E-MAIL ODA FÖL
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Balatonszentgyörgy szülötte, 30 évig lakója, balatoni szellemi értékek mentője,
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1. rész
Novella a „Balatonszentgyörgyi életképek a XX. századból „ című antológiából, mely az
1959 – es erőszakos TSz (termelőszövetkezet) szervezésről szól.

5. E-mail „oda föl”…
(Simon Ottó költő testvéremnek örök szeretetem jeléül)

Simon Márta és Simon Ottó

Drága jó Testvérem!

Nyolc kötet verssel ajándékoztál meg bennünket,
Magyarországot, Fonyódot,
a
Balatont és drága
Balatonszentgyörgyöt.

a családodat,
szülőfalunkat,

Én testvérként lehetnék elfogult, de tanárként nem. Így bátran kijelentem, hogy
Magyarország legnagyobb költői közé tartozol. „Szegénylegények
gyöngyországa”, „Csillagos Hunniánk,” ...gyöngy országunk, úgy érzem
életedben nem eléggé ismerte el fáradozásodat dicséreteidért, de falunk azzal,
hogy díszpolgárává választott, szép elismerésben részesített, melyet Te
szebbnél, szebb versekkel háláltál meg.
Köszönöm a sok gyönyörű vers-dalt, melyet én tanárként olvashatok,
felolvashatok másoknak is, akik szívesen hallgatnak verset. Nyugdíjas társaim
szemébe gyakran csalok könnyet, Édesanyánkhoz, Édesapánkhoz írt verseiddel.
Nem is lehet nagy érzelmek nélkül hallgatni soraidat: „... hadd ragyogjanak
anyám szemei!”, „....tükörében szememnek ők és ez a föld, ahol simogatnak
anyám szavai”. Apánk kertjéről így írtál: „.... ez itt a Kánaán, örvendezzünk”.
Tudom, hogy „A versenyló álma” c. versedben azt írtad, hogy „... a széna
illatától megrészegedten …... azt veszem csak hátamra akit én akarok és csak
akkor vágtatok, ha kedvem telik benne....”.
Most kérlek, teljen kedved velem együtt emlékezni Szaller Pál nagyapánkra,
anyánk apjára, aki nincstelen zsellér gyerekeként suszter lett, majd Budapesten a
Deák téren lévő Anker palota házmestereként arról álmodott, ahogy ő mondta
„parasztpógár lehessen Balatonszentgyörgyön”. Írjunk együtt, segítségedre
szükségem van, hiszen együtt éltünk vele 26 évig. Szinte a szomszédban volt az
ő házuk. Sokszor mesélt magáról, s mesélt róla a család, a rokonok, barátok,
akik között élte az életét. Én 1977. januárjában elkezdtem írni az ő életéről egy
visszaemlékezést, de verseidet olvasva úgy éreztem, hogy Te mindent megírsz
és jobban, tömörebben, mint én. Róla sajnos nem írtál, pedig példa lehet a mai
fiatalok előtt, szorgalmas, sok-sok küzdelemmel, örömmel-bánattal teli kemény
élete.
Segíts kérlek, mert édesanyánkat már hiába kérdezem, nem emlékszik, pedig
próbálja erőltetni, régebben nagyon okos, 90 éves fejét. Tudom, hogy 1977-ben
kellett volna róla írnom, de úgy érzem, hogy egy láthatatlan kéz akkor nem
engedte. Most lehet, hogy kicsit már késő, de jobb később, mint soha jelszóval
talán tanulságos lesz az utókor számára, és a balatonszentgyörgyiek számára is
visszaemlékezésem. A Jóisten biztos megbocsát, ha valamiben tévedek, tudatlan
vagyok, vagy nem emlékszem jól, hiszen én is a 70. évemben vagyok. De most
írnom kell, mert ahogy Te írtad: „Amikor a Fennség üzen írni kell”!

Somogysámsonban egy kilenc gyermekes zsellér családban az egyik
középső fiú, Szaller Pali, 1922-ben elhatározta, hogy megházasodik. A
balatonszentgyörgyi búcsú forgatagában 1922. április 24-én megakadt a szeme
egy szép lányon. Mellé lépett. Légy a feleségem, hozzám való vagy. Én
szorgalmas vagyok, erős a karom, fiatal vagyok 23 éves! Katonaviselt.
Susztermesterséget tanultam, talán ad az Isten munkát is.
A széles csípőjű Ilonka kellette magát a pödrött bajszú, kék szemű, tiszta
tekintetű legény előtt. Szinte megbabonázta szépségével. Pörgött a ringlis,
hajtották a kamasz fiúk, hogy majd ennek fejében egyszer ők is felülhessenek a
kosárba ingyen. A ringlises szájharmonikával biztosította a jó hangulatot. Olyan
volt, mint Budapesten a Városligetben. Árultak ott mindent, zsákbamacskát,
márcot, olcsó gyűrűt, fagylaltot, művirágot, mézeskalácsot, imakönyvet, olcsó
kicsi csecsebecséket.
Ilonka meglepődött, hogy feleségül kérik. Pali még aznap választ várt, hogy
küldheti-e a keresztapját, hogy megtisztelje és megkérje Ilonkát a szüleitől a
nevében. A keresztapja ugyanis szentgyörgyi volt. Az volt a szokás, hogy a
keresztapa kérje meg a lányt a keresztfia számára, aztán majd ő lesz a násznagy
az esküvőn a templomban. Tehát Pali felkereste a keresztapját, Simon Pali Jenőt,
kérte, hogy még aznap tisztelje meg Ilonkát nevében. Így hát Simon Pál Jenő
elment Ilonka szüleihez: A keresztfiam szép ember, jó ember, szorgalmas
ember, cipész a mestersége, sajnos szegény, de elvenné a lányotokat. Ilonka
szülei a búcsúi uzsonna asztaltól felkeltek és kinyitották a kaput Pali keresztapja
előtt. Megköszönték a tisztességet, de nem adták a lányukat, mert szegény a
szegénnyel, ne házasodjon, ők gazdagabbat várnak. Palit kikosarazták.
A sámsoni lovaskocsi este a bál után vitte haza a fiatalokat. A 10 km-es úton
mindenki Paliról és Ilonkáról beszélt. Összeillettek volna: „Milyen szépen
nézték egymást a ringlis előtt”.
Valóban, két összeillő ember volt, de Ilonkáék gazdagabbat akartak. Nem volt
ritka akkoriban a kikosarazás. Pali a következő hétvégén, vasárnap bánatosan,
de ismét eljött a szentgyörgyi misére és harangszentelésre. Vele együtt ismét
eljött egy kocsinyi fiatal Sámsonból. Pali keresztapja tudta, hogy keresztfia még
mindig feleséget keres. Simon Rozikát nézte ki számára. Rozika kedves,
vékony, félárva leányka volt, aki férjhez akart menni. A nagymisén a keresztapa
bemutatta Rozikát Palinak. Rozika sajnálta Palit, mert tudta, hogy Ilonka
kikosarazta és biztatta, hogy ő jó feleség lenne, ha megkérné az édesanyjától a
keresztapja. A „megtisztelés” még aznap a mise után megtörtént. Igent mondtak.
Rozikának egyetlen darabka földje volt, amit szíve minden szeretetével művelt.
Ha csak tehette megmutatta mindenkinek a „Kis Somost”, amit elhunyt

édesapjától örökölt. Ragaszkodott hozzá, hogy Szaller Pali keresztapja még azon
a vasárnap délután vigye fel őket a somosi dombra. A keresztapa felvitte őket
egylovas kocsijával. Megálltak a disznócsapás előtt, ahol a kis földdarab volt.
Pali lenézett a Balatonra, a táj szépsége megbabonázta.
Erről írtad Drága Testvérem, hogy „ennél tündéribb tájat még nem látott
szemem...”. Segíts kérlek, én a papától hallottam ugyanezt, csak más szavakkal.
A keresztapa kicsit följebb is vitte őket, ahonnan szinte az egész tapolcai
medencét láthatták. Göröngyös, hegyi földúton lementek az egylovas kocsival a
Balaton partra, Berénybe, ahol ismét megcsodálták a másik oldalról feléjük
mosolygó hegyeket. Pali ekkor elhatározta, hogy paraszt-pógár lesz
Balatonszentgyörgyön. Bár még csak, ez az egy darabka földjük lesz, megígérte
magának és Rozikának, hogy erős karjával megteremti a gazdálkodáshoz
szükséges tíz-tizenegy hold földet. „Pógár” lesz.

Panoráma a Somosból

Gyökeret vert a tájba. Ahonnan csak addig „szakadhatott ki”, míg megkereste
Budapesten az Anker palotában a földek árát, hogy 11 év után, ahogy TE Simon
Ottó költő, tanár írtad, „újra csodálhassa kaszasuhintás közben a rétek, legelők,
berkek, szigetek embernyi zsombékjai közt meg-megcsillanó Zalát, a hegyről a
Balaton véget”, a távolban látható pogányvári hegyet.
Ide vissza fogunk térni mondta! Azt a tájat, amit Simon Pali Jenő keresztapja és
Rozika mutattak meg neki a somosi dombról, a kicsit följebb lévő Kilátó
dombról és az Ángyán dombon lévő útszéli kereszttől a berényi hegyről, soha
nem felejtette el.
Minden évben, április 24-én a szentgyörgyi búcsú napján visszatért ide Simon
Rozikával ábrándozni, ahol ő pógárkodni fog. Nekem úgy mesélte, hogy
tizenegy évig nem maradhatott el búcsúi vasárnap, hogy vagy egyedül, vagy
Rozika nagyanyámmal együtt, akár a búcsúi asztal mellől is elszökve, pár órára
föl ne „szaladjon” a somosi dombra és a hegyre, megcsodálni a „Balaton végét”.

Drága Testvérem erről így írtál: „e Helikon tájon újra látom, amint Festetics
gróf, a költő Berzsenyi előtt meghajol”.
Ő a somogysámsoni legény maga választotta e helikoni tájat. Felejteni akarta
Ilonkát, aki őt megigézte, és a családját, akik kikosarazták. Rozikával nagyon
hamar összeházasodtak. Szentgyörgyön nem maradhattak, mert ott akkor nem
volt számukra hely. Sámsonban kaptak a szülői ház végében egy fészerszerűen a
házhoz toldott kis műhelyt, ahol laktak. Pali pedig próbálkozott a cipész
szakmájából megélni, ahogy ő mondta, „beverni” egy kis pénzt.

Szaller Pál (balról az 5-ik) a cipészekkel

Vagyis ő javította a sámsoni cipőket 1923. januárjától 1927-ig, amikor belátta,
hogy a szentgyörgyi egy hold a Somosban, amely lefelé hajlott a Banácsba, és
az egyre vékonyodó pénztárcájú sámsoniak nem tudták eltartani őt és kis
családját, ugyanis 1924. július 3-án megszületett kisleányuk, édesanyánk,
Szaller Mária. Az a Szaller Mária, aki a TE egyik múzsád volt, akin keresztül
őseinktől annyi szeretetet kaptunk, ami több életre is elég lenne! De itt tréfásan
megjegyzem, amit Neked értened kell, hogy Drága Anyánk is azt vallotta amit
TE a Versenyló álma c. versedben, hogy „csak akkor vágtatok, ha kedvem telik
benne.”
De folytassuk Szaller Pál öregapánkra való emlékezésünket!

