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Zene: vidám lantos �labdazene� a Vagantes Ékes 
énekek c. kazettájáról 
Kép: körben állnak az ünneplõbe öltözött gyerekek, 
és piros gumilabdával labdáznak a zenére. A szín-
pad elején áll a magába roskadt király, eltakarja az 
arcát. 
Zene: a �hopp�-nál leáll 
Mozgás: Hopp! � a labda a királyt fejen találja. 
Megfordul. 
Utánaszalad, megszerzi. Elejti, elkapja, elesik vagy 
letérdel? Fogja a labdát, és az ég felé, a magasba 
emeli. Ezzel az állóképpel fejezõdik be a darab 

 
GYEREKEK KARA (ünnepien, a király felé hajol-

va) 
És, ó, Karácsony Apó 
háláját rebegi, mert 
hoztál egy nagy  
igazi 
gumilabdát  
neki! 

A gyerekek is állóképpel (a király felé fordulva) fe-
jezik be szövegüket � esetleg a megkezdõdött taps 
rendjét megtörve elmondhatják az egyetlen kima-
radt versszakot is (alatta zene) 

 
KÓRUS, A KIRÁLLYAL EGYÜTT 

János király kinézett 
Durcásan ablakán: 

Lent nagy vidáman játszott 
Sok fiú s kisleány. 
Mind irigyelte õket, 
Állt rendületlenül... 
S hát íme, pirosan beszáll 
Egy jó nagy labda, a király 
Fején pördül, de meg nem áll  
S az ágyára repül.  

 
ÉS, Ó, KARÁCSONY APÓ 
HÁLÁJÁT REBEGI, MERT 
HOZTÁL EGY NAGY  
IGAZI 
GUMILABDÁT  
NEKI! 

 

Igricz Györgyné megjegyzése:  
A kis jelenet igen rövid. Alkalmas arra, hogy már 
3. osztályos tanulók eljátsszák. Nagyon vidám da-
rab lehet, de ellenpontként ott van benne a király 
szomorú-komoly gátlásos figurája. A szöveg ismét-
lõszólamait különféle érzelmi töltéssel kell elmon-
dani. Különféle hangulatot árasszon az ismételt 
szövegmondás! (Valójában János nem volt ennyire 
ártalmatlan egyénisége az angol történelemnek, 
épp erre utal a vers: �János király nem volt jó!!...� 
refrénje. De mi egy ember szeretnivaló gyöngesé-
gét emeltük ki!) 

 
 

Vass Ildikó 

A szépséges szép 
egérfiú menyasszonya 

etiópiai mese nyomán  

Vass Ildikó a zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Fõ-
iskola drámapedagógiai szakirányú továbbképzé-
sének hallgatója. Dramatizálása a legkisebbek szá-
mára nyújt biztonságos játéklehetõséget, nagyon 
egyszerû formában. Ez az a mûfaj, amikor szinte 
még mindig csak �összemeséljük� a történetet. A 
nagyobbak esetében, ha csak lehet, a színpadra ál-
lítás mûvelete során elkerüljük a narrátor alkalma-
zását, mert lassítja és széttördeli a konfliktus köré 
szervezõdött cselekményt. Itt azonban, mint aho-
gyan a Prezsmer Boglárka által szinte �brechti� 
formában feldolgozott román legenda, A kõbarát 
történetében is, szükség van egy mesélõre. Ott a 
cselekmény bonyolultsága és idõbeli széthúzottsága 

ad okot erre az epikus színházi formára, itt pedig a 
játékosok kicsiny terhelhetõsége. 
Míg a mesefeldolgozások során többnyire gazda-
gítani kell a párbeszédeket, az egészen kicsik ese-
tében sokszor azt is egyszerûsítjük, amit az eredeti 
mese kínál. A mesélõ szövegét több gyerek között is 
szétoszthatjuk, hogy az egész csoport meg tudjon 
szólalni. A �Szél� és a �Hegy� állhat akár három 
vagy öt gyerekbõl is, sõt, az Egérszülõket is kísér-
heti rokoni had, hisz például az eredeti mesében is 
három öregember megy leánykérõbe. 

Szereplõk 
MESÉLÕ 
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EGÉRSZÜLÕK 
(Papa, Mama, esetleg rokonokkal kísérve) 

KIRÁLY 
SZÉL 
HEGY 

EGÉRASSZONYSÁG  
EGÉRFIÚ ÉS ROKONSÁGA  

EGÉRKISASSZONY 
 

MESÉLÕ (mint címet mondja) A SZÉPSÉGES SZÉP 
EGÉRFIÚ MENYASSZONYA 
Egyszer régen, született egy szépséges szép egérfiú. 
Amikor felcseperedett, a szülei így tanakodtak:  

EGÉRSZÜLÕK Igencsak szép a mi fiúnk. De vajon 
találunk-e hozzá méltó menyasszonyt? 

