
 

Tragikomédia két felvonásban, Simon Márta EMAIL ODA FÖL c. novellája alapján. 

 

 

 

 

 

 

E-mail ODA – FÖL „Örök szeretetem jeléül Simon Ottó költő- tanár testvéremnek, a 

Balatonszentgyörgyieknek, SZALLER PÁL öregapámnak, SIMON JÓZSEF nagybátyámnak, az 

autodidakta festőnek és a   KISBALATON TÁNCEGYÜTTESNEK sokévi munkájukért köszönetül, 

szeretettel emlékezve Üst Gyulára a Jáger kocsma cimbalmosára és a többi zenészre, akik egy életre 

szóló szép emlékkel ajándékoztak meg engem. 

Tragikomédia vetített háttérrel, forgószínpaddal, mely nemcsak forog, de föl, le is mozgatható. 

     Mottó: „FÖLÉMRAGYOGSZ EURÓPA FIZETETLEN VÉGVÁRA, SZEGÉNYLEGÉNYEK 

GYÖNGYORSZÁGA CSILLAGOS HUNNIÁM „ 

                                                                                                    SIMON OTTÓ 1942-2007 

 

 

 

 
 

 

FORGÓ, FERDÉN IS EMELHETŐ SZÍNPADDAL „EZ A FELVÉTEL LEGYEN A DARAB 

VÉGÉN IS VISSZATÉRŐ HÁTTÉR, ÍGY LESZ KERETES A MŰ!” A felvételt Dr. Bürgés 

György készítette 2003-ban, az akkor még álló SOMOS KILÁTÓRÓL Balatonszentgyörgyön. 

 

Simon Ottó 1942-2007 

 

Történik Magyarországon a XX. Században: 1922 és 1965 között 

 

Somogysámsonban  

 

 „FÖLÉMRAGYOGSZ EURÓPA FIZETETLEN VÉGVÁRA, SZEGÉNYLEGÉNYEK GYÖNGYORSZÁGA CSILLAGOS 

HUNNIÁM „                                        

                                                                                                                        SIMON OTTÓ (1942 – 2007) 

 



Balatonszentgyörgyön (a Jáger kocsmában) a Berényi hegyen, a BALATON- végen, Budapesten az 

Anker palotánál és a Déli pályaudvar környékén, Szaller Pál hatalmas szorgalmával épített, kicsi, 

szerény házánál Balatonszentgyörgyön.  

  

    1959-BEN BALATONSZENTGYÖRGYÖN AZ ERŐSZAKOS TSZ SZERVEZÉS IDEJÉN 

 

Keretes színmű vetített héttérrel, SZENTGYÖRGYI, EGYSZERŰ, ELEGÁNS CSÁRDÁSOKKAL, 

magyar népdalokkal. Tárogatóval, szájharmonikával, cimbalommal, hegedűvel, harmonikával, 

nagybőgővel.   (Utca utca kisszentgyörgyi utca, utoljára…., Ritka búza…., Szélről regéljetek,,,,,, 

Alma a fa alatt…, Az én babám dunántúli…,  Megrakják a tüzet…Rózsa, rózsa labda rózsa levele..) 

Ezeken lehet változtatni! Szájharmonika a búcsúi hangulat érzékeltetésére, Zerkovich : Lesz még 

nekünk szebb életünk…c. dalának zenéje 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

A színpadi képek oldalán Simon Otto a fiatalon elhunyt költő tanár és Simon Márta, a költő testvére, 

Szaller Pálnak, a főszereplő unokáinak, beszélgetése e-mailben „jelképesen”. Simon Mártát alakító 

színésznő a képa színpad bal sarkában ül kicsi asztali gépe mellett. Testvére, a néhai költőt alakító 

színész a színpad jobb oldalán, hátrébb a színpad felemelt oldalán, sejtetve, hogy már nem a földi 

életben van.   Javítja, kiegészíti testvére elbeszélését, emlékezését.  

Történik 1922 és 1965 között: 

 

SZEREPLŐK: Konferansziék / A főszereplő unokáit alakító SZÍNÉSZEK, akik jelképesen email-

eznek + lentről és fentről, SIMON OTTÓ az elhunyt költő tanár, és SIMON MÁRTA, a még élő, 

öreg ny. tanár. 

SZALLER PÁL a nincstelen paraszt- fiú, szorgalommal, akaraterővel gazdagodni akaró, 

BALATONSZENTGYÖRGY, a Balatoni táj szerelmese, fiatalon, középkorúan és idősebben az 

erőszakos TSZ szervezés idején, 1959-ben. 

