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betleHemezéS
A betlehemezés – melyet fiúgyerekek és legények jelenítettek meg – hosszúságában is, 
szövegében is változik tájak, vidékek szerint. Itt egy négyrészes játékot mutatunk be: 
beköszöntőt és „szálláskereső” jelenetet Erdélyből, pásztorbeszélgetést az északi me-
gyék és az Alföld hagyományából, majd az örömhíradást, „offerát” (ajándékozás) és 
befejezést, főként erdélyi motívumokból. (Hosszabb betlehemes összeállítás: Dobszay 
László: A magyar dal könyve című kötetében.)

Legjelentősebb drámai népszokásunk. Bár szorosan karácsony ünnepéhez, Jézus 
születésének megjelenítéséhez tartozik, régi kultúránk sokféle, más-más eredetű em-
lékét is magába olvasztotta. Középkori misztériumjátékok, pogány alakoskodások, 
középkori diák ünnepköszöntők emléke egyesült ünnepélyes, mégis vidám, olykor 
pajkos, mégis meghatott játékká. Ebben a sokszínűségében van vallásos jelentésén 
túlmenő, maradandó kulturális értéket is közvetítő hatása. (Lásd: 3. oszt.)

beVezetéS

Vezető: Szabad-e betlehemet járni?
Háziak: Szabad!
Vezető: gyertek be! (A betlehemesek bevonulnak a szobába.)
Kezdő ének:

Au-gusz-tus* hogy könyvé-be szám-sze-rint í-rat-na.

2.  Elindula József is a Szűz Máriával 
Istennek erejéből terhes mátkájával.

3.  Betlehembe hogy juta fáradt állapottal, 
szállásról kérdezkedik, minden embert ural**.

4.  De a sok vendég miatt nincs senki barátja, 
ki távolról meglátja, ajtaját bezárja.

5.  Szállni kényszeríttetik egy rongyos pajtába 
városon kül, elhagyott vadak barlangjába.

6.  ó, kegyetlen tigrisek! Betlehem városa! 
Hogy lehet tinálatok Jézusnak ily sorsa!

1. Ím mi-dőn min-de-ne-ket     bír-ság-gal  hí-vat-na.

* Augusztus császár, aki parancsot 
adott ki a nép összeírására

** ural = urának mond
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2. Mi sem azért jöttünk, hogy históriázzunk, – vagy valami tréfás játékot indítsunk, – hanem a 
Krisztusról egy példát mutassunk: – hogy miként született, jászolyba tétetett. – és a pászto-
roktól ajándék vitetett, – melynek Krisztus anyja (kiáltva) igen örvendezett!

Vezető (prózában, botjával a szereplőkre mutatva): 
Szent Józsefnek itten szállás nem adatik, – sehol a városba be nem fogadtatik, – hanem a 
királytól most tovább küldetik!

SzálláSKereSéS

József (botjával a Királynál kopog):
Király (prózában): Egy szózatot hallék mostan az ajtómon, – mi légyen az oka, bizonnyal nem 

tudom. – Jelen vagy-e, szolgám?
I. II. szolga: Jelen vagyok uram, parancsolatjára!
Király: Parancsolom szolgám, lásd meg sietséggel, – ki zörget ajtómon ily nagy bátor szívvel!
I. szolga (Józsefhez lépve): Mit akarsz, barátom, mondd meg, honnét jöttél, – ajtónkon ily bát-

ran zörgetni hogy mertél?
József (az egész jelenetben a Dicsértessék Krisztus kezdetű dallam hangjai recitálva): Augusz-

tus császárnak parancsolatjára, – jöttünk Názáretből a beíratásra, – hogyha befogadnál 
ezen éjszakára bizony megfizetné az egeknek ura.

I. szolga: Várakozz egy kevést, mindjárást jelentlek.
Király: Mi új hírek vannak mostan a városban, – mondd meg hát, hív szolgám nékem bizonyo-

san!
I. szolga: Felséges királyom, oly emberekre találtam, – hogyha befogadjuk, elvész a hatalmunk, 

– ez ékes városból éppen kipirulunk!
Király (kardot ránt ): No, ha így van szolgám, eredj gyorsan, siess, – ajtónkat is zárd be, éppen 

be se ereszd!
I. szolga: Szállást nálunk bizony magad mostan nem kapsz, a város utcáin ámbár ha meg is 

fagysz!
József (recitálva): Kemény kősziklához hasonló nemzetség, – hogy lehetsz uradhoz ily szörnyű 

dühösség, – még a pogánynál is van engedelmesség, hát hogy nincs tenálad uradhoz 
kegyesség?

