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Elol harom huszár, utána egy erős legény üszi a,,sziiret fáját',
gazdagon feldíszítve szalagokkal. oket követik a csőszleányok és
c s ő szl e gények /l eanyok vállukon sző lő sko s arakkaV.
Ezt követi a táncosok sora, akik szatmári népüseletben tancolnak.
Enttin a bíróék hintaja következik. A hintón elol a bakon a bíró és a
hajtó. Mögött.rik a bíróné, a lanyuk és a jegyző.
A hintó utálr a borkiralyok szekere, rajta a koronás legénykékkel
lopótököt mutogatva a hordón iilve.
Enltin következik a zenekart üvő kocsi. MÖgötte haladnak a felvonuló
hintók' kocsik. A csikósok lovon kerülgetik a bírói hintót, fáj a foguk a
szép bíró lanyra. Tőlíik távolabb a lovon titő betyar.

A menet a Gazdaköri Székhártő| a Dózsa György utcából indul a Főtér felé.
Közben szől azene a táncosok bujdost tancolnak, közben odaérnek a Városi
Bíróság eIé. A jegyző tust huzat, majd imígyen szól:

J egyző: Laposhegy, Strázsahery, Forrás-dűlő' Tete,
Monort híressé sok szőlődombja tette.
Címertinkben ott van a szép szőlőlevél,
Monort úgy ismered, ha pincébe levél.
Ne apadjon soha el a Strazsa leve,
Akkor télen-nyaron csak jókedvtink leve.
Nőjön tőle dolgos vincellérnek heve.
Tokajnal fenyesebb leryen Monor neve!
Szőlőnk nem kíméhék az idén a bajok,
Aggodalomra volt mindig valami ok:
Téli fagy, szárazság, jég, eső rothadás,
Szent orbantól ránk fert most bizony az áIdás|
Tavaly sok volt, gond volt, hogy értékesítjiik
Most a kevesebbet jobban megbecsüljtik!
És a Márton-napon majd egy jót koccintunk,
A borversenvekre minőséeet adunk!



-2-

Dobszó, a zenekar fust húz és a bíró elkezdi a szövegét.

Bíró. Jajaaszívem, jajaahátam l
Hosszú azűt amít bejártam,
bú bantja én homlokomat,
semmi nem iiLzi gondomat.
Hónap hosszat lesben álltam,
szőlőtőkét mustrálgattam.
Elfaryott-e, jött-e eső,
májusi 1é jó nevelő?
Napokig az eget lestem,
lesz-e szőIő nagyot nyeltem...
s míg végiil elérkezett
szriretekben szorgos ieszek.
Csöndes lett a határ, tiresek a tőkék,
fiirge asszonykezek serényen leszedték.
Ott jartam a szoknyak kozott,
szemem is csak gyönyörködöttl
Nyálam csorgott, mit is láttam?
Jaj de sajgott is a hátam, mert az asszony,
nyuj tófával ehangálta !

Bíróné: Yén gazember! AzzaIbíz én|.
Rajtakaptulm a cicerén !
Nemcsak bámult, sóhajtozott,
csoc sÖrés zett, meg matatott.
Szégyen érte én fejemet,
bemocskolta hírnevemet !

Bíró: Asszony! Asszony! Hát mit beszélsz!?
Tan elhagyott a jőzan ész ?|. . . .
Megígérem, hory szemmel tartom majd a népem.
Ki rászolgál, támogatom /lruncuful a nőkre értil
Gyengébbeket felkarolom.
Nem a te hírneved érdekel most engem'
A Varos hírnevét kell nekem emelnem!
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Bíróné:

Bíró:

Bíróné:

Bíró:

Be nem fogja az én szánat!
Beszél mindig csak ígérget,
Szédíti a tisáes népet !