SIMON ROZIKA Szaller Pálnál 2 évvel idősebb félárva, akinek apja elesett az I. nagy háborúban, 

később Pali felesége, fiatalon, középkorúan és idősen  

ILONKA, Pali első szerelme, fiatalon, középkorúan és idősebben 

 

DARVAS JENŐ SÓGOR és felesége, kislányuk, NAGYMAMA, Rozika családja, akik felnevelték 

PALI és ROZIKA   kicsi leányát MARISKÁT BALATONSZENTGYÖRGYÖN, mert a szülők az 

ANKER palotában dolgoztak Pesten, és nem vihették a gyermeket. 

 

NAGYMAMA, Rozika édesanyja /csak megjelenik és mozog, gesztikulál a színen                           

ERZSI NÉNI, aki az Anker Palotában tisztviselő estig, este Darvas Lili színésznő öltöztetője, a   

berényi családtagok távoli rokona. Ő is csak megjelenik, gesztikulál  

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


DARVAS JENŐ sógor, a Berényből származó, segítőkész 5 holdas gazda, DARVAS LILI színésznő 

rokona 

BALATONSZENTGYÖRGYIEK :   8 fiatal férfi,   később középkorúan, majd öregesen / 4gazda 

Simon József 5 holdas ökröket tenyésztő gazda, később nászuram, Darvas Jenő sógor jó táncos, 

énekes, bortermelő, Tamás Jenő malmos, énekes társ, Kálóczi Ferenc magkereskedő, mulatásban 

társ,  5 zenész/  Üst Kálmán cimbalmos, Stefán Káró nagybőgős, Török Lajos hegedűs, Gergye János 

tárogatós, Kiss József, borbély és harmonikás, alkalmi, vasárnapi zenészei a Jáger kocsmának,  

búcsú napján egész nap zenélnek, egy /SZÁJHARMONIKÁS/, aki Zerkovitz : Lesz még nekünk 

szebb életünk… C. dalának zenéjével búcsúi hangulatot teremt 

 

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

 

 

JÁGERÉK a JÁGER kocsma tulajdonosai csak háttérben, amikor felszolgálnak, néha énekelnek 

SZALLER MARISKA a főszereplő leánya 

KONFERÁLÓK, MESÉLŐK: az unokák: SIMON OTTÓ, aki föntről küldi jeleit  ., SIMON 

MÁRTA  lap topja mellől  A KÉT UNOKÁT TERMÉSZETESEN SZÍNÉSZEK JELENÍTIK MEG 

SÁMSONIAK, akik csak a búcsúba érkeznek a búcsúi forgatagban tűnnek föl 

4 fiatal LEÁNY és 4 férfi, fiatalon, középkorúan, idősebben. Fiatalon a búcsúban sétálók. Mulató 

társak, gazdák, tsz szervezők csasztuskát énekelők, a darab végén koporsó vivők / többféle 

szerepben!/ 

 A KISSÉ SÁNTA, együgyű, jóindulatú kisbíró 

 A NÉGY ZENÉSZ, akik BARÁTAI is lettek, NÉGY MULATÓ GAZDA, Később AGITÁTOROK 

IS, ÉS A DARAB VÉGÉN KOPORSÓVIVŐK is 

SZALLER PALI APJA, idősebb suszter, háromlábú széken, kötényesen 

SZALLER PÁL KERESZTAPJA, csizmás, kalapos, egyszerű paraszt 

SIMON ISTVÁN a beteg vő  

 ILONKA SZÜLEI: EGYSZERŰ PARASZT HÁZASPÁR 

SZIKVIZES csak behozza a kocsmába a ballont, de táncol is egyet. FUVAROS IS! 

 

 A szereplők közül többen csak a háttérben szerepelnek, mozognak, öltöznek, csomagolnak, 

megbeszélnek valamit, gesztikulálnak stb 

A színpad hátterében Simon József / Nagybátyám, író, költő, autodidakta festő képei legyenek 

vetítve a színdarab mondanivalójának megfelelően.:  

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


Legyen még néhány fénykép is, melyek Dr Bürgés György, férjem 2003-ban készített fénykép 

felvételei.  A díszlettervező alkothat teljesen szabadon a színpadon. / Remélem, hogy vőm, Mira 

János díszlettervező kaphatja a munkát a rendezőtől/  

Sámson (fényképen) Pali és suszter társai   Szentgyörgy Jáger- kocsma háttérnek Józsi Bátyám 

festménye, szentgyörgyi parasztok borozgatnak., Budapest, ANKER PALOTA, DÉLI 

PÁLYAUDVAR RÉGI FELVÉTELRŐL  

 

 

Felhasználhatjuk még vetített háttérnek a következőket: 

Szentgyörgy a Berényi heggyel / Simon József NAGYBÁTYÁM festményei/ csodálatos panoráma 

vetítve a Somosból és Berényből a Balaton partról a Tapolcai-medencéről. Megtettük. 