II. szolga (Józsefhez): Kedves atyámfia, szállást nem adhatok, – hanem egy kis helyet mindjárást 
mutatok, – a városon kívül vagyon egy istálló, – oda szokott szállni a jövevény szálló.

József (Máriához): Szerelmes jegyesem, már mire jutottunk, – az egész városban szállást nem 
találtunk, – a városon kívül mondnak egy istállót, oda szokott szállni a jövevény szálló.

Mária (József dallamán recitálva): Nem bánom, szerelmem, menjünk el hát innen, csak száll-
junk be oda, csak szálljunk be oda. (Józseffel együtt lassan megindulnak a betlehem felé, 
mellette Mária letérdel.)
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(A dal éneklése közben l. 2. 3. Pásztor bejön. Iddogálnak, beszélgetnek. Az Öreg Pásztor kint 
motoszkál.)
l. Pásztor: Jöjjön be kend, öregapó, mert megfázik odakint!
Öreg Pásztor: Nem megyek, mert félek, hogy a hétméteres kolbászt a nyakamba akasztják.
2. Pásztor: Ne féljen kend, nem olyan serény itt a háziasszony. Csak jöjjön be kend, öregapó!
Öreg Pásztor: Nem megyek, mert félek, hogy a teli kulacsot a kezembe nyomják.
2. Pásztor: Ne féljen kend, nem olyan szíves itt a házigazda. Csak jöjjön be!
Öreg Pásztor: Bemennek, de nem lelem az ajtó kilincset!
1. Pásztor: ott öreg, a sarka fele!
Öreg Pásztor: Az Északi Jeges tenger sarka fele?
3. Pásztor: ott, ott, de vigyázzon, mert itt egy hetvenhét méteres nagy gödör van ám. (Az Öreg 

bebotorkál, keresztülugorja a képzelt gödröt, hasraesik. Nagy nehezen feltápászkodik.)
Öreg Pásztor: Hopp, Istók, itt vagyok! Szerencsés-lencsés-füstöskolbászos jó estét kívánok. 

De ti fiaim idebent csak esztek, isztok, szegény öregapátok penészes szakállára nem is 
gondoltok?

l. 2. 3. Pásztor: Sem nem eszünk, sem nem iszunk, csontocskákat szopogatunk, kancsó száját 
nyalogatjuk. (Isznak, énekelnek.):
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Öreg Pásztor: Hát akkor adjatok nekem is egy kis bort hamar, mert bejártam Ázsiát, Afrikát, 
Amerikát, mégsem kaptam sehol egy pohár pálinkát. (odaadják neki a kulacsot, de az 
már üres. Az Öreg próbál inni, kocogtatja a kulacsot, nézegeti, szájjal lefordítja): Lám, 
lám, ilyenek vagytok ti is, fiaim, hát az öregnek üres fenékkel adjátok oda a kulacsot?

l. Pásztor: Dehogyis, öregapó, csakhogy a hosszú úton kiszáradt belőle. Ne búsuljon na, majd 
megtölti a gazda!

 Addig is beszélgessünk egy kicsit! Hány esztendős vagy öreg?
Öreg Pásztor: Ha az Isten meg hagyja élni ezt az ádventi kukorica-kapálást, éppen akkorra 

leszek (botjával kiveri): háromszáz-hatvan-hat éves.
2. Pásztor: Jól van öreg, jártál te az iskolába?
Öreg Pásztor: Hogyne jártam volna az istállóba.
2. Pásztor: Nem, öreg, hanem az iskolába. Ismered a betűt?
Öreg Pásztor: Betűt, betűt... persze, hogy ismerem.
2. Pásztor: Na olvasd el hát, mi van odaírva! (A falra mutat.)
Öreg Pásztor (betűzi): Ikdálom, bigdálom, csizmámat a portól, torkomat a bortól, gyomromat 

a fehér cipótól meg nem kímélem.
3. Pásztor: Aztán tud-e kend az óra járásához?
Öreg Pásztor (elővesz egy nagy kendőt, törölgeti vele az orrát): Hát hogyne tudnák én az 

órom facsarásához.
3. Pásztor: Nem öreg, az óra járásához. Mondd meg, hány az óra!
Öreg Pásztor (elővesz egy nagy vörös hagymát, nézegeti, fölhúzza, mókázik vele): Háromne-

gyed ződre, feküdj le – fődre!
 (Lefekszik.)
l. 2. 3. Pásztor: Hát aludjunk mink is. (Ők is lefekszenek, horkolnak.)

