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December 25-én rendha-
gyó szentmise volt a 
sződi templomban. A 
sze rtar tás  megkezdése 
előtt egy felnőttekből ver-
buválódott alkalmi társa-
s ág Gárdonyi  Géza: 
„Harangozóék karácso-
nya” című művébő l ké-
szült rövid színdarabot 
adott elő.  A műkedvelő 
színjátszás nem újkeletű 
nálunk, mivel az iskolá-
ban rendszeresek az ün-
nepségeken előadott ní-
vós színdarabok, de már  
évtizedekkel ezelőtt az  
akkori tanító, vitéz Szé-
kely Jenő is több darabot 
tanított be a fiataloknak.  

A karácsonykor előadott 
darab talán azért volt az 

iskolai műsoroktól eltérő-
en különleges, mert eb-
ben gyerekek nem szere-
p e l t e k .  A z  ö t l e t e t 
Turányik Ágnes vetette 
fel és a szereposztáshoz 
szükséges szereplőket is 
ő,  némi túlzással mond-
hatjuk, mint a darab ren-
dező je válogatta ki.  

A három színen (a kép-
zeletbeli szobában asztal 
mellett, a templom előtt, 
valamint a templomban), 
sződi népviseletben (bő 
szoknya, beliner kendő ,  
kucsma, csizma, stb.) el-
játszott, kb. negyedórás 
darab kapcsolódott a ka-
rácsonyi ünnepkör ese-
ményeihez, Jézus gyer-
mekség-történetéhez.  

Gyuri  s zentes tén  a 
templom előtt talál egy 
kosárban kitett gyereket 
és még az éjféli mise előtt 
ö römmel  me gm ut at j a 
szüleinek és keresztszülei-
nek, a Sárhányó házaspár-
nak az elhagyott kisdedet. 
A két házaspár közül 
egyik sem akarja még egy  
éjszakára sem befogadni a 
gyermeket, de amikor a 
pólya mellé rejtett ezer 
arany előkerül, már ver-
sengés indul meg köztük 
a „senki gyerekéért”. Já-
nos bácsi, az öreg sekres-
tyés, aki korábban bíró 

volt megpróbál bölcsen 
igazságot tenni, de nem 
tud a veszekedők lelkére 
beszélni, ezért arra jut-
nak, hogy majd karácsony 
után elmennek a falu bí-
rájához meg a paphoz, 
hogy azok majd együtt 

tegyenek igazságot. Ezen 
a ponton a szentmise a 
gyerekek által előadott 
hagyományos pásztorjá-
tékkal folytatódott, majd 
a plébános szentbeszédje 
végén szót kérve a pad-
ban ülő két koma kibé-
külve összeölelkezik, és 
ígéretet tesz arra, hogy 
együtt nevelik fel a gyer-
meket, a pénzt, pedig a 
gye rek  nagykorúságáig 
megőrzésre átadják a plé-
bánosnak.  

A gratulációk, és pozitív 
visszajelzések megerősí-
tették a társaságot arról, 

hogy érdemes volt közel 
másfél hónapig próbálni, 
ruhákat szerezni, aggódni 
az előadás sikere miatt. Jó 
játék volt, talán a folytatá-
sára is lehet számítani!  

   
Bukó Kr isz tina 
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Szereposztás 

Sárhányó Géza – Bottyányi István  
Sárhányó Gézáné – Bottyányi Istvánné sz. Grezner Éva 
Harangozó Béla, a harangozó – Volentics Gyula 
Harangozó Erzsi, Béla felesége – Bukó Krisztina 
Harangozóék fia, Gyuri – Turányik Ágnes 
János bácsi, a sekrestyés – Szabados Ferenc 