Somogysámsonban éltek még három évig. A világválság közepette Pali alig
kereste meg a kenyérre valót. Nem adózott a kevés jövedelméből, sőt engedélye
sem volt a cipőjavításra. Ezért a marcali bíróság pénzbírság befizetésére ítélte,
amit nem tudott kifizetni. Így egy hónapra bevonult Marcaliba egy zárkába.
Anyánk így emlékezett.: „Három és fél éves lehettem, amikor a sámsoni kert
aljából jött gyalogosan házunkhoz egy ember. Anyám azt mondta, hogy jön haza
apám a börtönből.” Szégyenkezett a család, de a nincs mindig nagy úr! Pali
ekkor meghallotta, hogy a szentgyörgyi és a berényi rokonok közé tartozik
Darvas Lili színésznő. Ugyan távoli rokonság volt, de az ő ismerőse, talán
öltöztetője vagy csak barátnője volt Erzsi néni, aki egyszer Berényben, nyaralás
közben találkozott Palival és Rozikával. Erzsi néni akkor a Deák téri Anker
palotában volt tisztviselő. Megígérte a nyílt tekintetű, dolgozni, boldogulni
akaró párnak, hogy a tulajdonosnál, aki osztrák volt, beajánlja a mi nagyapánkat
és nagyanyánkat. A munka vice házmesterség és iroda-takarítás volt, az akkor
gyönyörű palotában. Alig telt el pár hét, jött a távirat, hogy készüljenek.
Azonnal szükség van rájuk, de a kislányukat nem vihetik magukkal. Így
édesanyánk a balatonszentgyörgyi nagyanyjához került. Tulajdonképpen ő
nevelte fel. Darvas Jenő a sógorunk is elfogadta egyetlen leányuk Ilonka mellé
testvérnek.

Szaller Pál és családja

Darvas Jenő és családja

Összeszedték kis szegényes ruháikat, cipőiket, mindenből a legszükségesebbet
és 1928-ban felköltöztek Budapestre, az Anker palota egyik egyszobás
cselédlakásába, ahol 11 évig dolgoztak szorgalmasan, mindenki
megelégedésére.
Pali minden ház körüli munkát elvégzett. Liften vagy háton vitte fel a tüzelőt,
söpörte a járdát, fűtött, bevásárolt, cipőt javított, ha kellett, hiszen értett hozzá.
Rozika takarította az irodákat, port törölt, söpört, felmosott, rendet rakott a
parancsolat szerint. Erzsi néni volt a patrónusuk, aki egy kevés úri illemre
próbálta Őket tanítani. Szinte anyjuk helyett, anyjuk lett. Kicsi gyerekként mi is
találkoztunk vele. Emlékszem mesélte, hogy volt Rómában, ahonnan Krisztus
keresztjéből hozott egy darabkát. Nagyon irigyeltem és csodáltam ezt a kis idős
hölgyet, aki még a háború kitörése előtt lehetett Rómában egy zarándok úton.

Szaller Pál vice házmester az Anker palota előtt

Paliék élete nagyon kemény volt. Elhatározták, hogy minden keresetüket félre
teszik, és ha összegyűlik egy hold Földre való azonnal vásárolnak. Ezt
megbeszélték Darvas keresztapánkkal is és dédanyánkkal. A szentgyörgyiek azt
ígérték, hogy minden héten küldik a kemencében sült kenyeret, az évente
kétszer vágott hízóból a már érett szalonnát, kolbászt, sonkát. És még sok

mindent küldtek, amit a falu közepén levő kis házuk nagy kertjében
megtermeltek. Én láttam a két fűzkosarat, amelynek a tetején házi szőttes
konyharuha volt, rajta pedig erős zsákvászon. Egyik felén az Anker palota címe,
a másikon Darvas Jenő úr és családja címe volt ráhímezve. Darvas Jenő „úrtól”
és családjától Balatonszentgyörgyről hetente-kéthetente fordultak a kétfülű
fűzvesszőkosarak a szentgyörgyi állomás és a Déli pályaudvar között. A
vasutasok is sokat segítettek. Ismerték ők is a gondosan, erősen körbevarrott
kosarakat. Közben a sógorék itthon felesben művelték a földet!
Emlékezz, álmodj Ottó testvérem! Ez megismétlődött a Te életedben is,
hiszen egyetemista korodban Neked is volt egy ládád, amit anyánk hetente
küldött Szegedre 1958 és 1963 között. A kis láda egyik oldalán a TE szegedi
címed volt Ördög Lászlóné leveleivel, a másikon Balatonszentgyörgy Vasút u.
3. ahol születtünk és éltünk. Ezt a ládát is jól ismerték a vasutasok. Rá volt írva
az is, hogy a „Házhozszállítási díj leróva”.
Paliék alig vettek valamit a boltban, talán csak trisót, szappant, néha kevés
fehérneműt. Az Anker palotában kaptak munkaruhát, kötényt, vastag bakancsot,
sültös sapkát a palota emblémájával.
1929. április 24-én ütötték nyélbe az első hold föld megvásárlását. Később Lőw
földnek hívta az egész család. A templom mögötti szép nagy terület volt ez.
Nekem nagynak tűnt, amikor a tavaszi búza vagy a még kicsi kukorica közül
böködtük ki a szúrós acatot. Minden családtagnak volt egy acatolója, hogy ne
nőhessenek meg a kis huncut növények, és ne szúrják majd meg a tenyerünket,
és marokszedéskor az ingünket.
Lőwékről és Wirték azt tudom, hogy jóravaló épület és fakereskedők voltak.
Amikor a zsidók üldözésekor el kellett menniük, majdnem az egész falu
tartozott nekik, amit valószínű, hogy soha sem fizettünk vissza.
A legelső hold megvásárlásakor nagyapám elbeszélése szerint ünneplést tartott a
Jáger Kocsmában a dombon. A búcsúi ebéd után néhányan elmentek a hegyre
(az idősebb férfiak), mások pedig litániára mentek, litánia után pedig szinte
minden család kisétált a búcsúba, búcsúfiát venni. Öregapám, aki akkor lett
igazán férfi, havi keresete is volt, néhány baráttal a Jáger dombon ünnepelt. Üst
Kálmán bácsi volt a falu cimbalmosa, aki játszott néhány órát minden vasárnap
délután. Játékát hallgatták a vasút környékiek és a búcsúból hazafelé igyekvők,
akik az állomásra mentek – hogy vonattal utazzanak haza –, vagy a buszhoz,
mivel a busz megállója is az állomás mögött volt. Vörsiek, Berényiek,
Holládiak, Sávolyiak, Sámsoniak, Zsitvaiak, Tikosiak találkozóhelye lett pár
órára, ez a később számunkra is nagyon kedves kocsma és udvara, ahol zenét is

lehetett hallgatni, a férfiak pedig kuglizni szoktak és vicces történeteket
meséltek.
Az én gyerekkoromban még minden bált és Mikulás ünnepet, nemzeti ünnepet is
a Jágerék pajtájában rendezett a falu. Itt vette át élete első mikuláscsomagját
Béres Zoltán unokaöcsém, aki Sávolyról jött el hozzánk, mert náluk akkor még
nem volt ilyen ünnep. Sokáig emlegették a szentgyörgyiek, hogy szinte kiabálva
mondta Mukilásbácsi, köszönöm szépen! Ugyanez az unokaöcsém mondta egy
búcsú alkalmából apánknak, aki megkóstolta a fagylaltot, hogy: „Keresztapám,
adja nekem azt a fagylaltot, az nem Embernek való”!

Simon Bódi unokák: Edit, Ottó, Zsuzsi, Márti és Zoli

Ugye TE is emlékszel és mosolyogsz rajta, oda fönn újra?
De visszatérek az első hold Föld megünneplésére: Pali öregapám Darvas Jenő
sógorral, Kálóczi Ferenc barátjával és Tamás Jenő malmos sógorral érkezett a
kocsmába. Mindannyian hívő emberek voltak. A nagymisén találkoztak,
megbeszélték, hogy ebéd után újra együtt lesznek a Jáger dombon. Az első
fröccs után jött a második, majd a harmadik. A hangulat emelkedett, énekelni
kezdtek: az első dalt öregapám énekelte a cimbalmossal. Sej haj gyöngyvirág….
a többiek segítettek. Majd Kálóczi Ferenc terménykereskedő állt középre. Szebb
hangja volt nagyapáménál: Jegenyefán fészket rak a csóka…. - énekelték aztán
együtt Tamás Jenő malomtulajdonossal a nótákat. Ő mivel malma volt, ezért
viccesen énekelte, hogy „Suttyó legény koromban, jártam én a kisszentgyörgyi

malomban....”. Közben Nagy Sándor is megérkezett. Hozzájuk képest nagyon
fiatal volt, de igen szép hangú és tudta, hogy mit ünnepelnek. „Midőn
Havannában hajóra szálltam én...” elénekelte, gyönyörűen. Nagyapám fizetett
neki egy pohár bort, hogy még egyszer énekelje el, majd énekelték az első
versszakot talán tízszer is. Mikorra már a tizedik pohárkát hajtották föl,
megérkeztek a falu kedvenc zenészei. Stefán Káró nagybőgővel, Török Lajos
hegedűvel, Henye József tárogatóval. Az volt a szokás, hogy a búcsú napján
déltől járták a falut, zenéltek az utcán. Ahol behívták őket az udvarra vagy a
házba, ott elfogadták a pénzt is köszönetképpen, vagy egy üveg bort,
fasírozottat, süteményt. A falu mindenkori kisbírója kísérte őket egy pokróccal
leterített talicskán, mert ezek az eszközök nehezek voltak. Ahogy én emlékszem
két bőgős is volt, egy hegedűs, egy tangóharmonikás és egy tárogatós. Az én
gyerekkoromban a kisbíró Keszeg Lajcsi volt, aki készségesen segített
mindenkinek, sántaságában és nehézfejűségében is. Kedvesen dobolta, hogy
„Ma a Községházán húsmérés lesz, aprópénzt és pappirt mindenki hozzon
magával!” A kisbíró Bene Jóska volt Pali nagyapám fiatalkorában a doboló bíró,
aki minden tréfában benne volt a sátoros ünnepek alkalmával.

A Jáger kocsma (ma, 2013-ban italbolt)

Szóval megérkezett a Jáger kocsmába ez a kedves zenész társaság a jó kis
otellótól pityókásan. A falubeliek közül néhányan kísérték őket. Asszonyok is.
A kocsma nagyobb termében táncra perdültek. Nagyapám mesélte, hogy
elsőként Ő „vágta földhöz” a kalapját. Énekelte hogy „Ritka búza, ritka árpa,
ritka rozs”.... A második pedig Darvas sógor volt. Elkezdték a jó kis csárdást, a

kibővült zenekar húzta, a többiek pedig mellé álltak és táncoltak egy jót. Az
asszonyok is bekapcsolódtak. Köztük volt Ilonka is, aki nagyapánkat
„megégette” öt évvel korábban. Ilonka megvillantotta szemeit, csárdásozott,
szép, széles csipőjével. Pali nagyapánk hangosan rákezdte, hogy: „Lám az
enyém icike-picike, de csinos.” Kurjantott még egyet-kettőt, szemével elköszönt
Ilonkától és hazament Darvas Jenő keresztapánk és dédnagyanyánk házához,
ahol várta felesége Rozika és kicsi lánya Mariska. Befogták keresztapánk lovait,
és felmentek a Somosba és a Kilátó dombra.
Megcsodálták gyönyörű hegyeinket, az Ángyán Keresztnél a lemenő nap
fényénél elmondtak egy „Miatyánkot” hálából az egészségükért, az egy hold
földért, amelyet keresztapánk és a család a sajátjukkal együtt fog felesben
művelni a következő évtől. Megígérték, hogy segítenek mindaddig, amíg haza
nem tudnak jönni Budapestről. Céljuk 11 hold megszerzése és egy kis ház
felépítése volt.