Ángyánkereszt a Berényi – hegyen, Szentgyörgyi templom a Pietával (Szaller Pál ajándéka a 

szentgyörgyi templomnak),/Fénykép  kivetítve/ Férjem javaslata a PIÉTA MELLÉ TEGYÜK A 

BALATONSZENTGYÖRGYI TEMPLOM TORNYÁT IS!  Megtettük. 

 

 

 

 

 

A MŰ TARTALMA KÉT FELVONÁSRA OSZTVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ELSŐ FELVONÁS TARTALMA 1922-1942- ig 

Színpadkép: Panoráma a Somosból 

 

 

 

 

 



 
 

 

Balatonszentgyörgyi búcsú, fiatalok ringliseznek a szájharmonikás biztosítja hozzá a zenét, mely 

nem túl hangos! A fiatal, katonaviselt, somogysámsoni legény, Szaller Pali, aki tanult cipész, 

menyasszonyt keres Balatonszentgyörgyön, Szentgyögy- napján, a búcsú alkalmából. Ilonkát, a 

szegény lányt szemeli ki magának. Egymásba szeretnek. A szülők nem adják Ilonkát, mert 

gazdagabbat szeretnének. Palit szentgyörgyi keresztapja felviszi a Somosi hegyre, ahonnan 

fantasztikus panoráma tárul eléjük. Szaller Pali kijelenti, hogy egész életében dolgozik, küzd, hogy 

parasztpógár lehessen Szentgyörgyön.  Ilonka és Pali kénytelen belenyugodni a szülői döntésbe.  

  Simon Rozika ajánlkozik menyasszonynak.  Pali elfogadja, de szíve Ilonkáé. 

   Pali és Rozika összeházasodnak. Sámsonban próbálkoznak, de börtön lesz a vége, mert Pali nem 

tudott adót fizetni. A gazdasági világválság miatt, nem volt pénze a sámsoni szegényparasztoknak 

cipőt csináltatni, javíttatni.  Erzsi néni, Darvas sógorék pesti ismerőse megjelenik kedves jótevőként. 

Munkát szerez Pesten a szegény, szorgalmas fiatal párnak. Nagy az ára.  A megélhetésért, 

Budapesten az Anker Palotában vállalnak munkát, kicsi leányukat nem vihetik. Muszáj öreganyja és 

Darvas sógorék gondjaira bízni Szentgyörgyön. 

   Tizenöt évig dolgoznak az Anker Palotában Pesten. Minden fillért félretesznek, hogy OTTHON 

földet vásároljanak. 11- hold föld megvételét ünneplik a Jáger –kocsmában.  Haász ügyvéd úr 

mindent elintézett, a jóravaló Lőwék , a zsidótörvények miatt, sorra eladják földjeiket, elhagyják a 

falut.  

 / Szaller Pali szép mulatsággal ünnepel a rokonokkal, kedves ismerősökkel. Ilonkával is találkozik, 

végleg elbúcsúznak.  Együtt énekel, táncol a falu: Dalok: Megrakják a tüzet…, Jegenyefán fészket 

rak a csóka… ,Sej haj gyöngyvirág…, Szánt a Babáb, csireg – csörög  sejhaj a járom… Mondtam 

babám… ÜST GYULA cimbalom, STEFÁN KÁRÓ nagybőgő, STEFÁN FERENC tárogató   , 

Henye János hegedű, KISS JÓZSEF a falu borbélya tangóharmonika.  

 

 

„ 

 FÖLÉMRAGYOGSZ EURÓPA FIZETETLEN VÉGVÁRA, SZEGÉNYLEGÉNYEK GYÖNGYORSZÁGA CSILLAGOS 

HUNNIÁM „                                        

                                                                                                                                     SIMON OTTÓ (1942 – 2007) 

 



 

 

 

 

 

 

             

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

/Simon József szentgyörgyi író, festő, helytörténész, költő festményei a Balatonról a BERÉNYI 

hegyről, panorámáról legyenek a háttérben vetítve! Boldog búcsúi ünneplés a JÁGER 

KOCSMÁBAN./ A KOCSMAI ÖRÖMTÁNCOK ALATT A HÁTTÉR  SIMON JÓZSEF 

FESZMÉNYE AZ „ EMLÉKEZÉS” legyen!  / A cimbalom legyen az uralkodó hangszer! 

     SZALLER PÁL ÉS FELESÉGE, SIMON ROZIKA egy PIÉTA, FÁJDALMAS SZŰZANYA 

szobrot adományoz a szentgyörgyi templomnak. Így fejezik ki hálájukat, hogy a nincstelenségből 

ISTEN segítségével vásárolhattak 11 hold földet. A szobor Szentgyörgyön a temlomban, a kórus 

alatt található. 

