EGYSZERVOLT CSILLAGMESE
Karácsony táján a nagy öröm közepette kissé bajban is van a műsorokat barkácsolgató ember, hiszen ugyanazt az érzelmi, gondolati tartalmat kell újra és újra, mégis újszerűen, másként megragadni. Mostani műsor-összeállításunk egyedi kerettörténete még
sehol nem jelent meg, s a versek közül is a ritkábban hallottakhoz
nyúltunk. A szakrális énekek ajánlása egyben tisztelgés is a nemzeti kincsnek tekinthető dallamok sokasága előtt.

A díszlet nagyon egyszerű, csak fehér fal vagy valami paraván középen, ami világoskék drapériával, papírral, lepedővel van letakarva. A szereplők (most még csak a csillagok)
a nyitózene alatt jobbról, balról, elölről, hátulról szállingóznak, s oldalt, félig a színpad közepe, félig a közönség felé
fordulva állnak. A csillagok sárga pólóban vannak, fejükön
csillagdísszel. Nem kell túlbonyolítani, különbözzön a Szaturnusz (hármas gyűrű) és a Kis üstökös, aki a betlehemi
csillag szimbólumát viseli.
Narrátor: Történt egyszer réges-régen, már több
mint kétezer éve, hogy a Jóisten maga elé hívatta az égbolt
összes csillagát, bolygóját, üstökösét, az összes égi vándort
rendre és rangra való tekintet nélkül. Jöttek is sorban engedelmesen, mert erre a Teremtés óta még nem volt példa, hogy meg kellett volna jelenniük a Magasságbéli előtt.
Kisebb-nagyobb csoportokban érkeztek, a Szaturnusz
hármas gyűrűjével fenségesen közeledett, a Nyilas vigyázott, hogy senkit meg ne sértsen felajzott fegyverével, a
Sarkcsillag idegeskedett, mert elhagyta őrhelyét. A Fiastyúk a csibéi miatt aggódott, a Göncölszekér pedig azért
dohogott, mert éppen most kellett volna a Csillaggarázsba
mennie a százmillió éves nagyszervizre…
Hirtelen aztán nagyon nagy fényesség támadt, és megszólalt a régtől ismert hang. (A paraván közepén, vagy ha
színpadunk van, akkor hátulról megvilágítva a kék paraván legfelső részére egy kis átmérőjű, de erős fény kell.)
Isten hangja: Azért hívattalak benneteket, mert valami nagyon fontosat szeretnék mondani. Küldetésbe kell
mennie egyikőtöknek, de ehhez bátorság, ügyesség és elszántság szükséges. Ki tudja, lesz-e visszatérés a veszélyes
útról.
Szaturnusz: Uram, tudjuk, hogy Te alkottál minket,
Te küldesz végtelen vándorútra, adod és veszed el fényünket, ha úgy látod jónak. Mi lenne ez a küldetés?
Isten hangja: Számítottam rá, hogy te szólsz először,
öcsém, mert tudod jól, hogy kedvemet lelem ragyogásodban, színeidben, elgyönyörködöm végtelennek tűnő, de
mindig visszatérő vándorlásodban. A hűség mintaképe is
lehetnél. Nehéz küldetésre szánlak, de kitüntető a feladat.
Le kell szállnod egészen a Föld közelébe, mutatni az utat,
majd, ha meglelted célod, egy helyben lebegve hirdetni dicsőségemet az egekben és a földön.
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Szaturnusz: Uram, ismered hűségemet és szeretetemet, de ezt nem kívánhatod tőlem. Félek otthagyni a magas eget, túl nagy vagyok az egy helyben álldogáláshoz,
és félek, hogy az általam jelölt széles úton eltévednek az
emberek. Azt sem szeretném, ha a gázfelhőmmel ártanék
a Föld érzékeny lakóinak.
Isten hangja: Talán igazad van. Kár lenne a földlakókért éppen most, ilyen nagy esemény előtt. És te mit
mondasz, Sarkcsillagom?
Sarkcsillag: Uram, ha én nem vagyok az égen, hogyan tájékozódnak a tengerészek, az utazók a végtelen
óceánon? Ha az én ragyogó fényem nincsen, kihez sóhajtoznak a szerelmesek ábrándozva holdfényes éjszakákon?
Megértheted, hogy nekem is a helyemen kell maradnom.
Narrátor: (A narrátor szövege alatt, mikor újabb és
újabb szereplőről beszél, egy-egy csillag mozdulattal reagál
a narrációban elhangzottakra. Felnéz a középen lévő fényre, tanácstalanul szétteszi a kezét, tagadólag megcsóválja a
fejét, félrehajtott fejjel, bocsánatkérően elfordul stb. A Kis
üstökös pedig már valóban, ahogy a narrációban elhangzik, hergeli a többieket, rángatja a ruhájukat, birizgálja a
fejdíszüket, és általában véve igyekszik észrevetetni magát.
A többiek persze bosszankodnak, s megrángatják a szöveg
szerint az üstökét.) A Jóisten kezdte elveszíteni a türelmét.
A Nyilas a földre esetleg leérő fegyvere, a Kos, a Bika az
égi legelő miatt aggódott, a Fiastyúk a csibéit nem akarta őrizetlenül hagyni, a Göncölszekér attól félt, hogy kiesik az egyik kereke, és akkor hogyan teljesíti a küldetést.
Ahogy jöttek sorra az egyre újabb és újabb kifogások, a
Jóisten úgy lett egyre haragosabb. Már csak néhányan
voltak hátra, mikor észrevette, hogy egy incifinci kis üstökös állandóan csipkedi a nagyobbakat, akik tűrték, tűrték, majd a végén jól megrángatták a rakoncátlan kölyök
csóváját, amitől persze sírva fakadt!
Kis üstökös: (mérgesen) Olyan undokok vagytok, még
játszani sem lehet veletek. Úgyis itthagylak benneteket,
nem kellek én már senkinek, elmegyek világgá! (Karba
teszi a kezét, és durcásan hátat fordít mindenkinek.)
Isten hangja: Nekem kellesz. Vállalod a küldetést?
Kis üstökös: (még mindig mérgesen) Vállalom hát,
bárhová elmegyek, csak őket ne lássam!!!
Isten hangja: Amiért én küldelek a Földre, ahhoz
először béke kell, hogy legyen a szívedben. Nem haragud-

