
Hans Sachs: A  kalmár kosara • 267

s ha már szellemem-jellemem facsar
ja  orrát s lÁrám is rakásra: szar

mért érdemesÁt mért nyilatkozik 
s maga szarcsimbóknak kÁvánkozik? 
há? mért e maszlag-hablaty-misztika 
e karikaturabulisztika?

orrom kolbászát húzza hosszura 
s kajlancs fülem: a kullancs bosszúja?

meddőségéért bánik ki velem 
hogy törpének -  alkotásképtelen? 
s ő -  ki az írásból kisemmizett: 
hullám mellé a csendőrőrizet?

fárad’hatlan Tizenkét Oldalon: 
mely örökharagvás! mi szorgalom!

mi falsul festi fényes arcomat 
ez áskálódó tárca-karcolat 
mi kajánul rója torzképemet 
s hogy eltalált! -  az isten bassza meg
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biztos megmondják, hol vegyek. 
Fő, hogy időbe’ honn legyek, 
s nekem is jusson még ebéd, 
mivel ki van tálalva rég...
Nézd azt a két tülekedőt 
ott, az „Arany Tülök” előtt! -  
Egy kalmár az meg asszonya. 
Vajon miről a nagy vita?

A kalmár leteszi a kosarát, és rászól a feleségére

KALMÁR

KALMÁRNÉ

KALMÁR

KALMÁRNÉ

KALMÁR

Itt a kosár, no fogd, vigyed!
M ég mit nem? Azt biz lesheted, 
hogy én a kosarat vigyem, 
te meg elszórd a pénzt! No, nem!
H a álldigálhat a kosár, 
amíg a kártya, kocka jár, 
cipeld csak ezt az ócskaságot!
Ha rosszul gazdálkodsz, te bánod. 
Ne rám terheld a károdat! 
Kipapolhattad már magad.
Ráment a teljes éjszaka.
Ej, mért vagy ilyen ostoba?
Na, jó ! Egy kis pénz ott maradt, 
de csak hogy nyerjek, amiatt.
S te így a szívedre veszed!
Volt már, hogy öt font ottveszett, 
de még többször volt nyerti, nem? 
Mit morgolódsz hát szüntelen? 
Legközelebb majd visszajön.
Itt a kosár, ne! Fogd fülön!
S gyerünk, mert fönn a nap nagyon! 
Csak várd, amíg én megfogom 
a kosarat, te senkiházi!
Hogy majd te tudj mit eldobálni! 
Minden hasznot a szélbe szórj!
Öt fontunk megint nincs sehol. 
Abból ma mi mindenre telne! -  
mézeskalácsra, borra, serre; 
hajpántra, tűre, gyöngyre, gombra... 
A  népség mind körénk tolongna!
S most mindebből nincs semmi se; 
pedig mi pénz folyt volna be 
az erdőn túli búcsúban!
Ej, kedves, mért ily hangosan?
Nem játszom többé, megigérem. 
Fogd a kosarat, s gyere szépen!
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KALMÁRNÉ