Az Ángyán kereszt a Berényi hegyen

Pali nagyapám mesélte, hogy miután ő hazament, a búcsúi bál még tartott
reggelig. De kedves barátai nem tudtak már gyalog hazamenni. Mindenki
természetesnek vette, hogy a Kisbíró Bene Jóska hazavitte talicskán Kálóczi
Ferit, aki nagyon közel lakott. A fuvaros hamar visszajött, mert várták a többiek.
Nem volt az szégyen – mondta nekem papa –, nagyobb szégyen volt dülöngélve
hazamenni. Négy-öt „Pajtás” mindig akadt, akit haza kellett vinni. A Posta úton
akkoriban több lovaskocsi is járt, hiszen a vidéki rokonokat sokan vitték az
állomásra kocsival. Így hazafelé az üres fogatok szívesen álltak meg a Jáger
dombon és a „rászorulókat” hazavitték.

Papa és Rozika nagyanyánk 11 búcsúra érkeztek haza, hogy a következő holdról
aláírják a szerződést. De a mulatozás a Jáger kocsmában soha sem maradt el.
Pali öregapám akkor még nagyon mértékletes volt, hiszen az Anker palotában,
hétfő délelőtt munkába kellett állnia. A hajnali ötös vonattal mentek mindig
vissza. Az április 24-e körüli búcsú volt az évi szabadságuk. Mindössze kéthárom nap évente. Ha jó idő volt akkor is, ha esett, fújt akkor is, felmentek
búcsú vasárnapján estefelé a Somosba. Gyönyörködni hegyeikben és az Ángyán
Keresztnél meghatottan elmondani egy „Miatyánkot”.
Így ment ez tizenegy évig. A teli fűzvesszőkosarak jöttek-mentek Budapestre és
vissza. A Darvas család segítségével.
Búcsúkor délelőtt mise, ünnepi ebéd a Darvas sógorékkal, délután éneklés és
csárdásozás a Jáger Kocsmában. Estefelé a Somos és a Hegy következett
Darvasék egylovas kocsijával.
Pali öregapám mesélte nekem, hogy az első hold vásárlásakor nagyon boldog
volt a kocsmában csárdásozás közben, de Ilonka széles csípője kissé újra
megégette. Csak akkor nyugodott meg, mikor Kálóczi Ferenc barátja odasúgta
neki: Tudod mit mondott Ilonka apja, unokája születésekor: „Te Isten, adtál egy
gyereket, de az is csak akkora, mint egy pintesüveg!” Ilonka gazdagabbat kapott,
de a férje hozzá képest nagyon kicsi ember volt. Öregapám jót választott a nála
két évvel idősebb Rozika öreganyánkkal. Főleg azért, mert ugyanolyan
megszállottan dolgos volt mint ő, és „paraszt-pógár” akart lenni. Ugyanúgy
szerette Balatonszentgyörgyöt és a Tapolcai-medencét a hegyeivel. Nem sajnálta
fáradtan sem a lábait, hogy gyönyörködhessen a „tündéri” tájban, ahogy TE
írtad Testvérem. Ezt is ők adták neked, nekünk örökségül valahol a génjeikkel!
Ez nem lehet véletlen, hogy TE is, én is ennyire szeretjük ezt a tájat, ezt a falut.

Falunk temploma

Pali nagyapánk később, amikor már itthon gazdálkodtak, annak ellenére hogy
szinte egész héten a Somosban dolgozott, vasárnap a nagymise után még
„felszaladt” a Somosba, megtapogatni a szőlőszemeket és meggyfája tetejéről
lenézni a Balaton-végre, és a meg-megcsillanó Zalára. Sokszor vitt magával
engem is. Így hívott: „Gyere kis rózsám, megsimogatjuk a szőlőszemeket, hadd
duzzadjanak nagyra, aztán eladjuk, és építünk házat, jó lesz?” Engem is feltett a
meggyfára, hogy lássam a Balatont. Aztán hozhatta a kis kunyhójából a létrát,
mert felmászni tudtam, de lejönni már féltem. Addig is, míg Pali nagyapám
hozta a létrát, a meggyfánk tetejéről gyönyörködtem „csillagos Hunniánkban”.

Pesten az Anker palota környékén szinte mindenki ismerte a szorgalmas, mindig
dolgozó, mindenkinek segítő balatonszentgyörgyi párt. Tudták, hogy 11 hold
földet vásároltak 11 év alatt, és építettek egy kedves kis házat, nagy-nagy
melléképületekkel a Posta utcában, hogy a gazdálkodást elkezdhessék.

Szallerék háza előtt: nagyapa és unokája

A nászok koccintanak az új házra

1941-ben érkeztek végleg haza, vissza Balatonszentgyörgyre, ahol Darvas Jenő
sógor és családja segítségével elkezdték Ők is az önálló „pógár” életet. Szó
szerint értve éjt-nappallá téve dolgoztak földjeiken a Somosban, a Cseri
dűlőben, a Banács-dülőben, szentgyörgyi nevén a Szunyéttóban és a berényi
úton.
Szőlőt telepítettek, sok rozsot, búzát, kukoricát, répát, lucernát vetettek. A
termést részben eladták, részben állataik tartására használták. Lovuk nem volt,
ökrökkel dolgoztak. Szinte minden évben eladtak két-három ökröt, tinót.
Nagyon értettek a tinók neveléséhez. Én féltem tőlük. Lehet, hogy a mai fiatalok
ritkán hallanak róla. A bikaborjakat egy-másfél éves ivarérett korukban
kiherélték. Én ezt a szót hallottam otthon. Jött az állatorvos és elvégezte a
dolgát, a bika borjúból tinó lett, a tinóból pedig nagyon erős igavonó állat, ökör.
Innen ered: „Tanulj tinó, ökör lesz belőled! ”
Pali nagyapánk jól ismerte az ökör-tartás-nevelés fortélyait. Évente, kétévente
eladott egy-egy pár ökröt, hiszen az ökrökkel csak párban tudott dolgozni a
„pógár”. Így több „ökrös sógora” lett, akikkel aztán kóstolgatták a saját termésű
bort. Gyakran ünnepelték a bor, vagy ökör üzlet megkötését Jágeréknál a
kocsmában. Nóta is volt, gyakran tánc is kerekedett belőle. Ilyenkor én is jelen
lehettem, hiszen Rozika nagyanyám elküldött papával, hogy vigyázzak rá. 19411959-ig gazdálkodtak, dolgoztak.

Szaller papa a pincéjében

Leányuk Mariska, a mi édesanyánk, férjhez ment Simon Istvánhoz. Nem Pali
nagyapánkkal laktunk, hanem Simon József és Bódi Ilona nagyszüleinknél.
Nekik három gyerekük volt, de meg kell mondani őszintén, hogy a Simon
családban a szeretet és az egymás iránti hihetetlenül nagy türelem uralkodott.
Apánk és Anyánk, ott maradt a szűkebb, szegényebb Bódi nagyszülői házban
velünk együtt.
A szebb Szaller házból sokszor kaptunk segítséget. A Rákosi érában nálunk
gyakran fogyott el aratás előtt a liszt. Amint ezt Szaller mama és Papa
észrevette, jöttek, és hozták a zsák lisztet, a véka tojást az öreg „letojt” tyúkot, a
hétvégi ünnepi ebédhez. Sok-sok segítséget kaptunk. A Vasút utca 313-as szám
alatt épült házunkhoz is tőlük kaptuk a pénzt. De nem adták „ingyen”. A
segédmunkát mind mi végeztük, az egész Simon-Bódi család és a rokonság. A
Béres család Sávolyról, Simon József postamester, festőművész nagybátyánk
akkor még Sámsonból érkezett segíteni.
Emlékezz Ottó Bátyám! Nekünk szántani, vetni, aratni, szőlőt kapálni,
tetejezni, krumplit, répát, kukoricát szedni is kellett. Közben Keszthelyre jártunk
gimnáziumba. A tanulásra csak késő este jutott időnk. Így felépült a kis tömés
házunk helyére a ma is álló „fordított” házunk a mai Berzsenyi u. 3. alatt.
Néhány boldog éve volt Szaller nagyszüleinknek. Örültek a gyarapodásnak,
nekünk unokáknak, akik jól tanultunk. Emlékezzünk csak újra!!

Te nem akartál vasutas lenni, pedig Pali nagyapánk azt gondolta, hogy
érettségi után légy vasutas, így a gazdaságba is be tudsz segíteni. Többen voltak
ilyen kétlakiak a faluban. TE ezt nem vállaltad, mert „tudós-tudatlan” akartál
lenni. Hiába írtad a „Szemérmes vallomás” c. versedben, hogy: „Szabad
parasztnak születtem, de betörtek mint egy szilaj csikót” …”S én csak
jókedvemből is próbálni indulok”. TE próbálni indultál a Szegedi Egyetemre, de
pénzünk nem volt az induláshoz. Szaller papával együtt vásároltátok meg a
„staférungot”. Igaz, TE jó tanulással, hűséggel, szeretettel, azzal, hogy költőtanár lettél, megháláltad az anyagi segítséget. De pénzt a mi családunkban csak
Szaller papa és mama tudott csinálni, emberfeletti munkával, szorgalommal!
Sajnos voltak irigyei is a Szaller Palinak és Rozikának. Majdnem kuláknak
titulálták őket, végül letettek róla, hiszen látta a falu akkori vezetése, hogy az
egész tágabb család milyen szorgalmas, de szegény.
Eljött 1959. áprilisa a TSz szervezés . Emlékszem, hogy a falu összes gazdáját a
kultúrházba hívták. A fonyódi járás egyik vezetője nagy lelkesen magyarázta,
hogy a TSz-be belépni nem kötelező, hanem muszáj! Pali papa ezt hallgatva
összerezzent, ott voltam láttam az arcát. Törölgette szépen pödrött bajuszáról a
rácsorgott könnyeket. Másnap jöttek a TSz szervező fiatalok, akik csasztuskát
énekeltek, fülemben cseng: „Eisenhoffer (Eizenhauer) lefekszik meg van vetve
ágya, de az álmát zavarja a népek béke vágya”. Pali papa hallotta a már utcán
éneklő lelkes fiatalokat. Elszaladt előlük a templomba. Letérdelt az általa kéthárom évvel korábban a falu templomának hálából adományozott Piéta szobor
elé és csendesen sírva mondta a Miatyánkot.

Szaller Pál ajándéka a szentgyörgyi templomnak

A templom után fölszaladt a Somosba, a mama utána futott. Ő mindig futott,
sietett, szinte jobban, mint papa. Fönn a hegytetőn érte utol, szaladtak tovább a
hegybevezető úton, ahonnan éppen látható volt a helikoni táj. Április volt,
melegedtek a barna termőföldek.

