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Férjhez kéne menni, 
meg kén házasodni 

 

 (vidám jelenet középiskolások részére) 
 

Összeállította: Demény Piroska 
 

 

Valamilyen népdalt énekelve jönnek be a lányok a színpadra. Félkörbe 
helyezett székekre ülnek, jelzéses mozgással „fonják” a szöszt. Ennek mozza-
natai: egyszerre nyúlnak a lenszöszért a félkör elképzelt középpontja felé, s 
lefelé húzva a kezüket ujjukkal sodorják a fonalat. Majd gyors váltással az 
egyik kezükkel a motolla forgását utánozzák, lábukkal pedig a lábítót hajtva 
ritmizálják a szöveget (kórusban mondják): 

 
Pördítem, fordítom 
Pörög orsóm, bodorítom, 
Bíbor ümög, selyemfonál, 
Aki szeret, majd megtalál! 
 

1. leány:  
Gyertek táncoljunk! Lányok lapádi tánca 
 

Visszaülnek a helyükre, rövid ideig újra fonnak (gyors mozdulatokkal), 
majd ritmusváltás következik – a fonás egyhangúságát érzékeltetjük –,s 
ezzel áll ellentétben a lányok nyavalyája:  

 
Mind a lányok:  

Jaj, anyám a fonás! 
 

1 lány: 
Nehéz ez a várakozás! 

 

Anya: 
Cipőt veszek, szülöttem, 
Csak ne sírj, ríj előttem. 
 

Mind a lányok:  
Jaj, anyám, jó anyám!  
Nem az én nyavalyám! 
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Anya:  

Szoknyát veszek, szülötttem, 
Csak ne sírj, ríj előttem. 
 

1. leány: 
Nem az én nyavalyám! 
 

Anya:  
Legényt hozok szülöttem, 
Csak ne sírj, ríj előttem. 
 

Lányok mind: 
Úgy anyám, jó anyám! 
 

1. leány: 
Ez az én nyavalyám! 
 

Mind: Ez az én nyavalyám! 
 

Fiúk – énekelve, táncolva jönnek be: 
Erre kakas, erre tyúk, 
Erre van a gyalogút. 
Ide te, oda te, 
Subám alá gyere te! 
 
Egyszer voltam nálatok, 
Leszakadt az ágyatok! 
Ide te, oda te, 
Subám alá gyere te! 
Ha még elmék hozzátok, 
Jó legyen az ágyatok 
Ide te, oda te, 
Subám alá gyere te! 
 

Lányok énekkel feleselnek:  
Ezért a legényért nem adnék egy hagymát… 
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Verses feleselés: Gyáva legény (székely népköltés) 
– Jere hozzám vacsorára, 
Apró vágott káposztára, 
Béjöhetsz, szüvem, bátran! 
– Héj, nem merek én bémenni 
Ó, én édes angyalom: 
a gyertyának világánál 
Észre vesznek csillagom! 
– Vedd le a gyertyának hammát, 
Nem lássák a világát, 
Béjöhetsz, szüvem, bátran! 
– Héj, nem merek én bémenni,/  
Ó én édes angyalom: 
A kutyának ugatásán észre vesznek csillagom! 
– Vess egy darab koncot neki  
Az ugatást elfelejti 
Béjöhetsz, szüvem, bátran! 
– Héj, nem merek én bémenni, 
Ó, én édes angyalom: 
A csizmámnak kopogásán észre vesznek csillagom! 
– Köss keszkenőt a sarkára, 
Nem hallik a kopogása, 
Béjöhetsz, szüvem, bátran! 
– Héj, nem merek én bémenni, 
Ó én édes angyalom: 
Ajakunknak cuppanásán észre vesznek csillagom! 
– Héj, te vitéz, hát te mit érsz? 
Ha még csókolódni is félsz! 
Elmehetsz már dógodra, 
Nem szorultam csókodra!  
Elmehetsz, már nem kellesz, 
Nem vagy előttem kedves! 
 

Szólóének (fiú):  
Az én bús rózsámért mit nem cselekednék, 
Az én bús rózsámért mit nem cselekednék, 
Tiszából a vizet kanállal kimerném, Áj lálá… 
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Tisza fenekéről igaz gyöngyöt szednék, 
Tisza fenekéről igaz gyöngyöt szednék, 
Az én bús rózsámnak gyöngykoszorút fonnék, Áj, lálá… 
 
Élnék, élnék, hej de nem élhetek, 
Élnék, élnék, hej de nem élhetek, 
Mer az irigyeim élni nem engednek, Áj lálá… 
 
Robert Burns: Falusi randevú 
 
Van itt valaki? Ki kopog? – 
Én vagyok, mondta Findlay. 
Takarodj, senki sem hívott! – 
Ugyan már, mondta Findlay. 
Lopni indultál? Mit csinálsz? – 
Megsúgom, mondta Findlay. 
Valami rosszban sántikálsz. – 
Nem rossz az, mondta Findlay. 
 
Ha most kinyílna ez a zár – 
Csak nyílna, mondta Findlay. 
Nem alhatnék el újra már – 
Nem bizony, mondta Findlay. 
Ha benn volnál, szobámban, itt – 
Bár volnék, mondta Findlay. 
Itt rostokolnál hajnalig.– 
Hát hogyne, mondta Findlay. 
 