KALMÁR

KALMÁRNÉ

KALMÁR

KALMÁRNÉ

KALMÁR

Kár mindent dobra verni nyomban. 
Nem látod, mennyi hallgatónk van? 
Rajtunk nevet mind, nézz körül! 
Hányszor ígérted, féleszű, 
hogy a játékot elhagyod?
És meddig tartott a dolog? -  
Amíg a drága cimborák 
nem csimpaszkodtak újra rád!
Ha kártyát, kockát lát szemed, 
mindjárt nyerőnek képzeled 
magad, s azonnal lépre mész. 
Kifoszt a sok csaló, csibész.
Hány ember észre tért, ki vesztett! 
De te már holnap újra kezded.
Ez fáj legjobban énnekem.
A  kosarat meg nem viszem.
Ha te sem, hát majd ott marad.
Ej, kedves, ne kösd meg magad! 
Csapd a hátadra, hogyha nyom! 
Lesz ez még jobb is, én tudom. 
Meglásd, leszünk még gazdagok. 
M íg élsz, előbbre nem jutok. 
Megbüntetett a sors veled.
A  készpénzt sorra elvered.
Semmit nem nyertünk az idén.
A  tűző napon égek én, 
járván templomtól templomig, 
amerre éppen szentelik, 
de nyerni semmit nem nyerek, 
csak egyre beljebb süllyedek 
a gondba és a félelembe.
Az árut úgy kapjuk, hitelbe, 
és nincs nyugtunk semerre sem. 
Bolond vagyok már teljesen.
S mindez a játékod miatt.
V idd csak magad a kosarat!
Én ugyan meg nem mozditom!
Hát ide hallgass, angyalom!
Abban, hogy sorsunk ily komisz, 
van ám kis részed néked is.
Miféle részem van nekem, 
te arcátlan, szégyentelen?
Mondd a szemembe, ha mered! 
Nem öveden cipelgeted 
mindenfelé a kulacsod, 
melyből gigád locsolgatod?
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M íg a munkához lusta vagy, 
kitátott szádnak öble nagy.
Meglátni jó  nagy seggeden!

KALMÁRNÉ Ha te úgy bántál vón velem, 
mint én, ez évben is, veled, 
még nagyobb vóna, úgy lehet.
Hogy mered bántani a seggem?

KALMÁR Mért? Te nem piszkolsz folyton engem 
a kártyaveszteség miatt?
Te meg dőzsölgetsz, napra-nap.
Bizony elinnád mindenünk. -  
Ha egy kocsmába beülünk, 
kettot iszol, míg egyet én, 
s harapsz is mellé könnyedén.
Alig tudlak kihúzni onnan.
Hasonlítunk mi pár dologban: 
amíg én játszom, te iszol, 
nem maradsz tolem el sehol.
Meglelte nálunk zsák a foltját.
Tegye csak mindkettonk a dolgát: 
kapd a kosarat végre fel!

KALMÁRNÉ Arra ugyan rá nem veszel, 
csicsogj, ahogy a csíz, akár, 
vagy mint a lott bak, fejre állj!
Hozzad magad, vagy hagyjad ott!
Én ma Forchheimbe indulok.

A kalmár odahajítja neki a kosarat

KALMÁR Veszed föl rögtön? Rossz lotyó!

A kalmárné visszahajítja

KALMÁRNÉ Majd te, mihaszna naplopó!

Zsákokkal püfölik egymást. Az inas szétválaszja őket, mire mindketten elszaladnak. 
A kalmár visszajön, és elviszi a kosarat

INAS Az asszony nyerte a csatát...
De nagy bolond vagyok! Nahát!
Őrzöm e két őrültet itt, 
s otthon az asztalt leszedik.
Futás! Hova is? Erre, ni!
Hátha marad még valami.
(Elszalad)
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Bejön az úr és az úrnő

ÚR Hol marad az a Jancsi már?
Ugyan, mi újabb bajt csinál?
Már egy órája itt ülünk, 
elfogyott minden ételünk,
-  három fogás is -  de a bor 
meg a hozója nincs sehol.
Mainzba ment volna el borért? 

ÚRNŐ Tán még a kocsmáig sem ért. 
Biztosan elbámészkodott.
Vajon talál-e rá okot? -  
Nem gondolnám, hogy nagy tömeg 
szállta a csapszéket ma meg, 
mikor a bornak ára már 
lassan a fellegekbe’ jár.
No, végre, itt a naplopó!
Fújtat a borral, mint a ló.

Bejön Jancsi, az inas

INAS Egészségükre! Jó hideg.
ÚR Itt vagy? A  ménkű csapna meg!

Ha a Halálnál vagy cseléd, 
az ükapám is élne még.
Már egy órája itt ülünk, 
s a szomjúságtól szédülünk.
Száraz ebéd! -  a franc beléd! 
Számodra az se, rongy cseléd!
Majd ha időre jössz haza.