 

         



   / Az első felvonás végén PALI és ROZIKA, Darvas sógor és felesége két kicsi lányukkal 

bevonulnak a templomba és az akkori atyával felszentelik az ajándék Fájdalmas Szűzanya szobrot. 

Csak messziről, látjuk őket! / 

     / Az első felvonás végén hallatszik egy katonadal, hogy vége a BÉKÉNEK! KERESNI KELL 

EGY KATONADALT A MŰSORUNKBÓL.  MEGVAN! Ó, NÉZZ LE ÉDES SZŰZANYÁNK 

HŰ MAGYARJAIDRA… / Ezt a II. felvonás elejére tegyük! 

 

 

A MÁSODIK FELVONÁS TARTALMA 1942-1962-ig 

 

     Kitört a második világháború, Budapest körülzárása előtt sikerül az utolsó vonatra felszállni, 

menekülni.  Kényszerből hazajönnek Szentgyörgyre. Hallják, hogy az oroszok Pest felé jönnek. 

Itthonról vejüket és testvéreit besorozzák. Leányuk egyedül marad kicsi gyermekeivel. ITT KELLE 

A DAL, „Ó, NÉZZ LE ÉDES SZŰZANYÁNK HŰ MAGYARJAIDRA…” 

     Pali és Rozika otthon tervezik további jövőjüket, hiszen Pali mindig paraszt pógár szeretett volna 

lenni Szentgyörgyön. Az első nagy háború után töltötte katonaidejét, mialatt Elzászban is 

gyakorlatoztak, ahol az ottani gazdáktól sokat tanult. Azt is, hogy hogyan dolgozik egy szorgalmas, 

gondos paraszt pógár, ahogy ő mesélte.   Belevágtak a gazdálkodásba. Elzászban való 

katonáskodásáról szeretettel mesélt a családnak. Szorgalom, tisztaság, emberfeletti szeretet a Föld 

iránt. Ezt vallotta: Meghozza a tisztességes hasznot. 

     Ötven felettiként a II. világháborúban csak otthon, az állomáson és a polgári védelemben lett 

katona. 

 Öreg barátjával, nászurával együtt küzdenek, hogy a nehéz munkával szerzett földeket Darvas 

sógorékkal együtt haszonnal műveljék. 

      A kemény munka gyümölcsöt hozott.  Felépült két ház. Termett a szőlő, vetőgéppel vetettek, 

ökröket neveltek, eladták, ragyogott a pince, mint Elzászban! / A pince fényképe, az eredeti Simon 

Veránál van!    A két ház fényképe!  

  

  Minden szentgyörgyi gazda elismerte szorgalmát, segítőkészségét. Elzász jó iskola volt!  



        

 

 

 

 

 

 

 

 

Két unokája főiskolára, egyetemre járt! Ő ezt nem helyeselte! Fiú unokáját a vasútra szánta. A leány 

pedig menjen hamar egy vasutashoz férjhez, hogy a szolgálaton kívül, majd segítsenek a 

gazdaságban. „EMBER TERVEZ, ISTEN VÉGEZ” Nem így lett. 

  



      Pali söpri az istállóhoz vezető tégla- járdát. Benéz a pincéjébe, hogy eléggé ragyognak –e hordói.   

Közben dúdol.?” Mert levágták az kanyomat, keselylábú ártányomat „ 

       Nyikorog a kisajtó, belépnek aTsz szervezők. Palit agitálják. Ő teljesen ellenáll. / Csasztuska/ A 

megismerni a kanászt népdalra: Eisenhoffer/ EISENHAUER akkori elnökre utal/ 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/   Rozikát, feleségét kéri, hogy szaladjanak fel a 

hegyre az Ángyán kereszthez. Felfutnak, imádkoznak, ahogy fiatalon is szoktak, mikor elmentek a 

kereszt mellett. Visszajönnek a faluba, a templomba, az általuk ajándékozott Piéta szoborhoz ott is 

könyörögnek. 

        Leány unokájuk mögöttük.  Forog a színpad. 

   Másnap. Ismét megjelennek az agitálók: Pali bácsi! A TSZ-be belépni nem kötelező, hanem: 

MUSZÁJ.  Pali egy hirtelen mozdulattal beugrik pincéjébe és magára zárja az ajtót. Három napi 

könyörgés után sem jön ki. Harmadnap este kéri, hogy telefonáljanak fiú unokájának, Simon 

Ottónak, a leendő tanárnak Szegedre, az egyetemre, hogy jöjjön haza. Ha ő, a fiú unoka azt mondja, 

hogy írja alá a belépést, akkor aláírja, kijön a pincéből. 

      Negyedik nap. Ottó unokája hazajön és megismétli, hogy a Tsz-be belépni nem kötelező, hanem 

muszáj. 

