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Bajai Heródes játék 
 

A játékban résztvevő személyek: Angyal, Szerecsen (tulajdon-
képpen az ördög), Heródes, 8–12 éves fiúcskák. 

 Az angyal öltözete fehér püspöksüveg, aranykereszttel, 3 csil-
laggal és láncdíszítéssel. A süveg tetején papírkereszt emelkedik. Ke-
zében kirúgatható veres csillag, gombostűvel beleszurkálva nap, 
hold, csillagok képe és a G M B betűk.  

A szerecsen arca koromfekete (nagy szemű, villogó fogsorú 
gyermek). Fekete, hegyes süvegén fehér üstökös és hold, teteje csip-
kézett, kezében fekete kard van.  

Heródes arca téglavörös. Vörös süvegén fehér üstökös és hold, 
kezében vörös kardot szorongat. Öltözetük fehér ing és alsószoknya, 
néha derékra csavart lepedő. A vállról a csípőig széles színes szalag 
fut keresztbe, és jobb oldalt a két ág lelóg. 

 
Mind (recitáló hangon szavalnak): 

Három királyok messze földről ide érkeztek. 
Gáspár, Menyhért és Boldizsár kérdezősködtek: 
 

(Folytatólag éneklik a Három királyok napján dallamára): 
Hol van zsidók királya, 
Mert megjelent csillaga? 
Betlehemben találják, 
Kis Jézust körülállják. 
Szép jel és szép csillag. 
Szép napunk támad, 
Szép napunk támad. 

 
Szerecsen király (szaval): 

Ki vagyok, mi vagyok, szerecsen király vagyok! Ne csodálja-
tok, hogy ilyen fekete vagyok, mert én messzi útról, napkelet-
ről jöttem, és a napnak égő sugaraitól megfeketedtem. Fekete-
országban születtem. 
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Heródes (szaval): 
Ki vagyok, mi vagyok, Heródes király vagyok! Ne csodáljátok, 
hogy ilyen veres vagyok, mert én háromszázhatvanöt kisdedet 
megöltem és azok vérében meghemperegtem. 

 

Szerecsen király: 
Mit hetvenkedsz, te Heródes király, mikor háromszázhatvanöt 
kisdedet kardodra fűztél és annak vérében megveresedtél? 

 

(Kardjukat többször dühösen összeverik, majd feltartják keresztbe-
téve, és így állnak farkasszemet nézve. Közöttük látszik kisé hátrább 
az Angyal. Nagy hévvel éneklik):  

(Folytatólag éneklik a Három királyok napján dallamára): 
 

Kérjük a szép Szűz anyát, 
Kérje értünk szent fiát, 
Békességben megtartson, 
Ellenség hogy ne ártson. 
Szép jel és szép csillag, 
Szép napunk támad, 
Szép napunk támad. 
 

(Letérdelve folytatják az éneket): 
 

Királyok ajándékát, 
Aranyt, tömjént és mirhát 
Vigyünk mi is urunknak, 
Ártatlan Jézusunknak. 
Szép jel és szép csillag, 
Szép napunk támad, 
Szép napunk támad. 
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(A „szép jel”-re az Angyal a csillagot a kardok alatt fellöki, és ide-oda 
csóválja a magasban. Az ének végén a kardokat leeresztik.) 

 

Angyal: 
Csörgetik a tárcát, pénzt akarnak adni. Adják hát ide azt a pár 

garast, mert máshol is várnak a jó mézes borral! 
 

(Köszönnek és a Csordapásztorok dallamára énekelve elvonulnak): 
 
Isten áldja meg 
E háznak gazdáját, 
Ökrét, szamarát 
És a legszebb lányát!1 

 
 
 
Forrás: Moser Zoltán Névviseletek I. Csíkszereda, 2008, Pro-Print. 

 

                                                 
1 Volly: Népi játékok I–II. Budapest,  1941. 