Erről így írtál Testvérem, az Erdők erdeje c. versedben: „ennél tündéribb
tájat még nem látott szemem”. „Ez az én tengerem benne tükröződik arcom,
arcomon őseim s reményeik, bárhol legyek is tükörében szememnek ők és ez a
Föld…”
Pali öregapám megállt az Ángyán dombon a Keresztnél, és átölelte Rozika
öreganyánkat. Én láttam és hallottam őket, hiszen anyánk küldött utánuk, szinte
vigyáztam rájuk (16 éves voltam). Tudom, délután volt, már hazaértem
Keszthelyről a gimnáziumból. Én is hallottam a faluban a csasztuskákat. Tehát a
Szaller papa átölelte mamát és így szólt hozzá: „Ezért hagytuk itthon négy éves
kicsi lányunkat, hogy a barázdában a tehenek előtt ébredjen? Ezért mondtam
neked oly sokszor reggelente, hogy „Ne játsz má, mennyi kő kapányi”? „Hogy
40 évünk emberfeletti munkájának eredményéről, a vásárolt 11 holdunkról,
vetőgépeinkről, ekéinkről, apró gépeinkről, ökreinkről, teheneinkről,
terményeinkről, hordóinkról és a borainkról egy aláírással lemondjunk?” „Nem

Rozikám ezt nem teszem meg!” Ráborult az Ángyán keresztre. Mama
támogatta. Én velük bandukoltam haza a lemenő nap fényénél gyönyörködve a
Balatonban. Este lett. A TSz szervezők hazamentek. Másnap reggel ismét
megjelentek Szaller papa portáján. Ők ketten tették a dolgukat. Papa éppen az
istállót fejezte be, mama a disznóólat és a tyúkólat tette rendbe.
Énekelték a majdnem felnőtt kamaszok a csasztuskát. Papa orra elé pedig
odatették a szomszéd falu tanítói a belépési nyilatkozatot. Ő azt mondta, hogy ép
elmével nem írja alá. Egy ügyes mozdulattal kihúzta a pincéje kulcsát, kinyitotta
az ajtót, beugrott, és bezárkózott pincéjébe. A szervezők könyörögtek: Pali bácsi
jöjjön ki, mi csak a kötelességünket teljesítjük. Mutasson példát, maga az egyik
minta gazda, követik majd a többiek!
Azt nem tudom, hogy ki követte Őt, ki nem, de úgy tudom, hogy a faluban a
többi gazda örökölte a földjeit. Egyedül Szaller Pali bácsi volt az a minta gazda,
akitől tanulhatott az egész falu, hogy hogyan lehet egy nincstelenből minta
gazda, akinél ragyogott az istálló, tiszták voltak az ólak, szó szerint ragyogtak
pincéjében a hordók. Ezt csak 40 év szorgalmával tudták ők Rozika
nagyanyámmal, valamint Darvas sógor és családja segítségével elérni.
De emlékezzünk együtt tovább kedves bátyám! Szaller papa nem jött ki a
pincéből. A második nap este táviratot kaptál Szegeden, hogy gyere haza, mert
papa azt kiáltotta a pincéből, ha Ottó hazajön és kéri, akkor kijön és aláírja a
nyilatkozatot. Nagyon szeretett Téged! Te aznap este vonatra ültél. Az éjszakát
Budapesten Béres Ambrus keresztapánknál és felesége Simon Erzsébet
keresztanyánknál és családjánál töltötted. „Mesélted, hogy megbeszéltétek, hogy
a TSz-be belépni nem kötelező, hanem muszáj!” Dél körül érkeztél haza nagyon
fáradtan, de lelkesen. Kérted papát, hogy írja alá a nyilatkozatot. Elmondtad,
hogy nem tudjuk, hogy jóra kérjük-e, de talán jó lesz. Papa meghallotta
hangodat, mely nagyon hasonlított az övéhez. Csikordult a zár, a rokon tanítónő
tartotta a papírt. Papa kilépett, nyúlt a tollért és aláírta a nevét. A mindig nyílt
tekintetű ember szemei zavarossá váltak, nézett jobbra, nézett balra. Bajuszát
jobbra és balra törölte régi szokása szerint, és mint egy zsák előrehajolva, karjait
szétnyitva a földre zuhant. Rozika nagyanyánk mellérohant, vizes ruhával
törölgette. ”Mindennek vége!” – mondta Mama.
Igaza lett, papa többé már nem gyógyult meg. A mindig mosolygó tiszta, kék
szemei zavarossá váltak. Többé nem volt bizalma senkihez. Nagyanyánk a
következő év májusában meghalt rákban. Papa még zavarodottan, másfél évig
élt. Édesanyánk Szaller Mariska és Apánk Simon István (Bódi), meg én Simon
Márta e sorok írója az unoka, ápoltuk, próbáltuk segíteni, hiszen nincstelenné
vált. Mindent eladott, amit nem vitt el a TSz. Beteg volt, dolgozni nem tudott.
Jövedelme nem volt. Apánk, aki akkor Keszthelyen az AKÖV-nél dolgozott

próbált segíteni neki, hogy az Anker palotában be nem jelentett évei, a sok
Szentgyörgyön dolgozott évek után és a TSz-be bevitt vagyon után kaphasson
valami kis nyugdíjat. Ez nagyon sokáig húzódott, míg tanúkkal igazolva a
Nyugdíjintézet levélben értesítette, hogy a legkisebb nyugdíjban részesül.
Késő volt. Gyomorrákja, nagyon hamar ágynak döntötte. Szeptemberben
betegedett meg, fizikailag is. Lelkileg már teljesen összeroppant az aláíráskor.
Az év karácsonyán dél körül az egész család, betegágya körül volt. TE is ott
voltál Testvérem. Apánk, anyánk, Simon József Bódi nagyapánk, Bódi
nagyanyánk és én. Apánk örömmel mutatta a nyugdíjról érkezett hírt. Az
orvosunk, aki előző este megvizsgálta, azt mondta, hogy másnap elmegy tőlünk
Szaller Pál nagyapánk az égiek közé. Imádkozott Bódi mamával. Egy pillanatra
jobban lett és ezt mondta Bódi mamának: „Nászasszony, bocsásson meg, ha
vétettem maguk ellen!” Abban a pillanatban lépett be Kálóczi Ferenc a barát, aki
a nagymiséről jövet így köszönt el: „Meghajtottam fejemet a templomban a
fájdalmas Szűz szobrod előtt.” Haldokló nagyapánk elmosolyodott. Jöttek a
miséről hazamenők: Tamás Jenő malmos, az énekestárs, Üst Kálmán a
cimbalmos, Stefán Káró a nagybőgős, ott volt Török Lajos hegedűs és az egész
Darvas család. Ő csak mosolygott, mintha akkor írta volna beléd e sorokat,
melyet TE, Testvérem a betegágyadon írtál le a Harangok zúgása c. versedben,
hogy ne féljünk, „innen oda át menni”: „Fölgyúlnak bennem is alámerült
gyermekkorom fényei… rég elfeledett karácsonyok… várok én is a győztes
harangzúgásra….szállok én is kéklő hegyek és fölfénylő tornyok terelnek föl
egyre föl a magasság magasára.”
A karácsonyi déli harangszó alatt félre hajlott feje, sóhajtott, és ”kihullt-e földi
világból”. Remélem, hogy ott fönt most mosolyogtok rajtam, hogy én még
mindig olyan szentimentális és patrióta vagyok. Talán Ti is azt mondjátok
rólam, hogy mint tanár leragadtam Vörösmartynál. Nem baj, én erre büszke
vagyok.
„E-mail-levelemet oda föl Szaller nagyapánk emlékére, a „Szavaim tündéri
mezőin”című versedből vett idézettel zárom: „s ha időnként bele is borzadok /
mégis reménykedem az Odafönti nagy találkozásban.”
Ölel szerető testvéred
burgesmarti@gmail.com
Márta

2. rész
Zenés dráma az „E-mail oda föl” című novellából.
A darab szintén Balatonszentgyörgyön az 1959-es erőszakos TSz szervezés idején
játszódik.
A Szerző népzenével, néptáncokkal, a Balatont és az EMBERT ábrázoló festményekkel
díszíti művét.

ELSŐ FELVONÁS:
A Simon Ottó Földlüktetés című versével egybe szerkesztett panorámakép a színpad
hátterében vetítve látható.
Keret: fénykép a Somosból a háttér.
Szájharmonika: Zerkovitz: Lesz még nekünk szebb
életünk…https://www.youtube.com/watch?v=jGen-WXpLsE
Pár percre megjelennek Szaller Pál és Ilonka a színpadon a vetített kép előtt, megfogják
egymás kezét, elbúcsúznak szerelmesen. Búcsúi hangulat. Majd fordul a színpad
Somogysámsonba, Szallerék szegény hajlékába.
Vetített háttérképek az első felvonásban: Balatonszentgyörgy panoráma a Somosból, Berényihegy, Somogysámson, Budapest Anker-palota, Déli pályaudvar, Jágerék kocsmája

Szereplők
− Szaller Pál a katonaviselt Somogysámsoni legény
− Ilonka, Pali első szerelme
− Szaller Imre, Pali apja
− Simon Ottót, a főszereplő unokáját alakító színész
− Simon Mártát, a főszereplő lány-unokáját alakító színész
− Keresztapa, a lánykérő, egyszerű parasztgazda
− Ilonka szülei, szegény parasztok
− Rozika, aki felesége lesz, jóban rosszban,
− Darvas sógorék, Darvas Jenő Berényből származó jól éneklő, táncoló gazda és
felesége
− Rozika özvegy édesanyja, Csak megjelenik a színen
− Erzsi Néni, az Anker Palota gépírója, este Darvas Lili színésznő öltöztetője, barátnője

− Szentgyörgyi paraszt fiatalok, legalább négy leány és legény, akik jól énekelik a
műben megszólaló népdalokat és táncolják a dalokra koreografált csárdásokat
− Vasárnapi zenészei a Jáger kocsmának, Üst Kálmán cimbalmos, egy hegedűs, egy
nagybőgős, egy tárogatós,egy harmonikás, egy szájharmonikás
− kisbíró
− szikvizes
− fuvaros
-

pap
- kántor

/ Háttérzene Üst Kálmánra emlékezve,aki haláláig cimbalmozott Szentgyörgyön a Jáger
kocsmában!/: Cimbalom : Csillagok , csillagok
Forgószínpad.
Itt jelennek meg kéz a kézben SZALLER PÁL ÉS ILONKA, de csak pár percre, amíg
jelképesen, hogy a búcsúnak vége, messziről hallatszik Cerkovitz zenéje szájharmonikán:
Lesz még nekünk jobb életünk, lesz még…

.