        Csikordul a zár. Pali bácsi kijön, aláírja az elé tartott nyilatkozatot. Mindig mosolygó, tiszta, 

kék szemei zavarossá válnak. ÉNEKEL, / Mert levágták, az kanyomat ….  Dalrészlet az A Vidrócki 

híres nyája c. népdalból”, MAJD mint egy zsák előrehajolva, karjait szétnyitva a földre zuhan. 

Rozika néni az idős feleség törölgeti. Mindennek Vége! - Mondta tiszta, egyszerűséggel. Szaller 

PÁLNAK többé nem volt bizalma senkihez. Zavarodottan élt még két évig. SZINTE 

MINDENKINEK AZ EGYKOR AMERIKÁBA TELEPEDETT VAGY MENEKÜLT 

ELZÁSZIAKRÓL MESÉLT, AKIKET VÁRT, HOGY MEGMENTIK NINCSTELENSÉGÉTŐL, 

ZAVARODOTTSÁGÁTÓL. 

         1965. karácsonyán a déli harangszókor, „kihullt e földi világból.” 

         Temetése karácsony utáni napfényben volt. Mind ott voltak a régi barátok: az ANKER 

PALOTA tisztviselői kedves ruháikban, az ökör sógorok, a Jáger kocsmabeli barátok. A temetés 

után az ismerősök, barátok a Jáger kocsmában emlékezve köszönnek el SZALLER PÁLTÓL és a 

nehéz kortól, melyben éltek a háború előtt és után. Tárogató is szólt, de csak messziről, halkan: 

Mondtam Babám ne rakd meg a sej-haj szekeret… 

    Korán elhunyt Simon Ottó költő tanár unokája zárja nagyapja példás, szomorú életének történetét.       

„… s, ha időnként bele is borzadok, mégis reménykedem az odafönti nagy találkozásban”. Ez 

Részlet Egy versből.! Meg kell keresnem! Cím:” Szavaim tündéri mezőin   



„ ……………….. 

 

föltűnik egy addig láthatatlan 

úgy világlik föl 

a rejtőzködő bennem élő 

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” 
 

Végül: Simon József festményei a Balatonról és a paraszti életről búcsúztatják Szaller Pált a 

szorgalmas nagy akaraterejű, példamutató parasztpógárt. Kísérők mind vékony nyakú, egyszerű 

csizmás parasztok, feleségeikkel. A család és a falu is eltemet egy szomorú, reményekkel teli 

korszakot. 

EZ CSAK A TARTALOM VOLT EDDIG! EZUTÁN JÖN A KÉT FELVONÁS: 

EZT JAVÍTANOM KELL!  

 

 

                                               ELSŐ FELVONÁS: 

 

A SIMON OTTÓ: FÖLDLÜKTETÉS c. VERSÉVEL EGYBE SZERKESZTETT 

PANORÁMAKÉP A színpad hátterében vetítve látható. 

 Keret: FÉNYKÉP A SOMOSBÓL A HÁTTÉR. SZÁJHARMONIKA: ZERKOVICH: LESZ MÉG 

NEKÜNK SZEBB ÉLETÜNK… 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 / KÉP: CÍPÉSZEK: FÉNYKÉP!  

Vetített háttérképek az első felvonásban: BALATONSZENTGYÖRGY panoráma a Somosból, 

Berényi- hegy, SOMOGYSÁMSON, Anker Palota Budapest, Déli pályaudvar , Jágerék kocsmája  

 

 

 

 



Szereplők: 

Szaller Pál a katonaviselt Somogysámsoni legény 

Ilonka, Pali első szerelme 

Keresztapa, a lánykérő, egyszerű parasztgazda  

Ilonka szülei, szegény parasztok 

Rozika, aki felesége lesz, jóban rosszban, Darvas sógorék, Rozika özvegy édesanyja, 

Erzsi Néni, az Anker Palota gépírója, este Darvas Lili színésznő öltöztetője, barátnője 

Szentgyörgyi paraszt fiatalok, legalább négy leány és legény, vasárnapi zenészei a Jáger kocsmának, 

cimbalmos Üst Kálmán, hegedűs, nagybőgős, tárogatós, harmonikás szájharmonikás  

Kisbíró, szikvizes, fuvaros 

Forgószínpad.   

  

.  

 
                                        

                                                                                                        

 

 
 

 

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, Elzássban 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!  

 

 

 

 

„ 

 FÖLÉMRAGYOGSZ EURÓPA FIZETETLEN VÉGVÁRA, SZEGÉNYLEGÉNYEK GYÖNGYORSZÁGA CSILLAGOS 

HUNNIÁM „                                        

                                                                                                                                     SIMON OTTÓ (1942 -2007)  

 



           
 

 

            
 

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 25.  