ÖRÖMHÍRADÁS ÉS oFFERA
Angyal (Mária elé áll, és a Dicsértessék Krisztus dallamon recitál): ó, Istennek Anyja, látod 

jelenlétem, – parancsolj, mert mennyből tehozzád küldettem.
Mária (recitálva): ó, Isten angyala, szolgálj szent uradnak, – adj hírt a nyáj mellett levő pász-

toroknak, hogy imádására jöjjenek Krisztusnak.
(Angyal, ill. angyalok csillaggal a pásztorokhoz mennek. Megállnak lábuknál. A glória ének-

lésekor az angyal megérinti lábával a pásztorok lábát, angyaltársai csöngetnek.)
angyal:

~

Öreg Pásztor (fölriad, kissé felemelkedve dörzsöli a szemét): óóó, mit láték, mit hallék? Ör-
dög-e vagy angyal, nekem megjelenék. Azt csak nem hiszem, hogy a kis Jézus született 
volna: inkább leteszem a fejem a fődre, alszom, míg a hajnalcsillag feltetszik az égre.

Angyal (az előbbi dallammal): glória, glória!
2. Pásztor (fölriad, félig fekve lökdösi társait): Te pajtás! Angyal szólt!
3. Pásztor: Nem angyal szól, a kakasok kukorékolnak a góréban!
2. Pásztor: De, te! Angyal szól!
3. Pásztor: Dehogy angyal szól! Öreganyám diót tör a padláson (Alusznak.)
angyal:
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1. Pásztor (fölriad, ébreszti a többieket): Pásztorok, mindnyájan, micsoda éneklés! Fülembe 
hallatszék egy angyali zengés!

2. Pásztor (költi a harmadikat): Keljünk fel, lássuk meg azt a szép éneklést, mert szívem gerjeszti 
egy angyali intés.

1. 2. 3. Pásztor (botjukra támaszkodva, féltérden, az angyal felé fordulnak).
angyal:

2. Pásztor: Nem bánom, menjünk el, de ne puszta kézzel, – vigyünk ajándékot neki nagy bőség-
gel.

1. Pásztor: Kinek mije vagyon, adja nagy jó szívvel, – hogy megbékélhessünk a mi Istenünkkel.
Ének (a Csordapásztorok dallamra): Örömet mondok, nagy örömet néktek, – mert ma született a ti 

üdvösségtek. Menjetek el csak gyorsan a városba, – ott találjátok Jézust a jászolba.
Elindulának és el is jutának, – szűz Máriának jó napot mondának. (Az Öreg kivételével a 
betlehemhez érnek, s ott éneklik):

l. 2. 3. Pásztor (ugyanerre a dallamra): Serkentsd fel Jézust, s szent Fiadat nekünk, – mert mi 
angyalok igéjére jöttünk.

l. Pásztor (a jászol elé térdel): Vegyed e kis túrót, hoztam fölségednek, – kit az egész nyáron nagy 
kínnal kerestem, – mégis felségednek nagy jó szívvel adom, – adjál te is, pajtás!

2. Pásztor (mellétérdel): ó, én kicsi Jézusom, ne nézd, bűnös vagyok, – vedd jó néven tőlem ezt a 
kicsi sajtot, – ezt én felségednek nagy jó szívvel adom. – Adjál te is, pajtás!

3. Pásztor : ó, én édes kicsi Jézusom, hát én mivel tudjak kedveskedni, én neked báránkát, sajtot, 
efféléket nem adhatok, hanem egy szép bogláros szíjjacskát, nézzed, de szépet adok.

