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A RÁTÓTI CSIKÓTOJÁS 

Kellékek a meséhez. Két lepedő, háttérrajz, ami egy falut 

ábrázol, bokor, kő,  tök (nagyon gyenge papírból);  írás: Faluháza; 

kerek asztal, székek, furulyák,   kosár; rajzok: nap és hold,  

különböző öltözetek 

A színpad két részre van osztva, a két részt egy függöny választja el 

egymástól. Egyik oldalon mező a háttér, a másik oldalon kerek asztal, székek, 

ez a rész viszont egyelőre elölről is el van függönyözve. 

Zene (furulyával): Én elmentem a vásárba fél pénzzel … 

Juliska: – Isten adjon, Erzsi! 

Erzsi: – Adjon, adjon, Juliska! Hogy s mint? 

Juliska: – Jól, jól! Megyek a vásárba. (látszik, hogy szekéren ül, azt 

pedig két tehén húzza.Tovább mondja magában): – Bezzeg, te szekéren 

mégy! Úriason! Büszke rátótiak! Nem baj! Meglátjátok ti, hogy a mi 

szekerünket majd olyan csodaállat húzza, olyan hosszúlábú, 

sörényes, erős, szép állat! Hogy is hívják? Hogy is hívják? Lúú? No, 

majd megkérdem Palit, ő beszélt olyanról a múltkor. Látott a nagy-

vásárban, Kolozsvárt.  

Elmegy 

Ének. A szélen álló gyermekek énekelnek: Sárgát virágzik a repce…; 

 A második szakaszt egy legényke énekli egyedül. Ő János, a csősz:  

Ősszel érik meg a szilva,/ ne járj énutánam sírva, / mert én olyan 

büszke legény vagyok, / hej, csak a cifra szűrbe való vagyok. 

 János, a csősz (nézi a tököt, csodálkozik, vakargatja a fejét):– Tyű, 

fékomadta, teremtette, nahát, ez már megint mi? Ilyen sütnivalót 
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még soha nem láttam! (szemlélgeti a tököt, megnézi jobbról is, balról is) 

No, gyere, magammal viszlek! Majd az okos emberek megmondják, 

miféle szerzet vagy. 

Elindul, cipelve a nehéz tököt. Megérkezik egy épület elé, ahová ki van 

írva: Faluháza. Bentről nagy zaj hallatszik,  beszélgetés, egymás szavába 

vágnak. Felemelkedik a függöny, hogy most már őket is lehessen látni. 

Közben ének (furulya): Sárga csikó, csengő rajta 

János bá illedelmesen kopogtat, ezt kétszer megismétli, majd bemegy. 

Álldogál egy ideig, ameddig egyikük észreveszi, és int neki. Szegény János 

bá már alig bírja a nagy tököt, de nem teszi le, csak amikor az asztalhoz ér, 

akkor is igen nagy gonddal.  

Az elöljárók szörnyülködnek, vizsgálgatják a nagy tököt. Nézik azt is, 

egymást is, míg egyikük megszólal: 

Első elöljáró: – Sok időt megértem, de ilyen istenteremtményét 

világéletemben nem láttam még. Mi lehet ez? 

Második elöljáró: – Én is sok mindenen keresztülmentem, de 

ilyent még én sem ettem életemben. 

Harmadik elöljáró: – Ami azt illeti, én se vagyok már mai 

gyerek, de azt én se tudom, hogy ez mi a csoda lehet. De azért bíró a 

bíró, hogy ő mindent tudjon. 

Beleszól a bíró: – Hát, atyafiak, ez – ahogy a formája mutatja – 

csakis tojás lehet. 

A többiek (bólogatnak, egyszerre mondják): – Persze, hogy tojás! 

Mert mi más is lehetne, ha nem tojás?! 
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János bá: – Azért hoztam olyan nagy gonddal: még meleg volt, 

amikor a földről felvettem. 

Bíró: – De milyen tojás lehet ez? 

Első elöljáró:  – Egy gyíksárkányé! 

Második elöljáró:  – Lúdvércé! 

János bá: – Amikor a tojásra ráakadtam, valami idegen 

négylábú nagy állatot láttam csatangolni a határban. Futott, sörénye 

volt, hosszú szőrű farka! 

A bíró felkiált: – Csikó! Csikó tojta! 

Most egyszerre mondják: – Úgy van. Ezt a csikó tojta. Mert mi 

más tojhatott volna nekünk ekkorát? 

Egyöntetűen bólogatnak.  

Bíró: – Eddig szerencsésen eljutottunk – szólott a bíró –, még 

csak azt mondjátok meg, atyafiak, hogy mitévők legyünk? 

Mind: – Kiköltetjük! 

Bíró: – Ki ám, de mivel? Nekünk nincsenek lovaink.  

Mindenki töri a fejét, végül ugyancsak a bíró szólal meg. 

Bíró: – Tudják mit, atyafiak? Amondó vagyok, hogy ezt a drága 

szép tojást költsük ki mi magunk. 

Ebben mindnyájan megegyeznek, látszik, hogy kezet fognak. A tojást 

óvatosan beteszik a kosárba. Először a bíró ül a tojásra, aztán sorra a többiek. 

Ki-ki egy napig. Ezt egy nap és egy hold képével szemléltetik.  

Ének:  Széllel legeljetek 

Közben  a függöny másik részén, a mezőn, Erzsi és Juliska újra 

találkoznak és beszélgetni kezdenek. A főurak hallgatják. 
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Juliska: – Hallom, hogy a kupaktanács nagyon elfoglalt 

nálatok! 

Erzsi: – Igen, igen. Csikótojást költenek! 

Juliska: – Azt, azt! Záptojást! 

Erzsi: – Nem igaz! 

Juliska: – De igaz, mert csak nem akar az kikelni! 

Elhaladnak egymás mellett. A főurak ennek hallatán pusmogni 

kezdenek. Látszik, hogy nem akarják tovább költeni a tojást: 

Első elöljáró: – Én bizony nem ülöm többet senki lova tojását! 

Második elöljáró: – Nem lesz ebből soha ló. 

Harmadik  elöljáró: – Én is meguntam a tétlenséget. 

Negyedik elöljáró: – Minket röhög egész Rátót, de még a szom-

szédfalu is. 

 A bíró megrázza, szagolgatja a tojás. 

Bíró: –  Figyeljetek csak, már mozog benne a csikó! 

A többiek (kételkednek, határozottan mondják): – Szaga van! Záp! 

Mit tegyünk vele most már? 

Adogatják egyik kézből a másikba. Látszik, hogy a bíró nagyon sajnálja 

kiadni a kezéből, végül is egyiküknek odaadja. Az megszólal: 

 – Én azt mondom, vigyük ki a határba a hegyre. Onnan 

szomszédékra gurítjuk, hadd halljuk a hangjukat akkor! 

Mindannyian együtt vonulnak, magukkal viszik a tököt is. A hegyről 

legurítják a szomszéd falu irányába, de egy kőnek nekiütközve, a tök 

széttörik.  Utánanéznek mindannyian. Erre nagy kiáltozás hallszik: 

 – A pici csikó! Ni, né! Fut a pici csikó! Utána emberek!  
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Mindenki szalad erre-arra. A dombon csak a bíró marad. Csend.  

Szomorúan mondja: 

– Nem megmondtam: hogy a csikó már mozog? Miért is nem 

ültük türelemmel még egy-két nap az istenadta csikótojást? 

 

Vége 

 


