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Betlehemes 

 
Az erdélyi típusú betlehemes hosszabb lélegzetű, minisztériumszerű, liturgikus és epikus 

elemekkel átszőtt 12-20 szereplős játék. Rendszerint elő- és utójátéka is van, előadása 
különösen nagy előkészületet, betanulást igényelt. Legarchaikusabb jelenetei a 17., 18. 
századig vezethetők vissza. Az angyalokon, pásztorokon kívül szerepelhet Szűz Mária, Szent 
József, futár, király. Jellegzetes jelenete a szálláskeresés. Érdekessége, hogy a pásztorok 
állatarcot is viselhetnek. Általában felnőtt férfiak, legények játszották, akik a játékot kellő 
komolysággal, liturgikus szolgálat igényével adták elő. 

A lövétei (Udvarhely vm.) kéziratos betlehemi rendtartás előírja, hogy a betlehemezésben 
résztvevőknek: „nem szabad a kocsmahelységeken forogni, fonóseregbe lányokhoz járni, az 
utcákon néma csöndben kell járni, továbbá nem szabad világi éneket énekelni. Mindezeket 
meg kell tartani attól a naptól, amikor próbálni kezdik egészen vízkereszt napjáig. ”Aki ennek 
nem tett eleget, azt megbüntették, bármilyen rossz idő esetén a templomot mezítláb, 
hajdanfővel háromszor meg kellett kerülnie. 

Szerkezete: 

– bekéredzkedés; 

– szálláskeresés; 

– pásztorok ébresztése; 

– az öreg csobánnal, pakulárral folytatott párbeszéd; 

– ajándékvitel; 

– adománykérés. 
A mezőségi Magyarszováton (Kolozs vm.) a betlehemes csoport délután 2 órakor indul el 

karácsony vigíliáján (dec. 24.). A szereplők felnőtt férfiak: Szent József, király, futár, angyalok, 
pásztorok. Az adományokat a királynak adják át, amit később elosztanak egymás közt. 

 
FUTÁR Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! 

(megcsörrenti a botját.) 
Újságot hirdetünk, betlehemet hoztunk. Társaim künn 
vannak, behívnám, mert fáznak. Mit felel rá a jó gazda? 
(Megcsörrenti a botját). 
Bejöhetnek, vagy nem? 

GAZDASSZONY Bejöhetnek! 
FUTÁR Gyertek be! (megcsörrenti a botját) 

BETLEHEMESEK (Bejönnek a szobába.) 
Jó estét kívánunk! Boldog ünnepet! 

GAZDASSZONY Viszont kívánjuk! 
KIRÁLY Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus a magas mennyekben, ki 

kigyelmeteket fönntart friss és jó egészségben. Mi nem azért 
jöttünk, hogy sokat históriázzunk, hanem Jézus Krisztusról 
példát mutassunk! 
(Kardját a szöveg alatt előre nyújtja, miután elmondta, a vállára 
fekteti.) 

BETLEHEMESEK (Énekelnek, a futár az ének alatt a botjával a ritmust üti.) 
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    Az Isten Fia, aki született 

Jászolban, jászolban, 
Ő leszen néktek, 
Üdvözítőtök 
Valóban, valóban. 

SZENT JÓZSEF (Kopogtat az ajtón, majd az ajtón kívül mondja:) 
Felséges királyom, nyisd meg ajtódat! Ereszd be szegény 
szűkölködő karodat!38 

KIRÁLY (Jobb kezében lévő kardot előre tartja): 
Parancsolom, szolgám, lásd meg sietséggel, ki kopog 
ajtómnál olyan bátor szívvel! 

FUTÁR Azonnal (megcsörrenti a botját) teljesítem, felséges királyom! 
Vajon ki vagy, mi vagy, s honnan jöttél? Mi dolog, hogy ezen 
éjszakára szállást magadnak nem kerestél (megcsörrenti a 
kardját), erre a kérdésemre tüstént feleletet tégy! 

SZENT JÓZSEF (Kívülről mondja:) 
Tibirius császár birodalmából jöttem tihozzátok, hogy nekem 
ezen éjszakára szállást adnátok. 

FUTÁR Várj (megcsörrenti kardját), jelentem a királynak! Felséges 
királyom (megcsörrenti a kardját) új követünk jött. 

KIRÁLY (Kardját előre tartja). Kicsoda ez a követ? 
FUTÁR (Megcsörrenti kardját.) Szent József. 

KIRÁLY (Kardját előre tartja.) Itt szállást nem kap, ha város piacán is 
megfagy. 

SZENT JÓZSEF (Kintről beszél:) Ó te kemény, kőszívű nemzetség, még a 
pogánynál is van egy kis kegyesség, hát tenálad miért nincs 
egy kis engedelmesség? 

KIRÁLY (Kardját előre tartja.) No, gyere be hát egy pár órát fűtözni! 
SZENT JÓZSEF (Bejön a szobába:) Jó estét kívánok, boldog ünnepet! 