hatsz senkire, tisztán kell elindulnod lélekben, testben.
Képes leszel rá?
Kis üstökös: (már megkomolyodva válaszol) Igen, képes leszek.
Isten hangja: Akkor most elmondom, mi lesz a küldetésed. Te adod hírül az embereknek, mikor beteljesedik
az idő, hogy egyszülött Fiam a földre születik, hogy velük
legyen és jobbá tegye, megváltsa őket.
Kis üstökös: Uram! Ennél gyönyörűbbet, szebbet
nem bízhattál volna rám. Vállalom, ha soha nem is térhetek vissza.
Többi csillag: (miközben elmennek) Ó, ha tudtam
volna!/A mázlista!/Miért is nem vállaltam!/Na, ha ezt tudom!/ Majd ez a kelekótya még ezt is elrontja!
Színváltás, berendezik a betlehemi istállót jászollal, ami
még üres. Adventi ének szól, akár hangszeresen, akár élőben énekkarral. A betlehemi csillag valami magaslaton helyezkedik el, de aktív szerepe marad, hisz a színre lépő Máriát, betlehemeseket (ha illesztünk a műsorba betlehemest)
és a háromkirályokat ő vezeti be.
Ének: Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő, beteljesült már az idő
A versajánlóból szabadon választhatunk egyéni ízlésünk és
a szereplők képességei, életkora szerint. Ajánlatos egy betlehemest beépíteni a műsorba, a világhálón már nagyon
könnyen lehet igazi autentikus forrásokból is meríteni.
A szereplők az ének végeztével elfoglalják helyüket a térben. Ülhetnek székre, ládára, ha lehetőségünk van rá, akár
régi szobabelsőt is kialakíthatunk. Pár szék, egy régi asztal,
egy szép szőttes terítő.
Mentes Mihály: Várunk valakit...
Várunk valamit, kicsinyek, nagyok:
Fekete égre fényes csillagot,
Ködös éjjelre hajnal bíborát...
Aranyserlegbe az öröm borát.
Várunk valakit: gyermeket a gyermek,
Gyermeket a nagyok, kik gyermekké lesznek,
Valakit, aki az éjjelre hajnal,
Aki az égen Nap tűz-sugarakkal,
Aki serlegünkben az öröm bora,
Akit nem ún meg a lelkünk soha.
Várunk valakit, várunk néma vággyal,
Amint még nem várt senkit soha senki,
Akiről tudjuk (írva vagyon róla),
Bölcsője jászol, szegény rajt’ a pólya.
És lelkünk-szívünk érte eped...
Várunk egy gyermeket.