„
FÖLÉMRAGYOGSZ EURÓPA FIZETETLEN VÉGVÁRA, SZEGÉNYLEGÉNYEK GYÖNGYORSZÁGA CSILLAGOS
HUNNIÁM „
SIMON OTTÓ (1942 -2007)

SZALLER PALI: Apám! Elmegyek a szentgyörgyi búcsúba. Testvéreim, a nagyobbak már
házasok, a kisebbeknek még várni kell. Tavaly Szent György napkor megláttam egy leányt,
azóta nem nyughatom. Szentgyörgyi keresztapám megkéri nekem Ilonkát. Fölférek a sámsoni
kocsira. Katonaviselt vagyok, cipész mester, Elzászban a kiképzés alatt sokat láttam,
tanultam.
Apám! Talán lehetek én is parasztpógár Balatonszentgyörgyön? Erőm van, akaratom van. És
annál TÜNDÉRIBB TÁJAT MÉG NEM LÁTOTT SZEMEM, melyet szentgyörgyi

keresztapám a Somosi dombról mutatott, ÉN SZENTGYÖRGYÖN SZERETNÉK
PARASZT- PÓGÁR LENNI!

/Simon József /1920-1983/ festménye Balatonberényi pincéjének faláról fényképezve/

SZALLER IMRE, az apa: vigyázz Fiam! Az a lány nagyon szép. Azt beszélik, hogy
gazdagnak szánják.
PALI: Én tudom, hogy engem szeret. Hallottam suttogni rólunk, hogy mennyire összeillünk.
Ez tavaly volt, amikor a szentgyörgyi templom építésénél segédkeztünk.
SZALLER IMRE, az apa: menj, de ne feledd, hogy „Ételeink közt a kenyér olyan, mint
imádságaink közt a Miatyánk.” „Azt se feledd, hogy ha TE nem tudsz kenyeret adni senkinek,
akkor el se vedd!”
SZALLER PALI: értem Édesapám, soha nem felejtem. Most elmegyek, szerencsét próbálok.
Fordul a kép, Szentgyörgyön vagyunk. Panoráma a Somosból

SZALLER PÁL bejön: A kép felé fordul. / Micsoda földek, itt szeretnék én parasztpógár lenni.
/Lányok jönnek tiszta kötényesen. A szentgyörgyi lányok lábszárig érő, derékban elvágott
ruhát viselnek, fölötte melles kötényt, melyet minden nagylány maga varrt otthon. Néhány
leány sétálva simogatja, igazítja, büszkén mutatva a maga varrta ünnepi, de nagyon egyszerű,
csinos ruháját. Ilonka is köztük van.
Távolról hallatszik a búcsú zaja, szájharmonikán játszik egy fiú, hívja a fizető és a ringlist
hajtó, nem fizető, de dolgozó, majd ingyen a ringlisre ülhető vendégeket. A szájharmonikás
szólaljon is meg!! /
SZÁJHARMONIKÁS: Zerkovitz: Lesz még nekünk szebb életünk, lesz még magyar nyár…
(csak a dallam!)
RINGLIS TULAJDONOS a szájharmonikás: TESSÉK, tessék! Legyen vendégünk egy
menetre! Egy kis pörgés még önnek is jól esne!
Halkul a szájharmonika! Dallam: Lesz még nekünk szebb életünk, lesz még magyar
nyár…Zerkovitz zenéje

https://www.youtube.com/watch?v=jGen-WXpLsE

PALI (Ilonkához szól): Ilonka! Megtisztelünk, kérőbe megyünk délután Simon Pali Jenő
keresztapámmal. Mondd meg a szüleidnek.
ILONKA: Várlak benneteket. (integet)
Vetítve ez legyen a háttér!

/Ilonkáék szerény, de tiszta hajléka. A szülők meglepődve hallják lányuktól, hogy Pali és
keresztapja kérőbe jönnek.
lenn László István tulajdona, Szentgyörgy TÁJHÁZ! (ide illik a régi parasztház!) László
Pista bácsiéktól!/
ILONKA: Apám, anyám! Szaller Pali délután megtisztel bennünket.
ILONKA APJA: Jöjjön csak, sohasem árt egy lánynak, ha többen kérik.
/Pali és Keresztapja, Simon-Pali Jenő belépnek./
KERESZTAPA: Adjon Isten Jónapot!

ILONKA APJA: Adjon Isten!
KERESZTAPA: Kedves sógor, sógorasszony! Tisztelettel megkérem keresztfiam számára
Ilonka kezét. Pali becsületes, szorgalmas cipész mester. Szentgyörgyön szeretne parasztpógár
lenni. Szeretik egymást a fiatalok.
ILONKA APJA: /Feláll, az ajtóhoz megy, teljesen kinyitja, majd megszólal:/ Köszönjük, a
megtisztelést, de nem fogadjuk el, mert mi gazdagabbat várunk Ilonkánknak.
/Döbbent csend lesz. A keresztapa és Pali elköszönnek. /
KERESZTAPA: Áldjon meg benneteket az Isten!
PALI: Isten Velük. Isten áldjon Ilonkám!
KERESZTAPA/ Az utcán menve vigasztalja keresztfiát/.: Nem szégyen ez fiam! Gyakran
megesik az emberrel, hogy kikosarazzák. No föl a fejjel! Keresünk más menyasszonyt.!
PALI: Összeillettünk volna. Milyen szépen néztünk egymás szemébe!
NARRÁTOR Egy Színésznő.:/ Simon Mártát alakító színész.. A valóságban az E-MAIL
ODA-FÖL c. novella írója emlékezik, küldi az e-mailt ODA- FÖL.:Testvérének beszél, aki
már rég az égiek között van./
Simon Ottó fényképe vetítve a háttérben! /
BALATONI FESTMÉNY ÉS SIMON OTTÓ

Földlüktetés
… fölémragyogsz
Európa fizetetlen végvára
Szegénylegények gyöngyországa
Csillagos HUNNIÁM „A szöveg alatt vetítve „
EGY SZÍNÉSZNŐ:/Monológ a szeretett ,de korán elhunyt testvérhez, ODA
FÖL/
Segíts Testvérem emlékezni, ha már el kellett menned innen „ODA ÁT”, hiszen sokszor
hallhattad
(a Simon Mártát alakító színész monológja ez a szöveg!) te is, hogyan lett Simon Rozika a
nagyanyánk. Tudtad te is, de nem engedték az ISTENEK, hogy te írd meg. De engedték, hogy
leírd az ERDŐK ERDEJE c. gyönyörű versedben: Parasztok arca, akár a föld, rétek, legelők,
berkek, szigetek embernyi zsombékjai közt megvillanó ZALA, a hegyről a Balaton-vég, e
Helikon, ahol újra látom, amint Festetics gróf a költő Berzsenyi előtt meghajol: ENNÉL
TÜNDÉRIBB TÁJAT MÉG NEM LÁTOTT SZEMEM, EZ AZ ÉN TENGEREM: BENNE

TÜKRÖZŐDIK ARCOM, ARCOMON ŐSEIM, S REMÉNYEIK: S BÁRHOL LEGYEK IS,
TÜKÖRÉBEN SZEMEMNEK ŐK ÉS EZ A FÖLD, AHOL SIMOGATNAK ANYÁM
SZAVAI”.
/Ez alatt a kép és monológ alatt csendben mozognak a szereplők. Rozika vigasztalja, tréfásan
simítja Pali vállát./

Hamar híre ment, hogy Ilonka szülei kikosarazták nagyapánkat. Simon Rozika még aznap
vigasztalta Pali Nagyapánkat, hogy ne bánkódjon. Kérjék feleségül őt Keresztapjával. Özvegy
édesanyja biztos örül Palinak, a tiszta tekintetű szorgalmas, katonaviselt legénynek, aki
Elzászban is járt katonaként, hogy gazdálkodni tanuljon. A lánykérés hamar megtörtént,
összeházasodtak.
(A monológ alatt PALI, ROZIKA, ROZIKA ÉDESANYJA, A KERESZTAPA, leánykérést
imitáljanak, majd mint dolgozó házastársak menjenek a földekre vállukon kapával, kosárral,
benne láthatóan boros üveg, konyharuha összekötve!)
A Somosban dolgoztak reggeltől estig.

A monológ folytatódik! /
Próbálkozott Pali Nagyapánk a tanult cipész mesterséggel is, de se Szentgyörgyön, se
Sámsonban nem volt a parasztoknak pénze cipőre. 1924-ben megszületett édesanyánk, Szaller
Mária. Sámsonban éltek. A kevés, cipőjavításból kapott jövedelem után nem adóztak. Pali
nagyapánk börtönbe ment leülni a büntetést, mert pénzük nem volt.
Fénykép vetítve!

.
A börtönből hazajövet eszébe jutott apja intelme: „Fiam! A kenyér ételeink között olyan, mint
imáink között a MIATYÁNK.” Neki akkor a Miatyánk maradt. Jól imádkozott. 1927-ben
Darvas Lili színésznő öltöztetőnője, Erzsi néni eljött a színésznő rokonaihoz a szentgyörgyi
búcsúba. ( Itt elég lenne csak a szájharmonika!)

https://www.youtube.com/watch?v=jGen-WXpLsE
/ Búcsúi forgatag a háttérben, csendesen!
Lesz még nekünk szebb életünk, lesz még magyar nyár…Zerkovitz zenéje az írót alakító
színésznő monológja alatt!
SIMON OTTÓ: a költő folytatja az emlékezést a színpad jobb oldaláról, de föntről!
/A színen megjelenik Erzsi néni a kissé úriasan öltözött pesti jóakaró, odamegy a fiatal párhoz
és imitálja elégedettségét. /
SIMON OTTÓ: (A korábban mutatott Balaton és Simon Ottó fényképe elé belép egy színész):
Igen, emlékszem. Sokszor hallottam öregapánktól, hogy a segítőkész asszony Megismerkedett
a fiatal házaspárral, nagyszüleinkkel. Tudta, látta, hogy nagyon szegények, szorgalmasak és
elmennének Pestre dolgozni. Ő maga, Erzsi néni is két munkát végzett. Nyolc órát dolgozott
az Anker-palota egyik irodájában, esténként pedig a színházban Darvas Lilinek segített a
fellépéshez való készülődésben. Rábeszélte Pali öregapánkat és Rozika nagyanyánkat, hogy

dolgozzanak viceházmesterként az Ankerben. Ha takarékosan élnek, megvásárolhatják a pár
hold földet, mely Pali öregapánk álma volt, elzászi módra parasztpógár lenni
Balatonszentgyörgyön. Egy hét múlva jött a távirat, hogy csomagoljanak. 15 kemény
munkával töltött év következett életükben. Viceházmesterek lettek az Anker palotában.
/Változik a kép. Csendben történik minden.
Megjelenik a postás egy távirattal, csomagolnak, mennek a vasútra,

ami akkor éppen olyan szép volt, mint most!
Háttérben vetítés, kilátótól a Balaton, lentről, Berényből a Tapolcai - medence hegyei, mely
képeket már korábban láttunk, majd a mai állomás fényképe. Lassan felöltöznek, csendben
ölelkeznek, búcsúzkodnak. Felszállnak a Budapestre hajnalban induló vonatra./

/Eddig a Balaton, a Somos volt a háttér vetítve, most változik a kép.
Anker-palota Fénykép Palival.
Később változik a kép , a két kis család fényképére./

.
/Darvasék és Szallerék leányaikkal
A két unoka, fönt Simon Ottó fényképe, lent Simon Márta, a már ny. tanár lassan eltűnnek a
színpad oldaláról. /

/Pali és Rozika a színpadon megvilágításba kerülnek, háttérben marad a két kép az Ankerpalotáról és Paliról!
Az Anker- palota egy szobás, kicsi lakásába nézhetünk. / Díszlettervező munka!
Színpadkép: egyszobás munkáslakás az Anker- palotában/
PALI: Te annya! Milyen gyorsan elmúlt ez a 15 év! Sokat dolgozunk, de búcsúkor mindig
otthon voltunk. Holnap megint haza megyünk. Otthon búcsú lesz, táviratoztam Darvas
sógornak, hogy készíttesse el Haász ügyvéd úrral a szerződést. Megvesszük Lőwék földjét is.
Ez lesz a 11. holdunk. 15 év munka és álmodozás arról, hogy Szentgyörgyön leszek
parasztpógár!
ROZIKA: Érdemes volt a fedeles kosarakat minden héten oda-vissza küldeni. De sokszor
mentünk érte a Délibe!

