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I. A VÁNDORLÁS. A hátérben fenyőfák állanak; középen egy nagyobb, 

valamivel előbb. A fenyőfákon vattával utánozzuk a havat. A középső na-
gyobb fára gyertyákat szerelünk fel. Alatta fenyőgallyakból egy kis halmot 
készítünk, amire később a betlehemesek a templomocskát elhelyezhetik. A 
színpad általában fehér színű, amit csak a fenyőágak élénk zöldje tör meg. 

A játék kezdetekor három kis fiú ácsorog a színpadon. Közben jön Pe-
tike. Bundácska van a hátán, fején kucsma, tarisznya az oldalán. Kopogó 
csizmácskáival a kis fiúk felé tart. Látszólag valahová készülődik. 

 

Az egyik kis fiú rászól: 
Ni, nézzétek, a Petike, 
Nagy bot van a kezibe! 
Tarisznya van a lábán, 
Ugyan mond meg: hova mész? 
Talán vándorútra térsz? 
 

Petike:  
Kis Jézuskát keresem, 
Valahol tán meglelem, 
Nagyon szegény vagyok ám, 
Félek, nem gondol reám, 
Megkérem a Jézuskát, 
Küldjön nekem egy kis fát. 
 

                                                 

1 A fenti mesejáték alapgondolatát és szövegének egy részét v. Szerényiné Utry Juliska 

hasonló című mesejátékából vettük. Az első részben bedolgozott betlehemes játékrészlet 

Domokos Pál Péter „Csíki betlehemes játéká”-ból való. A kórusbetétek egy részének két, 

illetve három hangra való feldolgozását is nyújtjuk kottamellékletünkben. A kórus ter-

mészetesen az énekeket egy hangon is előadhatja. Mindenesetre ez a mesejáték, mely a 

karácsonyi ünnepkörben bármikor bemutatható, nagyszerű alkalom gyermekkórusunk sze-

replésére. Kis fáradsággal a legprimitívebb körülmények mellett is felejthetetlen estét sze-

rezhetünk a gyermekeknek, szülőknek egyaránt 
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Kis fiúk: 
Isten veled, Petike, 
Ne menj nagyon messzire! 
 

A három kis fiú ugrándozva, nevetgélve tovább megy. A színpadon 
egyedül marad Petike, szórakozottan néz a gondtalan fiúk után, majd to-
vább indul. A középső nagy fa alatt megáll, botjára támaszkodik, s beszélni 
kezd: 

 

Petike: 
Este van már, késő van már! 
Ilyen későn senki sem jár. 
Nincs ágyacskám, nincsen helyem, 
Hová hajtsam fáradt fejem? 
 

Leveti bundácskáját, s a földre teríti. Mellé fekteti a botot, tarisznyát, s 
leteszi kucsmáját is. Majd letérdel: 

 

Én Istenem! Jó Istenem! 
Becsukódik már a szemem. 
De a tied nyitva, Atyám. 
Amíg alszom, vigyázz reám, Ámen. 
 

Lefekszik a bundára, és elalszik. A színpad kezd sötétedni. Ekkor a 
színfalak mögött elhelyezett gyermekkórus intonálja a Karácsonyi kánon-t. 
Közben angyalkák jönnek be két oldalról. Előbb közrefogják Petikét, néze-
getik, hogy alszik-e, majd a kezükben lévő égő gyertyácskákkal sorra gyúj-
togatják a középső fa gyertyáit, amelyek a színpadot újra megvilágítják. 

 
Karácsonyi kánon 

 

Zeng már az égi dal, ti is énekeljétek, Alleluja, alleluja! 

Pásztorok, zeng már az égi dal, Betlehembe siessetek, 

A kis Jézus születet! Zeng már az égi dal, Alleluja! 

Zeng már az égi dal, Alleluja, Nézz az égre fel! 

 
A. Caldara után, négyszólamú egynemű vagy vegyes karra. Minden szólam 

többször is imételheti a kánont. Vegyes kari előadásnál a csoportok sorrendje: 1. S., 
2. A, 3. T., 4. B. 