Jaj csak asszonnyal ne kezdjen az ember!
Nem értí ez a város dolgát,
oroklétig jÍratja a száját\
Istenem, mily szuszfért beléd,
nyomkodd belőle kifelé !
Megmondtam tavaly is lesz itt minden szépen,
Üzletek is nyíltak itt is, ott ís nézdmeg!
Hogy főtertink milyen szép,láthatod te és más,
Este ís mutada: díszkivilágítás'
Vigadó, Bíróság kíviil-belül szépült,
Templomunk meg1rjult játszőtér is épult.
Es hogy ne lehessél ilyen rovidlátó,
A Strazsan elkésail gyorsan a kilátó.

Megkergült az uram, jaj u esze ment el!
Inkább élnék bizony vedlett verebekkel!

A}rogy itt most széjjelnézek
peregnek előttem a képek.
Ne leryél már asszony ilyen borulátó,
Stadionunkban is éptilt új lelátó.
A vasúton is lesz meglásd, aluljaró,
Zord sorompó helyett széles utat táró.
Jojjon a sok vendég, magyar és kÍilfoldi,
Akarhonnan jöhet, bonrnkat dicsérni!
Borrendünk által mind híresebbé válunk,
Rajtunk a Sor' híres borvidékké valjunk!
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Bíróné: De itt van a piszok, szemét
Nem veri ki a nép szemét ?
Mikor lesz már Monor tiszta?|
A vasút mikor lesz már jól átjarható'
Mikor késziil már el a két aluljaró?
Meddig bukdácsolunk a feldúlt árkokba,
A piacot mikor vehetjük birtokba?

Bíró: Ne Iégy olyan heves, ttizes, támadó,
Tudom, hogy kéne még sok, mi kívanható.
Azigaz, hogy van még sokfelé szemét,
De sok új iiziettinkre vesse a szemét
Aű.kJ szépet akar látni és sorolni,
Egyre több helyen lehet mar vásarolni!
Paratlan piacunk varosunknak éke,
Sok helység irigyli, hogy nekik is kéne !
ott mindent megkaphatsz, költhetsz pénrt, ha van sok,
Esőtől is megvéd az e\egáns csarnok.
Utainkat sok, gép ásta, vájta, tlrta,
De elkészi'ilt végre arég várt csatorna! ...
Szippantani nem kellmar derítőt és mást'
Csak lopóval a bort, minéltobb szippantást.
Ígérem, jovőre mar tényleg majd úszhatsz,
Remek uszodánkban frissülhetsz, újulhatsz.
Amit mondék, jegyzőnk írásba foglalja,
Törvény lesz majd ebből, mindenki láthatja'

Jegyző: Elvégezttik a város dolgát,
Nem ittuk meg a hegy borát,
Leryen nóta, víg kacagás
Hangoljon a cigányprímás'
Elvezz[ik aszép napot,
Mulassunk egy jó naryot.
Sára asszony' S bíró uram,
Bizony üszket az én talpam!
Táncra sánta, tálrcra béna,
Magara vessen aki még nem jarja.
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Tust húz a zenekar. A bfuói pir leszáIl a hintajaról és komótosan tancolnak.
A népitancosok eltancoljak a szatmái táncot. Majd indul tovább a menetelő'
a Nicolette Panzióig.

Iegyző. Hotel is épült mir,Patuió is szép szám!
Sok vendéget kívan ide is a szép szám!
Mindenekelőtt a Monori Szüretre,
JÓjjenek sok helyről ide éwtil.évre.
Minden vendégünket jó borokkal várjuk,
Strazsa-hegy levével szívesen kínáljuk !
Tekintetes bíró uram parancsola nékem,
eresszem örömÖm szerte szét a szélben.
Megkértem a lány át, kedves llonkámat,
nyitogattam érte uras pállott.szárnat.
Nekem adá, nekem kedves apám.uram
elveszem hát mostan, erre adám szavam,
Ennek örömére tancoljatok vígan,
szóljon azene trrítem poharam!

Tust huz a zenekar. A bírói par leszall a hintóról és komótosan táncra kerekedik.
Néhanyan csatlakoznakhozzájuk, s vigadnak. A vigalom közben lesben á1l a
betyar, addig forgatja a lovát' mígnem a hintóhoz ér,Iovára kapja a bíróék
|inyát, elvágtat vele.
Esueveszik a leanyrablást, sikítanak, óbégatnak' a bíró üvÓltve:

Bíró: Jaj ! Elloptik a lanyom !
Betyár viszi mán
hetedhét-hataron!
Csikósok, drága jo légények,
utána mínd,
hozzátok,mentsétek !