Ha itt maradsz ma éjszaka – 
Maradok, mondta Findlay. 
Vigyázz, hogy épen juss haza! – 
Vigyázok, mondta Findlay. 
S bármi essék is idebenn – 
Hadd essék, mondta Findlay. 
Mindhalálig titok legyen! – 
Titok lesz, mondta Findlay. 

Szabó Lőrinc fordítása 
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Ének, tánc: 
Kéket, sárgát virágzik a temető, 
Kéket, sárgát virágzik a temető, 
Jaj, de csalfa a mostani szerető, 
Jaj, de csalfa a mostani szerető. 
 
Engem szeret, másnak kacag a szája, 
Engem szeret, másnak kacag a szája, 
Jaj, de hamis minden meggondolása, 
Jaj, de hamis minden meggondolása. 

 
Lányok közül egy: Férjhez kéne menni! 
Másik lány naiv bizonytalansággal: Férjhez kéne menni? 
Valaki határozottan: Férjez kéne menni! 
Mind a lányok örömmel: Férjhez kéne menni! 
Egy fiú buta belső vigyorral: Meg kén házasodni? 
Másik fiú egészen elbizonytalanodva: Meg kén házasodni? 
Fiúk mind: Meg kén házasodni? HÁÁÁÁT?! (Elhúzódnak a lányoktól, 

még nem akarnak nősülni.) 
Közben egy fiú: Mind azt mondja az anyám, 
Fiúk kórusa: az anyám, 
Fiú: Ne vegyek nőt ily korán, 
Fiúkórus: ily korán, 
Fiú: Majd, ha az eszem megnőtt, jobb lesz akkor venni nőt. 
Fiúkórus: venni nőt. 

A fiú egyszeriből kihúzza magát, mint aki meggondolta a dolgot: De 
nem várok, nem biz én, házasodom az idén, 

Fiúkórus: az idén, 
Fiú: Mert ha megjön az eszem, tudom akkor, nem teszem! 
Fiúkórus: Nem teszem! 

A színtéren rendezetlenül állnak, figyelnek arra, aki éppen a verset 
mondja. 

Lány: 
Színtelen, színtelen a legény, míg nőtelen. 
Ázik is, fázik is, egyáltalán nyáron, télen. 
De ha lészen párosa, pirul arculatja, 
Rózsaszínűre mossa szerelem harmatja. 
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Fiú: 
Színtelen, színtelen a leány, míg férjtelen, 
Ázik is, fázik is, egyaránt nyáron és télen, 
De a férje árnyékában jobban felmelegszik, 
Mintha leány korában parázs tűzbe fekszik. 

 
A két személy vitáját másik lány középre lépve mondja, mint a vita 
lezárásaként: 

 
Lány: 

Bárcsak hamar május lenne, 
Május után szüret lenne, 
Szüret után szántanának, 
A legények házasodnának, 
Szőke szüzet galambjának,  
Eljegyeznék mátkájának, 
Egy sarkantyús, barna, (itt ránéz a fiúra, aki büszkén kihúzza magát) 
Szeretőm az, bárha mafla! 
 

Másik fiú:  
Vezekényben meg Átányban, 
Jó természet van a lányban. 
Maga mondja a legénynek: 
Ajtót nyitok én ma kendnek. 
Vörös sapka, selyem sújtás, 
Jerünk a lányokhoz, pajtás! 
Este, este, még nincs este, 
Maga hívott, a menyecske. 
Járok hozzá minden este, 
Nem veti senki szememre, 
Csirke csipog a nád alatt, 
Megfoglak a garád alatt! 

 
Fiúk kórusa: 

Csirke csipog a nád alatt, 
Megfoglak a garád alatt!  
(Közben megkergetik a lányokat.) Minden fiú fog magának egy párt, 
tánc következik. 



 7 

 
Tánc után párban maradva felelgetős: 

1. fiú: Adj egy csókot, kis violám! 
1. lány: Csak azért se! 
2. fiú: Borulj reám, édes rózsám! 
2. lány: Csak azért se! 
3. fiú: Ülj hát ide az ölembe! 
3. lány: Csak azért se! 
4. fiú: Nézz még egyszer a szemembe! 
4. lány: Csak azért se! 
5. fiú: Mosolyogj rám, édes szőke! 
5. lány: Csak azért se! 
6. fiú: Dalolj egyet kis pintyőke! 
6. lány: Csak azért se! 
7. fiú: Ne légy durcás, gyöngyvirágom, úgyis te leszel a párom! 
7. lány: Csak azért se! 
 

Közben ölelgetik a lányokat, hízelegnek nekik. Most egyszeriből meggon-
dolják a fiúk magukat, félbehagyják az ölelő mozdulatot, és mondják:  

 

Fiúk: 
Kútágasra szállott a sas, 
Engem rózsám ne csalogass! 
Csalogatott engem más is, 
Náladnál szebb virágszál is. 

 
Leányok: 

Az enyedi legényeknek, 
Nincs nadrágjuk szegényeknek, 
Ugyan hogyan a gutába, 
Járnak azok egy gatyába? 

 
Legények:  

Az enyedi kislányok,  
Helyre tyu, tyu, tyu, 
Mind púderos az orcájuk,  
Helyre tyu, tyu, tyu, 
Még sincs semmi formájuk,  
Helyre tyu, tyu, tyu. 
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Lányok:  

Az enyedi legények, 
Nem legények szegények, 
Ha a lányok akarják, 
Kötény alá takarják. 

 
 
Ének, páros tánc a végére! 