 

  
      

        SZALLER PÁL bejön: A kép felé fordul. / Micsoda földek, itt szeretnék én paraszpógár 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: DAL: 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. 

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


 

 

 

      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, Pali idősödő lányunokáját alakító színész A valóságban az E-MAIL ODA-FÖL c. 

novella írója/ Emlékezik, küldi az E-mailt ODA- FÖL: Simon Mártát alakító színész: Simon Ottó 

fényképe vetítve a háttérben.  

      

BALATONI FESTMÉNY ÉS SIMON OTTÓ 

                                                                                     

 

   

 
 

 



 
Földlüktetés 

 
… fölémragyogsz 

Európa fizetetlen végvára 
Szegénylegények gyöngyországa 

Csillagos HUNNIÁM „A szöveg alatt vetítve „ 
 

   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, 

hogy 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, hogy: 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 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. / J.B: festmény: Kapálók   

                 
 

Próbálkozott Pali Nagyapánk a tanult cipész mesterséggel is, de se Szentgyörgyön, se  Sámsonban 

nem volt a parasztoknak pénze cipőre. 1924. megszületett édesanyánk, Szaller Mária Sámsonba 

költöztek, mert Szentgyörgyön a ház kicsinek bizonyult. 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 most csak a Miatyánk maradt.  Jól imádkozott. 1927-ben Darvas Lili 

színésznő öltöztetőnője, Erzsi Néni eljött a színésznő rokonaihoz a szentgyörgyi búcsúba. / Itt !!!  

Elég lenne csak Szájharmonika is!!!! 

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 színen mozgó fiatal párhoz és 

imitálja elégedettségét!/ /  

 SIMON OTTÓ a FÉNYképe elé belép egy színész: Igen, emlékszem.   A segítőkész asszony                                                          

megismerte Palit és Rozikát. Tudta, látta, hogy nagyon szegények, szorgalmasak és elmennének 

Pestre dolgozni. Ő maga, ERZSI Néni is két munkát végzett. Nyolc órát dolgozott az Anker 

Palotában egy irodában, 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 

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


PALI öregapánk álma volt, elzászi módra paraszpógár lenni Balatonszentgyörgyön. Egy hét múlva 

jött a távirat, hogy csomagoljanak. / 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, majd a mai állomás fényképe. Lassan felöltöznek, csendben 

ölelkeznek, búcsúzkodnak. Felszállnak a Budapestre hajnalban induló vonatra. Viceházmesterek 

lesznek az Anker Palotában. FÉNYKÉP AZ ANKER PALOTÁRÓL SZALLER PALIVAL!  

 

 

15 kemény munkával töltött év következett 

A LÁNY UNOKÁT ALAKÍTÓ SZÍNÉSZ HANGJÁN HALLJUK! 



              

 /Eddig a Balaton a Somos volt a háttér vetítve most változik a kép. Anker Palota Fénykép Palival, 

Később vált 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 kerül, háttérben marad a palota és Pali a palota 

előtt/: Az Anker palota egy szobás, kicsi lakásába nézhetünk. / Díszlettervező munka! 



       SZÍNPADKÉP: EGYSZOBÁS MUNKÁSLAKÁS AZ ANKER PALOTÁBAN 

    PALI: Te annya, sokat dolgozunk, de holnap szabadságra megyünk. Otthon búcsú lesz, 

táviratoztam Darvas sógornak, hogy készíttesse el Haász ügyvéd úrral a szerződést. Megvesszük 

Lőwék földjét is. Ez lesz a11. 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! Ünnepelni fogunk 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, imádkoznak hangosan:  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 A KÉT CÍMMEL: VÁSZON TERÍTŐK, lila tintaceruzával 

egyik oldalán: 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 KIVETITVE SIMON JÓZSEF: EMLÉKEZÉS C. festménye. SZÍNPADON A 

BERENDEZETT JÁGER kocsma 1940 körül. / A Jáger kocsmában többen beszélgetnek, 

iszogatnak. Bejön egy kedves vidám baráti társaság, Pali barátai.   NYOLCAN LEGYENEK, AKIK 

MAJD KIVISZIK KOPORSÓJÁT A TEMETŐBE A FALUN VÉGIG!!!!!!   

/Vidám kocsmajelenet következik táncokkal, zenével, tréfás évődésekkel. /Szól a cimbalom zene: 

Ritka búza…/ 

      Darvas Sógor szólót táncol nagyon elegánsan, magas vékony szép ember!  RITKA BÚZA, 

RITKA ÁRPA, RITKA ROZS…, Üst Gyula cimbalom szólót játszik. SEJHAJ, GYÖNGYVIRÁG…  

   SIMON JÓZSEF idős Szaller Pali nászuram parasztpógár lett Szentgyörgyön! Éljen! 