MESÉLÕ Úgy gondolták, legjobb lesz, ha a Királyhoz 
indulnak leánykérõbe. 

EGÉRSZÜLÕK Jó napot, felséges Királyuram! 
KIRÁLY Jó napot! Mi szél hozott benneteket? 

EGÉRSZÜLÕK A szépséges szép Egérfiú nevében 
jöttünk. Olyan menyasszonyt keresünk Neki, aki 
méltó hozzá. Azért fordulunk hozzád, mert égen-
földön te vagy a legfenségesebb és leghatalmasabb 
úr. 

KIRÁLY Az már igaz. De nem jó helyen keresgéltek. 
Van az enyémnél hatalmasabb család: a Szél család-
ja. 

EGÉRSZÜLÕK Hogy lehet az? Nem te vagy a legha-
talmasabb? 

KIRÁLY Nem. A Szél erõsebb nálam. Ha föltámad, 
úgy fölveri a port, hogy meg is vakít egy idõre. 

MESÉLÕ Egérmama és Egérpapa ekkor fölkerekedtek 
és megkeresték a Szelet. 

EGÉRSZÜLÕK Jó napot, kedves Szél. Hallottuk, 
hogy te vagy a világon a legerõsebb és leghatalma-
sabb. Szeretnénk megkérni a lányod kezét a mi 
szépséges szép Egérfiúnknak. 

SZÉL Köszönöm nektek a megtiszteltetést. Csakhogy 
nem én vagyok a leghatalmasabb a világon. A hegy 
sokkal hatalmasabb nálam. Vele nem bírok. 

MESÉLÕ Mit tehettek? Egérmama és Egérpapa fölke-
rekedtek, hogy megkeressék a Hegyet. 

EGÉRSZÜLÕK Jó napot, kedves Hegy. Úgy hallot-
tuk, hogy te vagy a világon a legerõsebb és legha-
talmasabb. Szeretnénk megkérni a lányod kezét a mi 
szépséges szép Egérfiúnknak. 

HEGY Igazatok van, én valóban erõs és hatalmas va-
gyok. De van egy nemzetség, amely még az enyém-
nél is hatalmasabb. Állandóan fúrnak-rágnak a 
mélyben, s végül porrá omlasztanak engem. Ezek a 
szürke népek sokkal hatalmasabbak nálam. 

EGÉRSZÜLÕK És õket merre találjuk? 

HEGY Arra. Menjetek egyenesen elõre, és utána for-
duljatok jobbra! 

MESÉLÕ Egérmama és Egérpapa sietve elindultak, és 
hamarosan egy sötét lyukhoz értek. 

EGÉRSZÜLÕK Van itthon valaki? Nincs itt senki? 
(Nagy hahózás, kiabálás)  

MESÉLÕ Nem jött válasz. Õk meg csak vártak, vár-
tak, sokáig vártak... 

EGÉRASSZONYSÁG (elõbukkan) Hát ti meg kik 
vagytok? Mit ácsorogtok odakinn? Kerüljetek bel-
jebb! 

EGÉRSZÜLÕK Jó napot, Egérasszonyság! Mi csak 
útbaigazítást szeretnénk kérni... A hatalmas Hegynél 
voltunk, aki azt mondta, hogy Õnála hatalmasabb 
nemzetség is létezik, és ide irányított a szürke nép-
hez, de itt senki nem nyit ajtót. Pedig mi a szépséges 
szép Egérfiúnak szeretnénk méltó menyasszonyt ta-
lálni.  

EGÉRASSZONYSÁG Hm... Hadd lássam azt a szép-
séges Egérfiút! Ha látom, utána talán útbaigazítást 
is tudok adni. 

MESÉLÕ Egérmama és Egérpapa már hozták is sietve 
a Szépséges Szép Egérfiút.  

EGÉRASSZONYSÁG Hm... tényleg csinos. Mondjá-
tok csak: és esze is van? 

EGÉRSZÜLÕK Úgy vág az esze, mint a beretva. 
EGÉRASSZONYSÁG Akkor � nem kell továbbmen-

netek! Jó helyen jártok. Sehol sem találtok különb 
menyasszonyt, mint az én hajadon lányom. Bizony 
igaz: a mi nemzetségünk a leghatalmasabb. Milyen 
szerencse, hogy két ilyen kiváló család egyesülhet! 
Gyere elõ kedves lányom! (Az egérkisasszony is 
megjelenik) 

MESÉLÕ Így találtak méltó menyasszonyt a szépséges 
szép Egérfiúnak. Hét országra szóló lakodalmat 
csaptak, és ma is boldogan élnek és vígadnak. 


