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(A betlehemet ké t anqqal viszi _ Ruházatuft fehé r, rövid, b  qa-
tua, Iabogós ujlú  inq, szines papí rlántokkal felcifrózott, ala-
60na, piros, papí rtsdkó _ A betlehem el tt jdr Heródes. AZ an-
qualokhoz hasonlóak öIt zik, csah cdkója magasabb s bal vól-
lán át jabb oldalára nemzetiszí n  szalag hú zódik, A jobb kezé -
ben kard. A naqtlbaluszú  Betqár a lobagós inq felett piros ma-
gyar mellé ryt visel, a felé n árualdnqhajas, t\llbokré tds pör^e

kalap, kezé ben fokos, vagq ftarikásostor é s perselg, A nagq-kó-
nsbajuszú  s mellig é ó szaftállú  Öreg iuhászon rossz, ltlufzas
bunda, í eié n rossz, belselé vel kifordftott bdránqb rkucsma, mely
mellé  varlú - vagy kormos sepr tlllak vannah d,ugva; kezé ben
plé hdarabokhal tele O7atott zörg s husánq. A pásztoroh né ma
szerepl k ; öltözetük, mint a Betqáré , csah a pruszlikloí l fekete.
Az Öreq juhász kivé telé vel mindenik szerepl n sarhantaú s 6iz,
ma van. A betlehem kockaalakú  í apálcikákból ké szült; oldalai
szí nes, rendesen piros papí rral vannat< bevonva; az eguik oldal
közepé n aitószer  nUí Iás, mellette ké tí el  s álellenben, fuitul tlr-
ryocskdk. Belselé ben, mohával bé lelt 1ászolban fehszih a kis

]é zust-t ielké pez  í abdb. A jászol el tt Máriát, ]ózseí et s a nap-
fteleti böIcseket dbrózoló papí rké pek áIlanak tabb szí nes qqertya
h zön,)

Heródes Ikivont karddal belé p), Ió esté t kí vánok! meg ne
ijedjenek, - ltt egy kompánia. semmit se fé ljenek, -
Lé pek é n e házba azon ké relemme]: Szabad-e be-
jönnj ide bet]ehemmel? í Kiszól az aitón.) Angyal paj-
tás gyertek beI

Angyalok í bejönnek, leteszik a betlehemet s mellette meqdll-
ván, Heród,essel egqütt é neklift a ,,Mennqb  az anqqal" |-5_
versé t, rnald folytatólaq):
Mostan kinyí lt egy szé p rózsavirág, Akit ré gen Várt
az egé sz világ: - Betlehemben kibimbózott zöld ág,

- Kirá]ynemt ] mé ltóság, - Királynemb l mé ltóság,
De nem talált szá]lást a városban, - Maradása
lé szen a pusztában,
- Ökör szamár áI]anak a jászlon, - Csudálkozván Jé -
zuson, - Csudálkozván Ié zuson,
Bölcs d vo]né k, gyöngé n ringatnáiak, - A hidegnek
csí pni nem hagynálak, - Betakarván ú gy ápolgatná,
lak, - Szolgálné k, mint uramnak, Szo]gálné k; mint
uramnak,

Heródes lelé bb lé pve, kardlával hadonószlla ), É n vagyok az
a hí res Heródes király, aki a Bábel,tornyán hé t an-
gyalt é s egy pásztort megmentettem a farkasok ke-
zeib 1_ |KiszóI az aitón) Betyár paitás, gyere be!

Betyát |belé p1: HoppistókI már é n is itt Vagyok, A
hidegt l szinte majd megfagyok ; Deré k teí mete-
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met jól megfigyeljé tek, Amit a szám beszé l, azt is
megé rtsé tek, (A mellette ólló Huód,est jól mellbelöki.) Áll1
fé lré bb barátom, mert most é n beszé lek, - llyen le-
gé nyt l, mint te, nem igen fé lek, Betyár vagyok, an-
nak tartom magamat, - Csaplárosné  köké nyszem 
barna lánya vlseli a gondomat. - Ha viseli, jólteszi,

- Eifé ltáiban hasznomat is veheti, -A mú lt é jiel egy
nagy ú rhoz bementem, Perselyemet asztalára le-
tettem, (Az asztalra leteszi perselylr 1 Mondtam neki :

tegyen bele pé nzt, amennyit akar, Mert ha nem,
hát azonnal meghal, Az ú r ijedté ben megtölté  per-
selyemet arannya],ezüsttel, Úgy bocsájta utamra -
Amint befordulok egy utcába, Egy csapat csend r-
sé gre találtam ;- Nem tudom, mi vo]t az els :
tiszt-e Vagy kapitány, Csakhogy ú gy f bekaptam
perselyemmel, - Hogy rögtón szörnyet halt ; - Per-
selyem után nem kaphattam, -, Kis pejlovamra föl-
pattantam, Kis pejlovamnak a jé gen kitört a 1ába,
Í gy maradtam é n itt, egy ingbe-gatyába,, Uraim,
uraim, szánjanak meg egy pár hatossal, - Tizessel,
huszassal, - Vagy amennyivei akarnak, mert ha
nem, .- Er szakkal e]veszem, (Csdrqeti a perselqt): Ha|
nem tudom, mi volt, arany-e Vagy eZüSt, - De na-
gyot pendüle, - Ezen az é n szí vem nagyon
megörüle, - Tán a vé n szoigáló a moslé kba düle?