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


    Kórusban kiáltják: Hadd dolgozzon, gazdagodjon! / A hétvégi, alkalmi kocsma –zenészek  

cimbalmos, tárogatós, hegedűs, nagybőgős, tangóharmonikás örömzenét produkálnak SZALLER 

PALI köszöntésére: SZÁNT A BABÁM CSIREG CSÖRÖG, SEJ -HAJ A JÁROM,…ITT 

KELLENE EGY NAGYON SZÉP KOREOGRAFALÁLT TÁNC,  A KISBALATON 

TÁNCOSAIT DÍCSÉRVE!!!  AZ Ő, A KISBALATON NÉPTÁNCEGYÜTTES ELŐDEI 

VOLTAK A II.VILÁGHÁBORÚ ELŐTT A KOCSMÁBAN CSÁRDÁSOKAT TÁNCOLÓ, 

FŐLEG ÜST GYULA 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. / 

       PALI földhöz vágja, úgy teszi le a kalapját, énekel, a cimbalom kíséri.: Megrakják a tüzet…   

csak cimbalom és Pali. Majd táncba kezd és énekel, JEGENYEFÁN FÉSZKET RAK A CSÓKA…   

A zenészek körül állják, biztatják szép zenélésükkel.  SZÁNT A BABÁM CSIREG CSÖRÖG 

SEJHAJ A JÁROM… 

    Néhány pár csárdásba kezd nagyon vidáman. RITKA BÚZA, RITKA ÁRPA, ritka rozs c. népdalt 

játssza a kis falusi banda, mindenki énekel. 

     FUVAROS_ SZIKVIZES: / Behozza a ballont, megpödri bajuszát 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, kubikos talicska, 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:/ KISBÍRÓ: KÖZHÍRRÉ TÉTETIK, 

HOGY holnap a Jáger Mészárszékben kimérés lesz, aprópénzt és pappírt mindenki hozzon magával! 

Pali barátai kivezetik finoman a kocsmából /GERGYE JÁNOS TÁROGATÓ ZENÉVEL SZÓLÓT 

JÁTSZIK, Középen: SZÉRŐL LEGELJETEK, FÁNAK NE MENJETEK SZÉTSZEDI A 

TÁROGATÓT ÉS   PALI ÉS ILONKA GYERMEKEI KEZÉBE ADJA, HOGY ŐK IS 

PRÓBÁLJÁK FÚJNI. Ő FÚJJA A FŐ DALLAMOT: A Ritka búzával vége az első felvonásnak.  

Egy fiatal gazda hívja kocsijára a becsípett falusiakat. 

     A SZIKVIZES, fuvaros, egyet TÁNCOLÓ GAZDA VISSZAJÖN 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./ 

  

Szép csárdással fejeződjön be az első felvonás! A SZENTGYÖRGYÖN GYAKRAN ÉNEKELT, 

TÁNCOLT CSÁRDÁSSAL a RITKA BÚZA RITKA ÁRPA RITKA ROZS cíművel, melyet 

cimbalom kísér ÜST GYULA JÁTÉKÁVAL, VÉGE AZ ELSŐ FELVONÁSNAK: 

A I. FELVONÁS VÉGÉN - NE MENJEN ÖSSZE A FÜGGÖNY,  A SZÜNETBEN is 

MARADJON EZ A KÉP !!!!!!!! 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MÁSODIK FELVONÁS: ZENE: Ó nézz le édes Szűzanyánk, 

hű magyarjaidra…JELKÉPESEN EMLÉKEZTET A 

HÁBORÚRA! 

 
 

Színpadkép a Szallerék háza Szentgyörgyön!Egyszerű, paraszt szobabelső  ROZIKA: HÁT, 

ITTHON VAGYUNK SZENTGYÖRGYÖN,  SOKAT ÁLMODTAM A KIS SOMOSRÓL  az 

ANKERBEN. Az utolsó vonattal jöttünk haza, Pest ostroma közepette. A vonat elindulása után 

bombáztak. 1944 karácsonya volt, Pista és Jóska akkor sebesültek, betegedtek meg, majd fogságba 

kerültek.   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.  

      PALI/ középkorúan őszülően/: Közben én a II. háború alatt itthon, mint a többi kiszolgált 

idősebb, a faluban és az állomáson polgári katonai szolgálatot teljesítettem, nászurammal együtt.  

„ 

 FÖLÉMRAGYOGSZ EURÓPA FIZETETLEN VÉGVÁRA, SZEGÉNYLEGÉNYEK GYÖNGYORSZÁGA CSILLAGOS 

HUNNIÁM „                                        

                                                                                                                                          SIMON OTTÓ  (1942 2007) 



Kicsi a ház, de úgyis „ GYET KUMUNK, AZTÁN MENÜNK”, várnak földjeink, melyekért éjt 

nappallá téve dolgoztunk, hogy megvehessük.   / PANORÁMA A SOMOSBÓL, A BERÉNYI 

HEGYRŐL festmény 

 

 

       DARVAS 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? 