A kánon végeztével az angyalkák távoznak kétoldalt. Petike ébrede-
zik. Felül, megdörzsöli szemeit, és körülnéz. 
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Petike: 
Kis angyalkák álltak ottan, 
Igaz volt-e, vagy álmodtam? 
 

(Feláll, mindenfelé keres, a fák mögé is betekint.) 
 

De sajnálom, de sajnálom, 
Őket sehol sem találom! 
Ha én tőlük megkérdezem, 
Kis Jézuskát merre lelem, 
De hamar odatalálnék, 
Nem éheznék, nem is fáznék! 
 

Szedelőzködik s indulni kész. Ekkor azonban épp a középre érkezik 
három betlehemes gyermek. Pásztornak vannak öltözve. Ketten a templo-
mocskát hozzák. Megállnak Petikével szemben. 

 

Petike: 
Adjon Isten! 
 

1. betlehemes fiú: 
Fogadj Isten! 
Mi járatban vagy te itten? 
 

Petike: 
Nincsen nekem édesanyám, 
Aki gondot viseljen rám. 
Nincs otthonom, nincs kenyerem, 
Árva Péter az én nevem. 
A kis Jézuskát keresem. 
De az utat meg nem lelem. 
 

1. betlehemes fiú: 
Mi is éppen odamegyünk, 
Kis barátom, gyere velünk 
 
(Felmutatnak az égre.) 

Amerre a csillag mutat, 
Arra találjuk az utat. 
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(Közben leteszik a templomocskát a középső fa alatti halomra, s meg-
pihenni készülnek.) 

 

Itt azonban megpihenünk, 
Aztán később továbbmegyünk. 
 

Bundáikra ledőlnek, elalusznak. A kórus a Serkenjetek fel pásztorok 
kezdetű éneket intonálja, s az angyalkák ismét begyűlnek az alvó gyerme-
kek köré. Egyik meggyújtja a templomocskában elhelyezett gyertyát, aztán 
szépen felállnak kétoldalt. 

 

Serkenjetek fel pásztorok, 
Kik nyáj mellett jól vigyáztok,  
Mert születet az éjszaka 
Ti szabadítótok. 
 
Egy szent szűztől Betlehemben, 
Városon kült a mezőben, 
Ki barmok közt sötétségben, 
Van a nagy hidegben. 
 
Oda azért elmenjetek, 
Őtet ott felkeressétek, 
Térden állva jászoly előtt 
Őtet tiszteljétek. 
 
Ottan vagyon Szűz Mária, 
Szent Józseffel istállóba, 
Szűz Mária, jézus Anyja, 
Szent József dajkája. 

 

Az egyik angyal hangosan szavalja a továbbit. Közben az egyik betle-
hemes fiúcska felébred, és felülve hallgatja a szózatot: 

 

Angyal: 
Serkenj fel Istennek választott serege, 
Semmit se is késsél Jézus elejébe, 
Most álljatok talpra ő dicséretére, 
Jöjjetek, mert siet ő Jeruzsálembe. 
 

A betlehemes fiúcska közben feláll s a szózat elhangoztával, énekelve 
költi alvó társait: 
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Hallottad-e pásztor a szózatot, 

Melyet a mennyei követ neked mondott, 

Hogy született volna embertestben jézus, 

Megváltónk Betlehemben. 
 

A betlehemesek s Petike szedelőzködnek, miközben a kórus megis-
métli a Hallottad-e pásztor a szózatot kezdetű dalt, vagy pedig egy angyalka a 
Ne féljetek pásztorok kezdetű ismert karácsonyi énekkel bátorítja a betlehe-
meseket. A dal végeztével a kis fiúk mindannyian körülállják a templo-
mocskát. 

 

2. betlehemes fiú: (mutatja a bundáját) 
Elviszünk egy kis bundát, 
Betakarjuk Jézuskát. 
Oly hideg az ágyacskája, Meg ne fázzon a lábacskája. 
 

3. betlehemes fiú: (báránybőr sapkát mutat) 
Elviszem a süvegem, 
Kettő is van énnekem. 
Puha a bárányka szőre. 
Jó melege lesz majd tőle. 
 

Petike: 
Elviszem a botomat, 
Evvel jártam utamat. 
Aki kis Jézuskát bántja, 
Tudom én, hogy majd megbánja. 
 