GAZDASSZONY Viszont kívánom! 
SZENT JÓZSEF Adjon az Úristen e házba jó estét, rátok nézve szerencsét! 

Isten áldjon, jó királyom! 
KIRÁLY (Szent Józseffel a párbeszéd alatt kardjukat kereszt alakban 

összeteszik.) 
Isten hozott, jó barátom! Látod-e, nekem mennyi vendégeim 
vannak. Ha én téged befogadlak, ezek engem megszólanak. 
Ezzel királyi házamból elmehetsz. 
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BETLEHEMESEK (Énekelnek, a futár az ének alatt a ritmust üti a botjával, a többiek 
mozdulatlanul állnak, illetve a pásztorok térdelnek.) 
 

 
Isten angyalai jövének melléje, 
örömet mondani, hogy ti ne féljetek, 
örömet mondani, hogy ti ne féljetek! 
Menjetek be hát gyorsan a városba! 
Ott találjátok Jézust a jászolba, 
Ott találjátok Jézust a jászolba. 

 
ANGYALOK (Éneklés közben kezükkel a betlehem fölött köröznek, először az 

óramutató járásával ellenkező, majd a második versszaktól az óra 
járásával egyező irányban.) 

 
 

Megszületett Uratok, Uratok, 
néktek kis Jézusotok, 
néktek kis Jézusotok. 

 
FIATAL PÁSZTOR Hallod, édes barátom, mit mond az angyal? Új királyunk 

született! 
ÖREG PÁSZTOR Ó, édes barátom, ne húzd a bundámat, hisz úgyis rongyos! 

Gyere hát, menjünk! 
FIATAL PÁSZTOR Hallod-e, édes barátom, mit mond az angyal? Új királyunk 

született! 
ÖREG PÁSZTOR Keljünk, pásztorok, gyorsan induljunk Betlehem városba, 

romlott istállóba! Siessünk, ne késsünk, hogy ezen éjszakára 
odaérhessünk! 

FIATAL PÁSZTOR Ó, én édes barátom, ne húzd a bundámat, mert úgyis 
rongyos! Gyere hát, menjünk! 
(Felkelnek, majd az ének második versszakánál ismét térdre 
ereszkednek, kucsmájukat a botra teszik.) 

BETLEHEMESEK (Énekelnek, a futár az ének alatt a botjával a ritmust üti.) 
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Essünk térdre, Ő előtte, 
Imádjuk mint új Urunkat. 

 
FIATAL PÁSZTOR (A betlehem előtt térdelve mondja:) 

Úr Jézus, ki után oly régen óhajtoznám, 
Szívemből köszöntlek, eljöttem tehozzád. 
Szegény pásztor vagyok, nincsen aranypénzem, 
De amim van is, szívesen lábaidhoz tészem. 
 
E hit énelőttem a legdrágább vagyon, 
Ebben erősíts meg Jézus, e víg napon! 
Ebben erősíts meg, ha élek, ha halok, 
Bátran elmondhatom, Jézus, tied vagyok! 

ÖREG PÁSZTOR (A betlehem előtt térdelve mondja:) 
Ó édes, kicsi Jézuskám, én vagyok a pásztorok közt a 
legöregebbik pásztor. Hoztam egy kis sajtocskát, vedd jó 
neven, még többeket is hozhatok! 

FIATAL PÁSZTOR (A betlehem előtt térdelve mondja) 
Ó édes, kicsi Jézuskám, én vagyok a pásztorok közt a 
legfiatalabbik pásztor. Hoztam egy kis báránykát, vedd jó 
neven, amíg többeket is hozhatok! 

BETLEHEMESEK (A pásztorok a kucsmájukat a fejükre helyezik, vállukat ritmusra 
rázzák, a futár a ritmust a botjával üti:) 

 

 
 

KIRÁLY Áldom és magasztalom a seregek Urát, 
Áldom és dicsérem Istennek jóvoltát, 
Hogy megadta nekünk ez karácsony első éjszakáját, 
Szívesen töltsük el poharát, 
Fehér virágokból gyémántkoszorúját, 
Azt a fejükön hordozzák, mint a piros rózsát. 
Mennyben is asztalt terítettek, 
Poharakat borral csordultig töltöttek. 
Áldom és dicsérem, gazduram, magukat! 

GAZDASSZONY (Megkínálja a betlehemeseket.) 
BETLEHEMESEK (Énekelnek, a futár az ének alatt a botjával a ritmust üti.) 
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KIRÁLY (Előre tartja a kardját:) 
Nosza pajtás, fogd az ajtót, 
vagy pedig a kilincstartót, 
innen tovább elmehetünk! 

FUTÁR Kívánok kellemes boldog ünnepet! 
(Lassan kimennek a szobából.) 

        1992. Magyarszovát 
 
  