INAS Uram, ne szidjon annyira!
Kitört egy nagy csihi-puhi, 
s muszáj volt látnom, ki nyeri. -  
Fönt, az „Arany Tülök” előtt, 
egy kalmárné zúgott, pörölt, 
hogy nem viszi a kosarat, 
mer’ a pénz kártyán elszaladt.
No, erre szó szót követett, 
mivel a kalmár szeretett 
volna mielőbb menni onnan. 
Belehevültek egyre jobban: 
szállt oda-vissza a kosár.
S végül kevés volt ennyi már, 
elkezdték egymást ütlegelni.
Ezt aztán mégse’ tűrtük el mi, 
ha’ véget vetettünk a harcnak,
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mire mindketten elszaladtak.
De a kalmár visszaszaladt: 
о vitte el a kosarat. -  
A  dolgom félre ez terelte.

ÚRNŐ Az a kalmár megérdemelte, 
hogy a kosarat о vigye, 
mert azt a drága pénzt, ugye, 
előtte о játszotta el, 
léhán kártyára téve fel.
Ha a kalmárné én vagyok, 
én is éppúgy beolvasok, 
s a terhet éppúgy nem viszem.

ÚR Én meg, a kalmár helyiben, 
azért, mert rosszul járt a lap, 
még nem vinném a kosarat; 
mer’ az bizony az asszony dolga. 
Mindenfelé az asszony hordja.
A  rendes asszony azt teszi, 
amit a férje mond neki, 
mivel a férj az úr a házban. 
Különben nagy felfordulás van. 
Ami parancsba tétetett, 
azt о nem tagadhatja meg: 
vinnie kell a kosarat.

ÚRNŐ Azért egy kérdés még maradt: 
ha kártyás, kockás az a férj, 
és sokat semmiben sem ér, 
házát vezetni képtelen, 
nem úgy jogos, hogy о legyen 
a terhet hordozó szamár?

ÚR Mért? Asszonyokra ez nem áll? -  
kik páváskodva, cicomában 
imbolyognak a férj nyomában, 
s naponta vesznek új ruhát, 
mi majd féláron megy tovább?
Ez tán nem pénzpocsékolás?
Mért csak a férj lehet hibás, 
ha a kosarat vinni kell?

ÚRNŐ Egyebet nem is érdemel
az az asszony, ki oly gonosz, 
hogy a férjének kárt okoz.
Én ilyen asszony nem vagyok.

ÚR De szent sem, annyit mondhatok. 
Szálat se vagy jobb, mint a had. 
Vinnéd bizony a kosarat, 
ha egyszer arról lenne szó!
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ÚRNŐ Pont én lennék rá kapható!
Könyöröghetnél énnekem, 
hogy a kosarat fölvegyem!
Nem sóznád azt te énreám!

ÚR És ha komolyan mondanám? -  
megparancsolnám, hogy vigyed?

ÚRNŐ Úgy sem fogadnék szót neked.
Nem bánnám, bárhogy esz a méreg; 
kivált nem, tudva veszteséged.

ÚR Nem vinnéd parancsomra sem?!
ÚRNŐ Bánnám is én azt, kedvesem,

hogy hangod épp milyenre vált!
A  kalmároknak kosarát
nem volna mód, hogy rám tegyed.

ÚR M eg is Ízlelnéd öklömet!
Megtudnád, ki az úr a házban!

ÚRNŐ Ej, hát csak üss meg! Rajta, bátran!

A férj megüti, az asszony visszaüt. Végül az asszony menekülni kezd

Ne félj, megtudja majd a bátyám, 
hogy ok nélkül vertél, te sátán!

ÚR Nem! A  kereplőd volt az ok.
Abból zúdult a dac, mocsok, 
mintha latorhoz szólanál.

ÚRNŐ No, csak üss még! Csak üss, szamár!

A férj nekirohan, az asszony menekül, kiszaladnak

INAS Nem furcsa mégis egy kicsit, 
micsoda vihar tört ki itt 
egy rossz kalmárkosár körül?
Abban biztos az ördög ül.
J obb lesz, ha máskor nem mesélek, 
ne bolyduljon fel Így a lélek.