Szomoru _ kesergő zene szől, zokog a bíróné, a csőszlanyok vigasztaljak.
UeIál a jegyző, kapkod Össze-vissza, a bíró a híntónak dőlve szomorkodik.
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Kis idő mtrltan lovak dobogása hallik, shozza a csikós a nyeregben a lany.
A nagy örömre tust huz a zenekar' A bírói család hintóra száII, a bíró szora
emelkedik.

Bíró: Öröm ért engem, ffi€B is jutalrnazom,
Deli-derék, hű csikósom!
Kimentette Ilonkám at a betyit kezéből.
Kiutotte a cudarját a lova nyergéből.
Megmásítom szavamat, elsőt visszavonom,
Lányomat a csikós hű kezére adom,
Ilyen jegyző nem kell a város fejének,
sem pedig a bíróék vejének !
Engedélyt adok legények és lanyok,
hogy a menetelőt eltáncoljátok !

A népi játék legszebb része következik. A táncosok bemutatjak a _ menetelőt _
végigtancoljak a szatmáit_ kecsesen eryenes derékkal orommel táncolnak,
tirrneplik llonka és a csikós szerencséjét, - a jegyző csúfondaros bukását.
A tanc utan megköszönik a bámuló népek taps1t.
A menet újra szép sorokba rendeződik és a MAV Allomás felé halad tovább.
A MAV Allomásnál megállnak. A bíró csendet parancsol.

Jegyző: Monoriak kapuja, hozz vendéget nekÍink !
Ha mar a Stráesara sínen nem mehetünk !
Nysd fol a sorompót' hozz,vendéget néktink,
Hadd mulathassanak szesáestvéreink véltink!

Bíró: Nehéz a tisztem, bánom mint a kutya,
hogy vállaltam verjen ki a magja!
Görcs a derekamban' asszony a nyakamban,
nincs ennek más semmi orvossága,
csak a Kosztanéknak fonom palinkája!
Innék is belőle, hozzad, Sára szentem,
S utiina tancolunk is menten.
Tapló a szám, utca pora benne,
Kele Jálros és Lukácsy Gyun bora is jó lenne.
Kínaljatok csikóst, jegyzőt,
S táncoljtrk a menetelőt!
S ltt;zzad banda !



Leszáll a bírói pár, s a lannyal a csikós tancol. A tobbiek körben tancolnak.
Több bámészkodót is megÍáncoltatnak. A kínálókkal a bíró és a bíróné tancol.
Megköszonik a kínálást és haladnak tovább _ Wesselényi _ Kistói úti saroknál.

Virág utca: A jegyző, aki eddig csöndben lapított' feluerik a hintóra sopánkodva
. mondja:

Jegyző: Kedves népek, Monor népe,
Megreped az ember szíve !
Kibant velem jól a bíró,
harugnyelve mint a kígyó.
Ellopatta orrom elől,
el, az llona lánytft:;
Iefizette hátam megett a cudar betyarját!
Lompos csikós üsszahoáa,
ölelgeti nézzed I
En meg belédöglök.
A fene enné meg !

Bíró: Elhallgasson jegyző urulm'
Én szólnék előszor,
Bokosok, Feketék, Kovácsok !
A varos feje szól most tlhozzátok|.
Kiszaradt a torkom!
Az asszony is kibant vélem,
rám olvasta minden vétkem !
osszegyíi\t az epe bennem,
orvosságot kéne vennem !
A Kalmar, meg a Fehér
bora lenne a kenőcs !

Bíróné: Vén gazember. Adok én kenőcsöt,
lekapom a kocsi-lőcsöt,
eltangalom jól a hátát,
megadom a patil<áját.
Mit ígért az vÍaÍÍI. Emlékezr ek rája? ?
Jitrt a szája, mint a kacsa micsodája !