 

       PALI: 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. Hallgasd meg: Hazamegyek 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! 

 



PALI: 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! 

,  

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. SIMON JÓZSI NAGYBÁTYÁNK ÉLETÉT KOCKÁZTATVA, NAPLÓT 

ÍRT RÓLA: CSODÁLATOS OLVASMÁNY!  SZERENCSÉRE DUGDOSVA, MEGMENTETTE 

HAZA TUDTA HOZNI: BÁRCSAK MINDEN TÖRTÉNÉSZ OLVASNÁ EL! 

      FIÚ UNOKA 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 Szaller Páltól   Szentgyörgynek hálából ajándékozott Piéta szobor képe és a 

templomtorony. 

 



       

     .    

Szaller Pál ajándéka a szentgyörgyi templomnak 

 

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 ötvenhat 

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!   HÁROM 

ÉV FOGSÁG! Mégis segítenek nekünk is.   Az unokák lassan egyetemre készülnek. / FORDUL A 

SZÍN/ 

 



 
     

 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!  / Dúdol: 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! Vettem 15 év kemény munkával Veled együtt az Ankerban Pesten, 11 holdat! minta –

gazda 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.  

HANGOSAN 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! VEREBES ISTVÁNT MEG 

KELLENE KERESNEM! Bizonytalan vagyok!!! 

   

     CSASZTUSKÁt éneklő fiatalok közelednek PALIÉK házához. Azok, akik a búcsúi forgatagban 

mutatták szép kötényes ünnepi ruháikat! / Még áll a ház, le kell fényképeznem! /:A 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: 

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 ,lány unokája 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, csend. Nagyon lassan mondja/ „  ÖNKÉNT… ÁLÁÍROM”, / 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./ halkan dúdol: MERT 

LEVÁGTÁK AZ KANYOMAT,… 

 

       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 ELZASSI ISMERŐSEIT VÁRTA, MINT MEGMENTŐIT!   Családunk ezt csak később értette 

meg, amikor  



  megtudtuk, hogy valóban élnek Amerikában ELZASSBÓL menekültek, akik megtartották 

szokásaikat. DE SOKSZOR MONDTA, HOGY JÖNNEK AZ AMERIKAIAK!  

    1965 karácsonyán kihullt e 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, A szt. 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 ÖREGEDŐEN, DE 

FELISMERHETŐEN! a búcsúban sétálók közül hangosan imádkozik az utcán menve a többi már 

idős asszonnyal: 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. 

Mindenki : ÁMEN.  ÉNEK:/  Mindenki 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- Az üdv megmérhetetlen, melyet nekünk igér. 3. vsz.: 

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: ATYA és KÁNTOR : 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:  Mondja 

Földlüktetés versének utolsó szakaszát: 

      EGY SZÍNÉSZ MONDJA:/Simon Ottó szavait/ 

 



 
 

 „  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   

Simon OTTÓT ALAKÍTÓ SZÍNÉSZ  mondja:    TRIANON NÉPE! 56 NÉPE! / CSurka István/ után 

rövidítve/:  .IGEN,    Trianon és 56 népe egy tobzódó világbirodalomban él.  MEG KELL 

VÁLTOZTATNI EZT A TOBZÓDÓ VILÁGBIRODALMAT!   

 S: 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 
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  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: 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.  Ti, fiatalok is 

tegyétek dolgotok. Most tél van, nemsokára farsang, kezdd el Gyula, szóljon csendesen a cimbalom! 

/ Az én babám dunántúli…                                                                                                                  

MINDENKI: Énekelnek : AZ ÉN BABÁM DUNÁNTÚLI , OTT LAKIK SOMOGYORSZÁGBAN 

…/ az utolsó versszaknál két-három fiatal pár táncolja a csendes csárdást. / LASSAN ELHALKUL 

A CIMBALOM.  A cimbalom hangja halkul: 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 Kodály gyűjtötte dallamot játszik : Pl. Csillagok, csillagok, 

szépen ragyogjatok 

                                

 

 

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


 

 

       
 

 

     A KÉP MARADJON! NE LEGYEN FÜGGÖNY, a cimbalmos lassan álljon fel,  és hagyja el a 

színt! 

     FÜGGÖNY NÉLKÜL MARADJON A PANORÁMA A SOMOSBÓL A ZÁRÓKÉP OTTÓ 

versrészletével . ÍGY LESZ KERETES A MŰ, MERT EZZEL IS KEZDTÜNK: 

FÖLÉMRAGYOGSZ EURÓPA…!!! 

 

VÉGE 
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