A szakácsnő jön be, kezében főzőkanál

SZAKÁCSNŐ Mondd, kedves Jancsim, nem tudod, 
urunk meg úrnőnk min kapott 
össze ily csúnyán és keményen?
Hét esztendeje lesz a télen, 
hogy elszerződtem volt ide, 
de azt nem láttam még sose’, 
hogy szóval, tettel ily vadul 
vljjon az úrnő és az úr.
M i kavarta fel Így a vért?
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INAS

SZAKÁCSNŐ

INAS

SZAKÁCSNŐ

INAS

SZAKÁCSNŐ

INAS

SZAKÁCSNŐ

INAS

Ej, hát hogy elküldték borért, 
fönt az „Arany Tülök” előtt, 
láttam egy szép kis hajcihőt. -  
Egy kalmár buktizott a kártyán, 
ezért aztán a házisárkány 
nem nyúlt a kosarához, és 
volt nagy szóváltás, csépelés.
Mikor ezt itthon elmeséltem, 
úrnőnk jó t mulatott mesémen, 
s a kalmárnénak fogta pártját. 
Urunk a kalmár oldalán állt, 
és úrnőnktől is ezt kivánta.
Ebből támadt a csúnya lárma. 
Magukat olymód feltüzelték, 
hogy egymást kékre-zöldre verték; 
egy ilyen ócskaság miatt. 
Úrnőnknek adok igazat.
Ha kalmárné vagyok, bizony, 
a terhet én se hurcolom, 
amikor eljátsszák a pénzem.
S ha én lennék a férj helyében, 
rászorítnálak, hogy vigyed, 
ha nem kívánnád öklömet.
Hogy te? Engem?
Játszva, szentem!
Tudod, kivel játssz, nyámnyila! 
Rád ülök, mint egy sámlira, 
s rajtad eszem a lágy tojást.
Eszel ám, de merőbe’ mást, 
te kormos képű konyhapatkány! 
így merészelsz te szólni hozzám? 
Három ilyentől, mint te vagy, 
el nem futok! Vidd copfodat, 
vagy annál fogva huzdigállak! 
Nézd, hogy kinyílt a nyápicának! 
Velem se bírsz meg egymagad, 
hogyha a mérgem elragad.
Előbb teremtlek földhöz én, 
s tojok fejedre, kislegény, 
mint hogy te azt a kosarat 
valaha is nyakamba rakd.
Mire vagy büszke ily nagyon? 
Hallgass! A  szám nem koptatom. 
Ha el nem zárod fönt a rést, 
beléd vágom a konyhakést, 
hogy átsüt testeden a nap!
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SZAKÁCSNŐ Kár, hogy a disznó elszaladt 
azzal, mit reggel lelt a portán, 
mert ha én azt a szádba nyomnám, 
vinnéd ám szépen jómagad 
a terheddel a kosarat.
Kordába fognálak, tudom.

INAS Jobb helyt van az a hasadon.
A  terhet úgyis ismered: 
vitted a szégyenköveket 
hajdan a vásártér körül, 
s mint hírlik, fattyad is belül.
Mért épp a kaskát köpködöd? 

SZAKÁCSNŐ Hazudsz, te hitvány, gaz kölyök!
A  tisztességem nem hagyom, 
inkább itt váglak, most, agyon.
Nesze neked kalmárkosár!
Nesze hátadra nagykanál!
(Hátára húz a főzőkanállal, amaz ököllel 
püföli, míg a szakácsnő el nem menekül) 

INAS Mire nem képes egy kosár!
Itt már a józan ész megáll.
Bizony, velem is jó l kitolt, 
csuromvíz lettem, tiszta folt.
Jól megkaptam a magamét.
Minden volt ez, csak nem ebéd. 
Pedig lett volna nagykanál...
Régi igazság, bölcs szabály, 
hogy az ember, ha nem ökör, 
saját háza előtt söpör; 
békén marad, magát nem ártja 
bele minden kis rongy viszályba. 
Bölcsebb tanácsot most sem kapsz -  
üzeni néked is Hans Sachs.