(itt jelenik meg a Déliről készült régi fénykép!) Köszönjük meg Darvas sógoréknak, meg
Édesanyámnak. Nem hiába mondta édesanyám olyan sokszor, hogy: édes lányom, a kicsiből
is mindig félre kell tenni! (mutatja a nagy fűzfakosarat a vászonra tintaceruzával írt címekkel.
Lassan, betűzve olvassa: Szaller Pál Úrnak Budapest

Anker-palota, postán maradó ,…….

Darvas Jenő Úrnak Balatonszentgyörgy Fő u. postán maradó
PALI: Hátha lehetek még parasztpógár Szentgyörgyön! Ünnepelünk megint,mint minden
évben,a Jáger kocsmában. De fölfutunk a Somosba is, meg a hegyre, hogy elmondjunk egy
Miatyánkot az Ángyán kereszt előtt.
ROZIKA: DE sokat álmodtam róla, hogy a Kissomosban kapálok, bemegyünk a hegyre,
megpihenünk letérdelve az Ángyán kereszt előtt, ahogy gyerekkoromban is szoktuk!

Megjelenik az Ángyán kereszt

Miatyánkot mondunk, hálából, hogy 11 hold földet vehettünk 15 év kemény munkával,
állandó takarékoskodással. / Megfogják egymás kezét, keresztet vetnek,/ Isten áldja meg
Darvas sógorékat is! Nélkülük ez lehetetlen lett volna. Mariskánknak így lehetett otthon
testvére.
PALI: Csomagoljunk, Hajnalban indul a Déliből vonat. Most két nap szabadságot kaptunk. (A
Déli régi képe) Talán elég lesz! Magunk visszük haza vesszőkosarunkat. Benne a lányoknak
vett damaszt ágyneművel, lassan férjhez mennek!

(mutatják a vesszőkosarat, benne a

vászonterítőkkel, a két címmel. Lila tintaceruzával egyik oldalán: ROZIKA: Darvas Jenő és
családja Balatonszentgyörgy Fő u., a másik oldalon: Szaller Pál viceházmester és felesége
Budapest, Anker-palota./ Rozika, a feleség lassan, betűzve olvassa a címeket. /

/Fordul a színpad, változik a kép. /
Szentgyörgy, búcsú zaja hallik. Szájharmonika!
Dallam: Zerkovitz: Lesz még nekünk szebb életünk, lesz még magyar nyár…
https://www.youtube.com/watch?v=jGen-WXpLsE

/A kocsmában kivetítve Simon József Emlékezés cím. festménye.
/Színpadon a berendezett Jáger kocsma 1940 körül. Többen beszélgetnek, iszogatnak. Bejön
egy kedves vidám baráti társaság, Pali és barátai.

Nyolcan legyenek, akik majd kiviszik

koporsóját a temetőbe, a falun végig!
Vidám kocsmajelenet következik csárdásokkal, népdalokkal, tréfás évődésekkel.
Szól a cimbalom zene: Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs ……

Darvas sógor szólót táncol nagyon elegánsan, magas vékony szép ember! Ritka búza, ritka
árpa, ritka rozs…, az elegáns tánc után Üst

Kálmán cimbalom szólót játszik.

SZALLER PÁL: Adjon Isten mindenkinek szentgyörgyvirágos jónapot! Köszönöm a táncot
Darvas sógor! Éppen olyan szép volt, mint mindig , immár 15 éve. Én sem felejtettem el,
hiszen minden nap eltáncolom titokban is az Ankerban, nehogy szégyenben maradjak itthon
búcsúkor. De ez a nap különleges. A 11. holdat írták a nevemre. Legyetek a vendégeim egy
italra és egy táncra. Jövőre hazajövünk végleg, ha Isten is úgy akarja. Jáger Uram! Legyen
szives ! Köszönöm. Maga jól ismeri Őket. Mint minden évben búcsúkor!
SIMON JÓZSEF: Szaller Pali nászuram parasztpógár lett Szentgyörgyön! Éljen!
!Kórusban

kiáltják:

Éljen!

Hadd

dolgozzon,

gazdagodjon!

(a

hétvégi,

alkalmi

kocsmazenészek, cimbalmos, tárogatós, hegedűs, nagybőgős, tangóharmonikás örömzenét
produkálnak Szaller Pali köszöntésére: Szánt a babám csireg csörög, sej -haj a járom…, /

ERRE A VISSZATÉRŐ DALRA EGY SZÉP KOREOGRÁFIÁT!!! (Bereczky Szilárd)
SZALLER PÁL:/ Énekelve bekapcsolódik a zenészek játékába./ Énekli és táncolja a dalt!
ITT KELLENE EGY NAGYON SZÉP KOREOGRAFALÁLT TÁNC, A KISBALATON
TÁNCOSAIT DÍCSÉRVE!
/Az ő elődeik voltak a II. világháború előtt a kocsmában csárdásokat táncoló, főleg Üst
Kálmán cimbalomjátékát szerető szentgyörgyiek!!!
Ilonka is bejön a kocsmába, kacéran búcsúzik örökre Palitól. Karján kicsi fiával. Rozika is
bejön kicsi lányával, Mariskával és Darvas sógorék Ilonka nevű lányukkal.
SZALLER PALI kíméletesen földhöz vágja a kalapját, Barátai fokozatosan bekapcsolódnak
a táncba ,az éneklésbe , a cimbalom és a többi zenész mosolyogva dúdol, örül. .: Megrakják a
tüzet… (csak cimbalom és Pali!).

Majd újra táncba kezd és énekel,: Jegenyefán fészket rak a csóka… A zenészek körül állják,
biztatják szép zenélésükkel.

Néhány pár csárdásba kezd nagyon vidáman. Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs c. népdalt
játssza a kis falusi banda, mindenki énekel. Én az elhangzott dalokra emlékszem, gyakran
voltam a háború után öregapámékkal a kocsmában. Darvas Sógor hozta a dalokat Berényből,
Üst Kálmán cimbalmos mindet tudta, Darvas sógor és szép felesége, édesanyám keresztanyja
tanították az egyszerű csárdásokat. Vörös János tanító úr néha eljött segíteni. Ő kántor tanító
volt Szentgyörgyön.
Itt lehetne még néhány népdal közös táncra és éneklésre. A mű tartalmának elején
felsoroltam őket! SZÉLRŐL LEGELJETEK…, Alma a fa alatt, nyári piros alma…,
FUVAROS - SZIKVIZES: behozza a ballont, megpödri bajuszát énekel: AZ ÉN BABÁM
DUNÁNTÚLI… RÓZSA, RÓZSA, LABDA RÓZA LEVELE… és táncol egyet a többiekkel.
A kórusból kilép egy fiatal gazda, próbál táncolni, de spiccesen nem megy.
EGY GAZDA: segítek én, itt a talicska! Ülj bele Jancsi!/ Néhányan segítik, beleültetik a
talicskába./ (A talicska igazi, fából készült, kubikostalicska. Ilyet csak Balatonszentgyörgyön
készítettek.) Nem szégyen ez! nagyobb szégyen úgy végigmenni a postaúton, mint az
ökörhugyozás!

Kitolja egy mulató társ a kocsmából. Bejön a falu sánta, kissé együgyű

kisbírója, megveri dobját, majd kiabálva mondja: A z ének és a zene elhalkul közben, de nem
hagyják abba a táncolást az éneklést!/
KISBÍRÓ: közhírré tétetik, hogy holnap a Jáger Mészárszékben kimérés lesz, aprópénzt és
pappírt mindenki hozzon magával! Pali barátai kivezetik finoman a kocsmából. Középen:
GERGYE JÁNOS : KÖZÉPRE ÁLL, TÁROGATÓN játszik . SZÉLRŐL LEGELJETEK…
fának ne menjetek……. . Szétszedi a tárogatót, Pali és Ilonka gyermekei kezébe adja, hogy ők
is próbálják fújni. Ő fújja a fő dallamot.

DARVAS SÓGOR :/ Pödri a bajuszát, majd hangosan Hívja utolsó táncra a kocsma népét./
No még egy tánc, aztán menjünk itatni, etetni. Még egyszer a ritka búzát Barátaim. Játsszál
Üst Kálmán barátom! Örüljünk Szaller PALI sógor sikerének! ! / Elkezd énekelni,táncolni
nagyon elegánsan, sudár termetével utolsó táncba hív, melybe szinte mindenki bekapcsolódik.
./Ritka búza… Üst Gyula cimbalmommal kíséri/
A Szánt a babám, …… csárdással vége az első felvonásnak.
EGY FIATAL GAZDA:/ Hívja kocsijára a becsípett falusiakat. Közben ő is táncol egyet.
Nagyon hangosan mondja: /Itt a kocsim a lovakkal, mellyel kihoztam

a sámsoniakat,

vörsieket, holládiakat a vasútra. Indulok be a faluba, az egy kilométer. Gyertek, szálljatok föl
a kocsimra, jöjjenek az asszonyok meg a gyerekek! A többi még maradhat!/ Viccesen
megpödri a bajuszát./
Ilonka a fiú gyermekével és Rozika a kislányával kimegy a kocsmából a fiatal gazdával. A
többiek szerényen mulatnak, énekelnek, táncolnak tovább. Ilonka és Rozika szelíden
mosolyog egymásra.
Az első felvonás végén ne menjen össze a függöny, a szünetben is maradjon ez a kép !

„
FÖLÉMRAGYOGSZ EURÓPA FIZETETLEN VÉGVÁRA, SZEGÉNYLEGÉNYEK GYÖNGYORSZÁGA CSILLAGOS
HUNNIÁM „
SIMON OTTÓ (1942 2007)

MÁSODIK FELVONÁS
Zene: Ó nézz le édes Szűzanyánk, hű magyarjaidra…(jelképesen emlékeztet a háborúra)

Színpadkép a Szallerék háza Szentgyörgyön! Egyszerű, paraszt szobabelső
ROZIKA NÉNI: Hát, itthon vagyunk Szentgyörgyön. Sokat álmodtam a kis Somosról az
Ankerben. Emlékszel, Aptya! Az utolsó vonattal jöttünk haza, Pest ostroma közepette. A
vonat elindulása után bombáztak. Nagyon féltem. 1944 karácsonya volt. Pista és Jóska akkor
sebesültek, betegedtek meg, majd fogságba kerültek. Ezt csak Darvas sógortól tudtuk meg
itthon.