Makray R. László:
decEMBER(közel)i verspróbálgatások
Zúzmara csillan a fákon a fényben
rezzen a bokros, lebben a szél,
hópihe szállong táncol a légben
halkan osonva itt van a tél.
-Hópihe álom szálljon a földre,
földre köszönjön újra az Ég,
égre emelje szemét az ember,
embertől emberre áradjon fény.
-A csillagot már oly sokan keresték
regősök, pásztorok, a háromkirályok,
a földet kutatták, az eget is lesték,
nem lelték távcsővel, fény nem világlott.
Keresték mélyén sötét kis tanyáknak,
vagy milliomos házak titkos rejtekén,
nem volt utcákon, és nem a házak
ereszén, kéményén, hegyek tetején.
Elfáradt mindenki már a keresésben,
csüggedten pihent, tűnődve magában,
de fény gyúlt itt-ott szerte a sötétben,
a társtalan csendben, a sivár magányban.
És földre szálltak végre a csillagok,
ragyogtak utcán, erdőn réteken,
és nem alszik el, ha nem magam vagyok,
veletek együtt, együtt szüntelen.
Mert csillaghordozó lesz minden igaz ember,
akkor is, ha néha már nem is hiszi,
de minden évben akad egy december
s a kopott régi fényt előveszi,
világol vele, de nemcsak magának,
lámpása fénye messze-messze ér,
s a fény mellé egy nagy harmóniába
az ember, s az Isten egy hazába tér.

Kosztolányi Dezső: Téli alkony
Aranylanak a halvány ablakok...
Küzd a sugár a hamvazó sötéttel,
fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel,
a hósík messze selymesen ragyog.
Beszélget a kályhánál a család,
a téli alkony nesztelen leszállott.
Mint áldozásra készülő leányok,
csipkés ruhában állnak a fák.
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A hazatérő félve, csöndesen lép,
retteg zavarni az út szűzi csendjét,
az ébredő nesz álmos, elhaló.
S az ószín égből a halk éjszakában
táncolva, zengve és zenélve lágyan,
fehér rózsákként hull alá a hó.
A vers alatt elfoglalhatja a helyét a jászol mellett József figurája.
Puszta Sándor: József töprengése
Az Angyal ki hozzá jött nem formázott
Idegent mert most nem viselte
Lényét mely testtelenség selyme
Nem angyalt látott csak egy másik ácsot
Bő redős köpenyében és a vállán
Fűrész gyalu szögmérő és fejsze
Mely puhán leng mert égi s persze
Mind vadonatúj megdicsőült szerszám
Angyalul szólt de hogy ember is értse
És nagy dolgos kezét kezébe véve
Szíve dúlt lármájára ügyet sem vetve
A kétkedés vizén átvezette...
Mária megszemélyesítője elfoglalhatja a helyét a Kisjézussal.
Ének: Fel, nagy örömre, ma született
Devecsery László:
Harang szól valahol...
Szellő rezdül csendben,
hópihékkel játszik,
az egész világból
gyöngy-fehérség látszik.
Pillangó pihékkel
fehéredik minden,
ennél szebb varázslat
egész évben nincsen.
harang szól valahol,
megörül a télnek,
lámpa gyúl oltáron,
karácsonyi fénynek.
Csengőszó csendíti
hírét égi hírnek:
boldogság örömét
jövő reményének.
Messzi, távol innen,
betlehemi éjben,
kis Jézus született
barlang rejtekében.
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Puszta Sándor: Szent éj
kel a csöndből csenevész
kicsit félszeg zúzmarás
fűszálvékony cérnavékony
szívalatti kondulás
félénk harangkondulás
Mária a fiát tartja
József szűrrel betakarja
semmi semmi sincsen rajta
angyal őrzi glóriás
azon is szűr óriás
és e harangkondulás
csillagfényes Betlehembe
hogy az ajtón alig fér be
hódolni jön hósubás
három király s pár juhász
csordapásztor seregölve
letérdepelnek a földre
és úgy adják körbe körbe
csókra gyermek Égurát
maszületett Jézuskát
a bundájuk zúzmarás
de a szívük ujjongás
az ünnepük örömünnep
énekük meg ámulás
fűszálvékony cérnavékony
szívalatti kondulás
édes harangkondulás