(Fenyegető mozdulatot tesz.) 
A betlehemes fiúk felemelik ismét a templomocskát, a többiek imára 

kulcsolják kezüket, s mind a négyen együtt mondják: 
 

Istenem, adj puha havat, 
Takard be az országutat! 
Ne legyen a cipőnk sáros, 
Ha megyünk a Jézuskához. 
 

Indulnak kifelé. A kórus egy vagy két hangon „A kis Jézus született” 
kezdetű éneket adja elő, de énekelheti a „Pásztorok keljünk fel” kezdetű köz-
ismert karácsonyi dalt, az angyalkák sorra kioltják a középső fán égő gyer-
tyácskákat. A színpad elsötétül. 
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II. A JÉZUSKÁNÁL. A fenyőfák előtt két oldalt felsorakozik a kórus. A 
fiuk és lányok külön csoportba, vasárnapi öltözetben. (Városon is lehetőleg 
népi viseletben.) Középen gyertyavilágban tündöklik a karácsonyfa. (A 
megelőző részben a középső fenyőfának nincs semmi dísze, most feldíszít-
hetjük.) A karácsonyfa két oldalán az angyalok sorakoznak fel. A kará-
csonyfa előtt kis jászolban fekszik a Jézuska, fehér ingben, jobb karját áldás-
ra emeli. Egyik oldalon Szűz Mária ül vagy áll, a másikon Szent József, a 
képeken ábrázolt ruhákban. (Szűz Máriát lehetőleg a tanítónő, Szent Józse-
fet a tanító személyesítse meg, mert így a kórusnak segítségére lehetnek.) A 
kórus a „Mennyből az angyal”-t énekli. Az ének végére megérkeznek a bet-
lehemesek és Petike. A betlehemesek balra állnak, Petike egyedül jobbra. A 
betlehemesek leborulnak a földre. 

 

Petike: (térden állva) 
Édes kis Jézuskám, utat bejárba, 
Elérkeztem végre Hozzád, én kis árva. 
Azért jöttem én, hogy megkérjelek szépen, 
Egy kis karácsonyfát küldj az égből nékem! 
Küldj ragyogó szép fát minden jó gyermeknek, 
Aki éheznek, és fáznak, dideregnek. 
 

Petike odajárul a jászol mellé, s botját maga előtt tartva, mintegy őr-
séget áll a Kisded mellett. A betlehemesek énekbe kezdenek: „Pásztorok, 
pásztorok örvendezve”. Közben a kórus is bekapcsolódik. 

 

1. betlehemes fiú: (az ének végeztével) 
Édes kis Jézuskánk, nagy út áll mögöttünk, 
De az angyalszóra ide Hozzád jöttünk, 
Gyermeki szívünknek isteni Vezére, 
Ki vagy a szegénynek megértő testvére, 
Nem hoztunk mi Néked semmi drága kincset, 
E kerek világon nekünk semmink sincsen, 
Amit felajánlunk, vedd hát szívességgel, 
A mi gyarlóságunk tekintsd elnézéssel. 
 

2. betlehemes fiú: (a bundácskát a jászolra teríti) 
Elhoztuk a kis bundát, 
Betakarjuk Jézuskát. 
Oly hideg az ágyacskája, 
Meg ne fázzon a lábacskája. 
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3. betlehemes fiú: (a báránybőr sapkát a Kisded feje alá helyezi) 
Elhoztam a süvegem, 
Kettő is van énnekem. 
Puha a bárányka szőre, 
Jó melege lesz majd tőle. 
 

Szűz Mária: (megsimogatja Petikét s a betlehemes fiúcskákat) 
Szűz Mária, Jézus anyja, 
Szívét, ím most nektek adja, 
Kis Jézusát szeressétek, 
A bűnt mindig elkerüljétek, 
Kis Jézuska nem felejt el, 
Rátok gondol szeretettel. 
 

A kórus a „Kirje, kirje, kisdedecske” kezdetű dalba kezd. (Kétszólamú 
feldolgozása a kottamellékletben, azonban énekelhető egy hangon is.) Itt 
nagyon fontos, hogy szülők elhelyezkedése színes képet alkosson. A dalt 
esetleg meg lehet ismételni. 

 