Hála Istennek, nekünk volt hova jönni, hiszen mi csak gyüttmentek voltunk az

Ankerben. 15 évig! Gyüttmentek! Nem voltunk bejelentve! Ezt mi nem tudtuk. Szerencsére
Darvas sógor felügyelete alatt felépült a házunk.

SZALLER PALI BÁCSI ( középkorúan, őszülően): közben én a II. világháború alatt itthon,
mint a többi kiszolgált idősebb, a faluban és az állomáson polgári katonai szolgálatot
teljesítettem, nászurammal együtt. Kicsi a ház, de úgyis „egyet kumunk, aztán menünk”,
várnak földjeink, melyekért éjt nappallá téve dolgoztunk, hogy megvehessük.
(Panoráma a Somosból, a berényi hegyről - festmény)

DARVAS JENŐ SÓGOR/ látogatóba jön/: Jól vagytok-e? 1945 van. Látom, megy a kicsi
gazdaság. Szorgalmasak vagytok, mint az Anker - palotában. Erzsi néni írt rólatok.
Hiányoztok az Anker-beli túlélőknek is. Majd meglátogat bennünket, benneteket. Látni
szeretné a házat, a földeket, melyekért emberfelettien küzdöttetek. Vejetekről, a tüdőbetegről
és fiatal sebesült sógorotokról mi hír?
SZALLER PALI BÁCSI : Mindketten fogságba estek Budapest ostrománál ’45 januárjában.
Egyik Oroszországban van, a másik amerikai- fogságban Franciaországban. Egyik kutya,
másik eb!
Talán Józsi hamarabb hazatér. Józsi sógor nagyon finom lelkű még a háborúban is versel,
rajzol.
Leendő menyasszonya kapott tőle levelet egy verssel, melynek címe: Hazamegyek. Hallgasd
meg! (mutatja a papírra írt verset!)

/A kézzel írt verset kivetítve látjuk, Pali olvassa a kivetített kézírás felé fordulva!/

Várjon rám otthon
Lánc, bot, vagy ostor,
Rács, kényszer-munka,
Vagy rab-kolostor,
Útszéli koldus
Vagy Ábel legyek,
De hazamegyek!
Legyek a szégyen
Bús magyar arca,
Sors- üldözöttek
Meddő nagy harca,
Anyámról álmot
S dalt pergetgetek
És hazamegyek!
Visszahúz magyar
Tájon örökölt
Vágyam: az élet,
Vérem és a föld…
Csak azért is, hogy
Magyar por legyek,
Én hazamegyek!

SZALLER PALI BÁCSI: Ez gyönyörű. Reménykedjünk. Hazajönnek! Elzász nekem jó
iskola volt. Tudom, hogy a kitartó szorgalom meghozza a gyümölcsét. Parasztpógár lettem
Balatonszentgyörgyön.
Rozika jó társ. Gyarapodnunk kell! Nem hiába mondom neki olyan sokszor, hogy” NE
JÁTSSZ MÁ, MENNYI KŐ KAPÁNYI!” No, nevessünk már egyet ! ULLAN
SZENTGYÖRGYIESEN!
A két unoka mesél egy keveset:
LEÁNY UNOKA, az öreg tanár: (a kis számítógép mellől kihajolva): apáink, nagyapáink 7-7
évet harcoltak, sebesültek, vért hánytak, de hazatértek. Minek a háború? A kérdés nyitott
maradt. SimonJózsi nagybátyánk életét kockáztatva, naplót írt róla. csodálatos olvasmány!
Szerencsére dugdosva megmentette, haza tudta hozni.
Bárcsak minden történész elolvasná !
FIÚ UNOKA, a Simon Ottót alakító színész, (az elhunyt költő a felhők közül, vagyis a színpad
hátrébb lévő részéből): A Somogyi rosseb baka Nagyapánk miután elénekelte a (itt énekelje is
a színész!) Százados úr, ha fölül a lovára c. katonadalt, 56- ban csak ennyit mondott, tett:
akárki lesz is az úr, vetni kell, mert különben nem aratunk! Legalább 100 katonanótát tudott!

Forog a szín

Szallerék egyszerűen berendezett lakókonyhájában vagyunk
(Megjelenik a Piéta szobor, melyet Szaller Pál hálából ajándékozott Szentgyörgynek, valamint
a templomtorony ).

.
ROZIKA: Te Aptya! Mekkora boldogság ez a 11 hold! Nem győzöm vetni a kereszteket,
hálából, hogy vége a háborúnak, élünk, dolgozunk a vejünk, sógoraink Isten segítségével
hazajöttek a fogságból. Betegek, de örülünk, hogy élnek. Talán a szentgyörgyiek is örülnek,
hogy Szaller Pali Fájdalmas Szűzanya szobrot ajándékozott templomunknak.
PALI: Igen, mi öregebbek itthon polgári szolgálatot teljesítettünk.

A sok miatyánk segített.

Háttérkép:
Öregedő szülők és a háborúból éppen hazatért fiatal férfiak
(a házaspár marad a szerény lakókonyhában)
SZALLER PÁL, az idősödő gazda: Igen, Trianon, és ne feledjük, hogy ’56 szenvedő
gyermekei vagyunk! Levágott karokkal, lábakkal is életben maradtunk! ÁNGYÁN FERENC
sógor, SIMON ISTVÁN sógor ott maradt a nagyban, az elsőben, TÓTH FERENC sógor és
HARASZTI LAJOS sógor a másodikban!

És most itt volt ’56! Néhányan börtönben,

HORVÁTH PISTA öngyilkos lett. De mi tudjuk, hogy a lélek nem hal meg! Itt vannak a
szívünkben a lelkünkben örökre!
ROZIKA: hála Isten, hogy mi együtt vagyunk. Pista és Mariskánk tanulnak, dolgoznak, mert
Pistánk, a vejünk, tüdőbajos. Ott kapta, a szovjet paradicsdomban. Istenem!
fogság! Mégis segítenek nekünk is. Az unokák lassan egyetemre készülnek.
Fordul a szín

Három év

Háttérkép: Szallerék és Simonék háza felépült!
PALI: Ne is folytasd! Tudom. Most mindenki tanulni akar, tanárok akarnak lenni. (Nagyon
hangosan, indulatosan mondja!) Tudós tudatlanok !? Éhen haláshoz? Látod, rólunk vesz
példát a falu. Ökreinket eladjuk, borunk is van, elviszi a Jáger kocsma, meg a vasút. Menjen a
lány is, meg a fiú is a vasútra, ott két nap munka, két nap szabad, Marad idejük a gazdaságra
is.
ROZIKA: Jól van, jól! Ember tervez, Isten végez!
Változik a kép : Szaller Pál Borospincéje

PALI: Na Annya, volt néhány szép évünk a gyarapodásra. Felépült a gyerekek háza is.
Kalákába! De mi adtuk a pénzt anyagra! A lesöpört padlásaink idején vittük a lisztet, tojást!
Hogy éhen ne haljanak.!

ROZIKA: Ne hánytorgasd, aptya! A fiú Szegeden van. A lány gimnazista. Még mindig tudós
tudatlanok akarnak lenni! Jó tanulással, hűséggel, szeretettel meghálálják a pénzünket, a mi
garasoskodásunkat.

(vetítve, háttérképnek)
PALI: jól van: na! Menjünk a disznó- ólba! Visítanak a kedvenc keselylábú ártánjaink!
(dúdolva: részlet az A Vidrócki híres nyája c. dalból: Mert levágták, az kanyomat, kesely lábú
ártányomat…)

1959. április tsz szervezés
(egy narrátor mondja, talán hangosan, vagy írjuk fel háttérnek)

A színpadkép a hegyre vezető út. A házaspár először az Ángyán kereszthez ér, majd a hegyről
levezető útról futva a templomba, a fájdalmas szűzanya elé.
PALI.: (térdel a kereszt előtt Rozikát átkarolva. Kamasz lányunokájuk lassan követi őket)
Hallottad annya!? azt mondták a kultúrban, hogy a tsz - be belépni nem kötelező, hanem
muszáj! Én ép elmével nem írom alá a nyilatkozatot. A tanító csak a kötelességét teljesítette.
Kérte, hogy mutassak példát! De hiszen én egész életemben példát mutattam! Az Ankerban,
Pesten veled együtt töltött 15 év kemény munkájával meg tudtuk venni ezt a 11 holdat!
Mintagazda lettem. Elzász is segített! 40 év szorgalma Darvasékkal egy aláírással, odaveszne!
Én Nem örököltem! Vettem! Vettük! Annya! Mit tegyek!? Kuláknak csúfolnak, engem, a 11
holdast, a 40 évvel ezelőtti nincstelent! Megint nincstelenek leszünk, mint közös életünk
kezdetén.
ROZIKA: Nem! Nem írhatod alá, hogy önként beléptél! Ezt nem kell megtenned!
Emberfeletti erővel küzdöttünk. Siessünk a templomba, Talán a Fájdalmas Szűzanya segít,
hiszen mi ajándékoztuk hálából a templomnak.
Forog a színpad:
A Fájdalmas Szűzanya előtt térdelve imádkoznak, csendesen, ketten:. üdvözlégy Mária
kegyelemmel teljes……ismétlés!

A színpadkép egy paraszt udvar istállóval, ólakkal
Előtérben Szallerék paraszt udvara.
(Az egész mű alatti színpadképet díszlettervező vőnk oldja meg, ha egy rendező elvállalja a
színre vitelt, őt kérje fel!
Csasztuskát éneklő fiatalok közelednek Paliék házához. Azok, akik a búcsúi forgatagban
mutatták szép kötényes ünnepi ruháikat! (Még áll a ház, le kell fényképeznem FIATALOK
ÉNEKLIK A CSASZTUSKÁT, a Megismerni a kanászt c. népdalra:” Eisenhoffer (Eisenhauer
elnök) lefekszik, meg van vetve ágya, de az álmát zavarja a népek béke vágya! Hej, élet, élet,
tsz élet, nagyon várunk téged, mert, hogy, ez ad jobb életet, majd meglátod néked.”
/Egy fiatal tanító Pali bácsi elé tartja a nyilatkozatot: Pali bácsi, írja alá! Magáról vesz példát
az egész falu!

Az udvaron kis csapat várja a gazdát. a gazda bizonytalan, zaklatott/
SZALLER PÁL: Ép elmével nem írom alá! Ha Ottó unokám azt mondja, hogy írjam, akkor
írom.
SIMON ISTVÁN, a veje: táviratozzatok Ottónak Szegedre, az egyetemre, hogy jöjjön haza!
SIMON ISTVÁNNÉ SZALLER MARISKA (Rozika néni felé fordulva) Anyám! Menjen a
postára! Kérje Jóska sógort, hogy táviratozzon. A címet tudja Jóska, mert többször
táviratoztunk már!
(talán a szép, tiszta pince lenne a jó háttér)
ROZIKA néni, a feleség, már öregesen: szaladok. Jóska sógor segít, hiszen jó barátunk!
Táviratot küld, fest, ír, építkezik, hát ő a postamester, akire büszkék vagyunk. Szaladok, no.
(EZUTÁN KÖVETKEZIK A DARAB TRAGIKUS FORDULATA!!!/)
/ Közben Szaller Pál egy ügyes mozdulattal kihúzza pincéje kulcsát az ajtó zárjából, beugrik
és magára zárja az ajtót.
A DÍSZLETTERVEZŐ FELADATA A SZÍNPADKÉP KIALAKÍTÁSA!!!!!!!!
ITT PALIT, AZ ÖREGEDŐ GAZDÁT KÖZÉPEN KELL SZEREPELTETNI!/
A pinceajtó legyen középen, ahonnan SZALLER PÁL BEUGRIK A BOROSPINCÉJÉBE és
magára zárja az ajtót.