Makray R. László:
Kívánságok hóesésben
Titkok szállnak a hóesésben
ártatlan gyermekóhajok.
Én számítógépet szeretnék,
én lapostévét, jó nagyot!
Meg legóvasutat, jó hosszút,
teknőst, beszélő papagájt
meg új mobilt, CD-lejátszót,
ja, meg egy kedves kiskutyát!
A hó egyre hull, hulldogál
a Kisjézus mosolyog csendesen.
Gyerekek! A pénzem sajna véges,
de a szeretetem végtelen!

Emőd Tamás: Karácsonyi ének
Szánd meg Uram Isten
A sírót, a kérőt,
Adj egy karácsonyfát,
Egy egekig érőt.
Minden tűlevelét
Rakd meg ezer jóval:
Mazsolával, fánkkal,
Mannával, dióval.
Minden ágabogát
Tetejesen rakd meg,
A kalácsot, kolbászt,
Sonkát se tagadd meg.
Aggass pár millió
Öltönykét is rája,
Meg vagy száz magazin
Kis topánt alája.
Aggass valamit rá
Kicsinek és nagynak:
Subát a szegénynek,
Szívet a gazdagnak.
Gyűjtsd alá a Népek
Apraját és nagyját,
Aztán Uram Isten
Rázd meg azt a nagy fát...
Ének: József Attila: Betlehemi királyok (a világhálón
könnyen meglelhető)
A zenére mozgással könnyen megjeleníthető a történet.
Őket is a betlehemi csillag vezeti be. (Ezalatt már az eredeti szereplők, a nyitókép résztvevői is bejöhetnek, s elhelyezkedhetnek a záróképhez. Ha fejdísszel szerepeltek, azt
most már a kezükben hozhatják, vagy helyette gyertyát,
csillagszórót.)

Somlyó Zoltán: Karácsonyi vándor
Karácsony éjjelén a vándor
az országúti hóba megáll.
S bekopog a legelső ajtón,
amit az útszélen talál.
Egy szót se szól. Csak némán átmegy
az udvaron, mint a jó cseléd,
S a sötét, meleg istállóba
halkan, lábujjhegyen belép.
Ottbenn a mécses pisla lángja
a széltül egyet bólogat.
A vándor megy s megsimogatja
a szelíd, csöndes barmokat.
Aztán a jászolba meríti
hideg kezét – és hirtelen
valami fény villódzik
onnan a hideg téli éjjelen…
Kívülről, mintha angyaloknak
égi zenéje szállana.
S jobbról, mintha egy fehérleplű
bánatos Asszony állana…
A vándor letérdel az almon,
a gazda korty bort ád neki.
És aztán csöndben, mint ahogy jött,
békén utjára engedi…
A betlehemi csillag középre megy, útközben végigsimítja a
szereplők arcát, haját, de csak spontán, nem erőltetetten.
Megáll a jászol előtt, meghajol, majd középen mondja el a
záró sorokat.
Azt hiszem, már nem jöttem hiába.
a fényem és a Gyermek veletek marad.
Ha én elmegyek, Ő mindig világít,
s elsimít bút, bajt lélek-ráncokat.
És évről évre mindig visszavárjuk,
ha bennünk lakik folyton a Szeretet,
hihetjük, hogy eljön ismét hozzánk,
s örvendezzünk, mert értünk született!
Bármilyen ismert karácsonyi énekkel (pl. Mennyből az
angyal…) bezárható, a lényeg, hogy közös éneklés legyen.
A szereplők ekkor már félkörben állnak, minél közelebb a
nézőkhöz. Gyertyákat gyújtanak, csillagszóróznak.
Jó szívvel küldünk e-mailben még kiegészítő verseket,
netán a tavalyi évhez hasonlóan regöst, betlehemest
azok nak, akik igényüket jelzik a laszlo.rozman01@
gmail.com címen vagy a tt@apaczai.hu elérhetőségen.
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