Csengery J.
255—257 Szigligeti. A trónkereső.

258 Theophrastus jellem
rajzai.

259 Gyulai Pál. Báró Eötvös 
József. Emlékbeszéd.

260 Lamartine. Heloise és 
Abelard.

251—263 Olasz beszélyek. Irt. Ba- 
rilll, Ghislanzoni és Sara.

264—266 Augier Emil. A Four- 
chambault család.

267—268 Páiffy A. A szebeni ház.
269 Tennyson. Arden Enoch, 

Ford. Jánosi G.
270—272 Turgenjev Iván. Tavaszi 

hullámok. Regény.
273—275 Farina Salvatore. Két sze

relem. Regény.
276—277 Goethe F. Hermann és Do

rottya. Ford. Hegedűs I.
278—280 Páiffy Alh. Azitélőmester 

leánya. Történ, beszély.
281—282 Macauiay T. B. Nagy Fr.
283—284 Theuriet Veronika asz- 

szony. Beszély.
285—289 Puskin S. Anyégin Eugén.
290—292 Beaumarchais. A sevillai 

borbély. Vígjáték.
293—295 Szalay László. Mirabeaa.
296—299 Gaal József. A peleskei 

nótárius. Bohózat.
300 Cső kon ay Vitéz M. Béka- 

egérharcz. Irta Homer.
301—303 Kisfaludy K.A kérők.Vigj.
304—305 Collins K/7mo$.Sophokles.
306—309 Daudet E. A férj. Regény.
310—311 Spielhagen Frigyes. Az 

utolsó órában. Élbesz.
312—316 KisfaludyS.Össz.regéi.I.
317—320 Kisfaludy Sándor. Összes 

regéi. II.



821—22 Kochanovszkyne. Szere
tett. Orosz beszólj. 

323—25 Poole János. Pry Pál. 
326 Andersen J. K. Képes

könyv képek nélkül.
327—29 Gombos Imre. Az eskü- 

vésB. Szomorujáték. 
330—31 Széntjobi Szabó László. 

Mátyás király vagy a 
nép szeretető jámbor 
fejedelmek jutalma.

332 Pulszky Martinovics. 
%33— 31Forster-Arnold Florence. 

Deák Ferencz. Ford. 
Pulszky Ágost.

338—40 Bessenyei Gy. A philo- 
sophus. Vígjáték. 

341—42 Ebeloí A. Cazaux András. 
343—44 Hugo Borgia Lucretia. Dr. 
345—46 Tennyson Költői beszélyek 
347—49 Goldoni. A hazug. Vigj. 
350—52 Delpit. Odette házassága.

353 Taylor 7. Barátságb. Vigj. 
354— 56 Feuchtersieben. A lélek 

életrendje.
357—58 Au gier. Poirier ur Vigj.

359 Gozlan K. Három ara.
360 Suonio. Hold regéi. 

361—66 Puskin, Turgenyev, stb.
Orosz beszélyek.

367—69 Fáy A. Erzelgés és v. foly. 
370—74 Lever K. Viharban. Bég. 
375—77 Legouvó E. Beatrix.Színm. 
378—80 Csiky G. Az első és a má

sodik. Elbeszélés.
381—85 Malot. Pompon.
386—87 Bérezik. Igm. kispap. 
338—S9 Kisfaludy K. Pártütők.

390 Gyulai P. Szilágyi és H. 
391—92 Salnt-Pierre. Pál és Virg. 
393—94 Kemény. Elet és irod. 
395—96 Petőfi S. beszélyei. 
397—400 Le Sage. A sánta ördög. 
401—02 Dugonics A. följegyzései. 
403—08 Greville H. Árulás. 
409—11 Schiller Fr. Wallenstein 

halála.
412— 15 Balzac. Grandet Eugenia* 
416—20 Kölcsey F. orszgy. naplója. 
421—22 Csiky G. Anna Dráma.

423—25 Klapp. Bosenkranz és G. 
426—29 Goldsmith. A wakefieldi p.

430 Petőfi.Ä helység kalapácsa 
431—32 A m. emigr. mozgalmai 

1859—62.
433—34 Turgenyev. Költem. próz.

435 Coppee. Kisebb színmüv. 
436—37 fáy A. A külföldiek. Vigj. 

438 Roscher. A nemzetg. a 
eláss, ókorban.

439—40 Theuriet. A hableány. B. 
441—44Gaskellné. Cranford. B. 
445—49 Ebers. Egy szó. Begény. 
450—54 Malot Szépség vonzereje. 
455—60 Wieland. Az abderiták. 
461—62 Gyöngyösi. Thököly és 

Zrínyi Ilona házassága. 
463—65 About. A csonkafülü. Bég. 

466 Reményi A A franczia 
forr. hírlapjai.

467—GSBoileau. A költészetről. 
469—70 Picard. Két házaspár.Vigj. 
471—73 Dugonics A. Kún László. 
474—80 Turgenyev. Egy vadász 

iratai.
481—84 Theuriet. Aurélia. Begény. 

485 Wlisloczky. Érd. czig. 
népkölt.

486—88 Longfeliow. Hiawatha.
489 Kaíinczy G. Emlékbeszéd 

Szemere Pál felett.
490 Moncrieff. A szégyenlős. 

Vígjáték.
491—94 Elliot A raveloei takács. 
495—97 Bérezik Á. Nézd meg az 

anyját.
498 —99 Concha Gy. A 90-es évek 

reformeszméi.
500. Au gier. A bürök. Vigj. 

501—03 Gervinus. Bevez. a XIX.
század történetébe.

504—06 fíadó A. Olasz költőkből.
507 Cicero. Laelius.

508—10 Göthe. Berlichingeni G. 
511—13 Silvio P. Börtöneim.

514 Taine. Olasz művészet b. 
515— 16 llosvai S. P. Tholdi M. 
517— 18 Gregorovics. Pápák sirjai. 
519—20 Longfeliow Arany legenda