ROZIKA NÉNI és a család, veje, lánya, lányunokája hiába kérik, hogy jöjjön ki.
MÁSNAP
ROZIKA néni: Reggel van. Egész éjjel nem jött ki. Rántottát ígértem, arra sem válaszolt
(a közönség felé). Talán már meg is halt a bánattól.

KÉT NAP UTÁN
MARISKA LÁNYA: Apám! Féltjük, hogy beteg lesz!
PISTA , a veje: Apám! Elég egy tüdőbajos a családnak! Jöjjön ki!
PALI bácsi: elcsukló hangon: csak, ha Ottó mondja!
HÁROM NAP MÚLVA
Simon Ottó az egyetemista unoka közeledik nagyapja pincéjének ajtaja felé.

Háttérképnek maradjon a pince és a fiatal egyetemista Simon Ottó a nagyapjával!!!:

E kép előtt jelenik meg a fiatal egyetemista.
A színpad egyik oldalán a költő - egyetemista, a másik oldalon a pincében a zárt ajtó mögött
Szaller Pál, a nagyapja.
SIMON OTTÓ egyetemista unokát alakító színész bejön a kapun.
(vetítve a ragyogó pince, /Simon ottó odamegy a pinceajtó elé : Papa! Megbeszéltük, hogy a
tsz-be belépni nem kötelező, hanem muszáj.! Talán jó lesz? Mi ezt nem tudhatjuk. Nem
tanulhatok, ha nem írja alá!
SZALLER PÁL:/ kilép a picéből. Egy fiatal falubeli tanító eléje tartja a nyilatkozatot. Pali
bácsi körbe néz, mindenütt csend van. Nagyon lassan mondja/ „Önként…, ALÁÍROM”,
ALÁÍR.
Kis szünet!!!/ „ NEM KÖTELEZŐ…, HANEM MUSZÁJ! „(őrülési jelenet)

A gyönyörűen kék szemű öregedő ember körültekint, majd lassan, szokása szerint megpödri
bajuszát, és széttárva karjait, mint egy zsák, előrehajolva lezuhan a földre./ SZALLER PALI
BÁCSI Halkan dúdol: Mert levágták az kanyomat, keselylábú ártányomat…
ROZIKA néni: mellérohan, törölgeti, majd megszólal.: Többé nem lesz bizalma senkihez!
Mindennek vége!
SZÍNÉSZNŐ:
SZALLER PÁL nagyapánk még rövid ideig zavarodottan élt. Az Amerikában élő elzászi
ismerőseit várta, mint megmentőit!

Családunk ezt csak később értette meg, amikor

megtudtuk, hogy valóban élnek Amerikában Elzászból menekültek, akik megtartották
szokásaikat. De sokszor mondta, hogy jönnek az amerikaiak! 1965 karácsonyán kihullt a földi
világból.

Szallerék szegény szobája
Szaller Pál felravatalozva. A kocsmabeli éneklő, táncoló barátok leemelik koporsóját az
otthoni ravatalról, vállukra véve kiviszik a házból. Mennek a temető felé. Ez így volt szokás.
Nyolcan, a kocsmában táncoló barátok vállalták a feladatot, hogy cserélve egymást, vállukon
a terhet, végig gyalogolva a háztól a sírig, szomorúan, tisztelve a halottat , vigyázva rá, Szent
Mihály lovára helyezik , majd leeresztik sírjába./
/A barátok után menve kísérik a temetőbe.:
A rózsafüzér társulat tagjai énekelnek. Sirató asszonyok, férfiak is lehetnek./

EGY

ASSZONY – Ilonka, PALI BÁCSI SZERELME öregedően, de felismerhetően - a búcsúban
sétálók közül hangosan imádkozik az utcán menve a többi már idős asszonnya/l: Hajlítsd
füledet, Uram könyörgésünkre, mellyel esedezve kérjük irgalmadat, hogy szolgádnak Pálnak
lelkét, akit e világból elköltözni rendeltél, vedd föl a béke és fény honába, és engedd, hogy
szentjeid társa legyen a boldogságban. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
MINDEN SIRATÓ : Ámen. (ének) JÉZUS AZ ÉN REMÉNYEM…
Mindenki énekel, főleg a sirató asszonyok:

Jézus az én reményem, mély sír födjön be bár, nincs ok remegve félnem, rám menny üdve
vár.
Boldog ki hisz nevemben! e szó örökkön él; s az üdv megmérhetetlen, melyet nekünk igér.
Nyugton megyek elédbe, szerelmes Jézusom-, Te hívsz fel a nagy égbe, hol nincsen
fájdalom.- Te tisztítál meg engem s megkérleléd Atyád,-Ki most nékem a mennyben örök
jutalmat ád.
/ A temetőbe érnek.
A falu papja a kántorral a temetőben vár./

Ének: MENTS MEG ENGEM URAM…

ATYA és KÁNTOR énekelnek: Ments meg engem Uram! Az örök haláltól… Ima:
ATYA: Könyörögjünk.

Úristen! Alázattal esedezünk szolgádnak : PÁLNAK

lelkéért.

…mivel tebenned hitt.. ne jusson a pokol bűnhődésébe, hanem az örökkévaló örömök
részesévé… A mi urunk Jézus Krisztus által : ÁMEN
/Kísérői:
DARVAS SÓGOR és családja, a saját család, leánya, veje, unokái. , falubeli
egyszerű,szegény ruházatú rokonok . Erzsi néni is megjelenik köztük. Az Anker-palota
gépírónője. Ő kicsit úriasszonyos, fekete öltözékben kitűnik a szegényes, falusiasan öltözöttek
közül. Mindenki egyszerű, feketében van, a férfiak inge fehér. /
(legyen nagyon rövid a temetési emlékezés!)
Lassan vége a temetésnek, távolodva mutatja a színpad vetítve Szaller Pálék síremlékét.

.

/A temetési menet elvonul, a síremléket felváltja egy balatoni tájat ábrázoló kép.
A színpad oldalán, megjelenik a fiú unoka és intő mondatait felénk, a nézők felé mondja:
Simon Ottó költő- tanár a fellegek közül, vagy a színpad magasabbra emelt hátteréből
szavalja Földlüktetés című versének utolsó szakaszát:/
EGY SZÍNÉSZ MONDJA /Simon Ottó szavait!
A VETÍTETTBALATONI PANORÁMA ELŐTT/
„
FÖLÉMRAGYOGSZ EURÓPA FIZETETLEN VÉGVÁRA, SZEGÉNYLEGÉNYEK GYÖNGYORSZÁGA CSILLAGOS
HUNNIÁM „
SIMON OTTÓ (1942 2007)

„ENNÉL TÜNDÉRIBB TÁJAT MÉG NEM LÁTOTT SZEMEM, EZ AZ ÉN TENGEREM:
BENNE TÜKRÖZŐDIK ARCOM. ARCOMON ŐSEIM S REMÉNYEIK. S BÁRHOL
LEGYEK IS, TÜKÖRÉBEN SZEMEMNEK ŐK ÉS EZ A FÖLD, AHOL SIMOGATNAK
ANYÁM SZAVAI.
majd a SIMON OTTÓT ALAKÍTÓ SZÍNÉSZ MONDJa:
István után rövidítve). IGEN.

Trianon népe! ’56 népe! (Csurka

Trianon és ’56 népe egy tobzódó világbirodalomban él.

Meg kell változtatni ezt a tobzódó világbirodalmat!
SIMON MÁRTÁT ALAKÍTÓ SZÍNÉSZNŐ folytatja: Testvérem! A te versedből idézve
búcsúzom a Teremtő világába való betekintésemtől.:
„A vigaszt az én szavaim tündéri mezői hozzák…üzennek azok, akiknek teste már ott a
temetőben porlad, de szelleme bennem is tovább él, s ha időnként bele is borzadok, mégis
reménykedem az odafönti nagy találkozásban.”

JÁGER KOCSMA

Színpad: Jáger kocsma
Sógorok, barátok, asszonyok emlékeznek a Jáger kocsmában. Szegényes gúnyában,
szomorúan a falu zenészei halkan, finoman játszanak, majd csárdást táncolnak.
EGY IDŐSEBB ASSZONY: emlékeztek, hogy Pali meg Ilonka milyen szerelmesen nézték
egymást a búcsúban!
EGY FÉRFI: és arra, hogy a szerződések aláírásakor mennyire örültünk?
MÁSIK FÉRFI: mintha mi vettük volna a földet! De a felesége Rozika néni, aki sajnos kicsit
korábban meghalt, mint ő, az is micsoda szorgalmas teremtés volt, nem is tudott menni, csak
futni!! Pedig árván nőtt fel, hiszen apja elesett az elsőben, a Nagyban! Egy aláírással újra
nincstelenek lettek!
NÁSZURA, SIMON JÓZSEF: Őket már kéklő hegyeink és a köztük fölmagasló tornyaink
terelik föl, egyre föl a magasság magasára. Nyugodjanak békében!
DARVAS SÓGOR: Mi pedig, amíg a Teremtő engedi, tesszük, amit kell. A kedvünkért nem
áll meg a világ!

Ti, fiatalok is tegyétek dolgotok. AZ IDŐ VÉGES, A TENNIVALÓ

VÉGTELEN!!! Most tél van, nemsokára farsang, kezdd el KÁLMÁN, szóljon csendesen a
cimbalom! ÜST Kálmán CSENDESEN JÁTSZIK A CIMBALMON/:
Az én babám dunántúli…,
MINDENKI énekel: az én babám dunántúli , ott lakik Somogyországban …

Az utolsó versszaknál két-három fiatal pár táncolja a csendes csárdást., majd elhagyja a
színpadot./
Lassan elhalkul a cimbalom. Elmegyek, elmegyek… , csak pár akkord

A Jáger kocsmából lassan mindenki elmegy.
Egy szájharmonikás a búcsúi hangulattól is búcsúztat!
https://www.youtube.com/watch?v=jGen-WXpLsE
Dallam: Lesz még nekünk szebb életünk, lesz még magyar nyár… Zerkovitz zenéje….

UTOLJÁRA MARAD A CIMBALMOS Szép, BARTÓK BÉLA által Keszthelyen gyűjtött
dallamot játszik : pl.. Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok

„ FÖLÉMRAGYOGSZ EURÓPA FIZETETLEN VÉGVÁRA, SZEGÉNYLEGÉNYEK GYÖNGYORSZÁGA CSILLAGOS
HUNNIÁM „
SIMON OTTÓ (1942 2007)

ZÁRÓKÉP:
/A KÉP, OTTÓ VERSRÉSZLETÉVEL MARADJON! NE MENJEN LE A FÜGGÖNY!
A CIMBALMOS LASSAN ÁLLJON FEL ÉS HAGYJA EL A SZÍNT!/

ÍGY LESZ KERETES A MŰ, MERT EZZEL IS KEZDTÜNK: FÖLÉMRAGYOGSZ
EURÓPA…!!!

VÉGE