1. 2. 3. Pásztor : gyere Öreg, Betlehembe!
Öreg Pásztor: Hová, hová, vén tehenbe?
Pásztorok: Nem, Öreg, Betlehembe!
Öreg Pásztor (odabotorkál, a jászolhoz megy, letérdel, elkáprázva, kissé megindulva): Húú, de 

fényes van!… Ily nagy jóvoltodért tenéked mit adjak, – Édes kis Jézusom, elődbe mit nyújt-
sak? – Drágább ajándékkal én nem táplálhatlak, – hanem egy juhbőrrel mostan betakarlak.

l. Pásztor: Hallod, kedves társam, derék furulyásom, – mivel az új királyt víg örömmel látom, – 
fújj hamar egy nótát!

Ének: (furulyával, pásztortánccal):
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Betlehemesek (Tihany, Veszprém megye)

zenehallgatás
Hallgassátok meg a Magyar Népzene II. hanglemez (szerkesztette Rajeczky Benjamin) 
IV/A oldalán az erdélyi betlehemezést!

ADoMÁNyKÉRÉS ÉS BEFEJEZÉS

Vezető: Kedves gazduramék, a kis Jézuskának egy kis ajándékkal hogyha szolgálnának, ha 
százasuk nincsen, ezres is jó bele, tessék ideadni, hadd ballagjunk vele.
(Majd a Dicsértessék Krisztus... dallamra recitálva): Köszönöm, s hálálom, kik itt hall-
gattátok, – alacsony munkánkat meg nem útálátok, – ti pedig, jó gazdák, kik befogad-
tátok, – kiért a mennyekben legyen koronátok, a kis Jézus áldása szálljon tireátok, – 
semmiféle átok (kiáltva): ne férjen hozzátok! (prózában): Mi pedig elmegyünk, – vígan 
maradjanak, áldást, békességet kívánunk a közel lévő új évre!

Ének (a Csordapásztorok ... dallamra énekelnek, közben elvonulnak): Isten áldja meg a ház-
nak gazdáját, – töltse meg Isten csűrét, kamaráját.
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SZENT IVÁN-ÉJ
A nyári napforduló – mely a középkori kalendárium szerint Keresztelő Szent János-
nak, más néven Szent Ivánnak június 24-i ünnepére virradt – ősidők óta jelentős, ti-
tokzatos értelmű és hatású népi virrasztás: a fény, az élet és a szerelem ünnepe. A falu 
határában rakott nagy tűz mellett még századunk elején is végigülte az év legrövidebb 
éjszakájának óráit az egész falu, szertartásosan meghatározott ülésrendben, énekkel, a 
szerelmespárok boldog egymásratalálását eszközlő dalokkal, majd lassú, szertartásos 
táncokkal ünnepelve az év forgása által visszahozott napot, voltaképpen a természet 
örök ritmusát.

a népszokás eseményei
gyülekezés, az ünnep bejelentése: az év körforgása a nagy ünnepek sora után (a 
karácsony-húsvét-pünkösd lezárultával) visszahozta „világos szent János” napját is.
A ciklusban ismételten felbukkanó „Magyar Ilona” titokzatos alakja a szerelmi költé-
szet gyakori szimbóluma.

2. Először jelenti nagykarácsony napján, Refr.
3. Másodszor jelenti hangos húsvét napján, Refr.
4. Harmad szor jelenti piros pünkösd napján, Refr.
5. Nagykarácsony napján nagy hóeső esett, Refr.
6. Hangos húsvét napján Duna megáradott, Refr.
7. Piros pünkösd napján rózsa megvirágzott. Refr.

Párosító:
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2. Eredj, Dallos Rózsi, térítsd meg az én lovaimat, 
én is megtérítem a te lúdjaidat.

a Virágok Vetélkedése

2. Első féle virág a rúzsa szép virág. Refr.

3. Másikféle virág a búza szép virág. Refr.

4. A harmadik virág a szőlő szép virág. Refr.

5. Ne vetekedj rólam, te búza szép virág, 
(megismétlődik a dallamsor): 
mert bizony tevéled széles ez világ él. Refr.

6. Ne vetekedj vélem, te szőlő szép virág, 
mert bizony tevéled szent misét szolgálnak. Refr.

7. Ne vetekedj vélem, te rúzsa szép virág, 
mert bizony tevéled lányok dicsekednek. Refr.

(A dal éneklése közben illa-
tos füveket szórnak a tűzbe)

Párosító:
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