Heródes |kiszóI az ajtón). Gyere, öreg testvé r, hú Zzuk ki
bel le,

|uhász 1kí vülr \: Ne bántsd, fiam, hadd lubickoljé k
benne, majd kihú zzuk iöv  esztend re,

Heródes: Mé gis, öí eg testvé r, gyere beI
|uhász, Nem megyek, mert a fé lmé teres

füstöltkolbáSZt a nyakamba akasztiátokI
Heródes: Dehogy is akasztiák, mé g ha valaki akarná,

se engedné nk; gyere csak be, öreg, mert már meg-
hal benne I

|uhász: Nem megyek, mert a forró ka]ácsot a hónom
alá dugjátok!

Heródes: Dehogy is dugják, mé g ha valaki akarná, se
engedné nk, gyere csak öreg, gyere beI

|uhász: Nem megyek, mert a kásás fazekat a fejembe
borí tiátok!

Heródes: Dehogy is borí tják, mé g ha valaki akarná, se
engedné nk; van itt, aki megegye; gyere hát bátran!

|uhászl Nem megyek!,,, De már mé gis bemegyek,
mert majd, megvesz az lsten hidege, (Beié p, a bot-
ját a földhöz velegetve csörömpöl.) Hoppisten,
töröncsöS, füstöltkolbászos, pasZuios, paszomán-
tos jó esté tI Már é n is itt vagyok, - Falkassz r  b r-
bundámon a jikek-jukak igen nagyok, Egé sz é iiel
hú zták-vonták, de mé gse tudiák elhú zni t lem a
farkasok, Már é n ilyen deré k juhász ember vagyok, -
Tí z-hú sz-harm inc farkastó] nem is igen tartok, De
ha: egyet is meglátok; mind|árt elszaladok, - Nem
tudjátok, hol jártam é n az é llelI

Heródes: Hol, öreg, hol?
|uhász: Mé g az óperenciás tengeren is tú l; mé g azon



is tú l, ahol egy kis fekete disznó tú r; ott, ahol a sör-
nek, bornak, pálinkánál r tit hé t kraicáré rt mé rik,

Heródes: Ittál, öreg, ittál?
'|uhász |botiáual a föld,et vertle): Itt á]]ok, nemzetes Heí ó-

des uram, itt, itt-
Heródes: Nem ú gy, öreg, nem ú gy?
|uhász, Vasú t?! AZt hjttem, hogy az öreg KoSSuth, pe-

dig az már ré gen meghólt|'
Heródes: Öreg, jártál Debrecenbe keresztet vetni?
|uhász, Jártam Debrecenbe szé p lányokat ölelgetni,
Heródes: Bolond vagy öreg, (Kis hallgatás után.) Hal-

lod, öreg, Kisú jszálláson nagy a veszedelem!
luhász: Micsoda?
Heródes lártak oll a larkasok ,,

|uhász, Nem is az angyalokI
Heródesl Vittek el bárányt,,,
|uhász, Nem is hoztakI
Heródes, Folyt a vé re ,.,
|uhász: Nem is a teie|,., Na de hány óra, angyalok?
Angyalok, Fé lzöldre,
|uhász, Nem lehet, mert a Bodri kutyám most ugatta

a tiZenegyet.
Angyalok: Nahát fé ltizenkett re,
|uhász] Le is kell hát feküdni a földre. |Leí ekszih.)
Angyalok (é nehelve): Clória! Clória! G]óriaI
Heródes: Ha1lod, öreg, gomolya!
|uhász, Nem bánnám, ha kett -három a subám alá

gU rulna I

Angyalok |é nekelve), Glória! Glória! GlóriaI
Heródes: Hailod, bagaria, b rcsizma !

|ahász: Hú zza fel a gazdája, é n is felhú znám, ha az
enyé m volna,

Angyalok (é nehelve1, Glória! clória! Glória!
Heródes: Hallod-e, Flóra I

|uhász: Ugorié k ki a szemetek golyója a templom
gomb jára !

Heródes: Kelj fel, öreg, ne ]egyé l olyan ]usta, mjnt
egy hé tszázh etven h é té ves ökör, hanem mint egy
szilaj csikó.

|uhász: Adjátok hát ide azt a hé tszázhetvenhé tágú
vasvillát, hadd piszkáliam ki a szememb l ezt a fé l-
ókölnyi csipát, (Bltiát 6örqetve, Í eltápászkadik.)

Mind (é nekelve): Micsoda, mi az, - A]udni nem hagy -
Ilyenkor, É ifé lkor? - Szállásunkat rontia, - Nyugvá-
sunkat bontja Ilyenkoí , - É lfé lkor,
Keljünk fel tehát, - LáSSuk e csodát, - Melyt l tisz-
teini é s imádni kell - Az Isten fiát,
Titeli boitárok! - Vedd rád juhász a bundád, a bun-
dád, Fogjunk göndör báránykát, - Fogjunk göndör
báránykát. Vigyük haza anylának, anyjának, - F zze
meg a fiának, F zze meg a fiának,
Vigyünk neki lisztecské t, liSZteCSké t, - F zzön neki
pipicské t, - F zzón neki pipicské tI

í A iuhász táncol, a többi f|Iatatid az é neket): Hu valaki vi
gan é l, ví gan é l, - A juhász é ppen ú gy é l, - A juhász
é ppen ú gy é lI
Sé tái, dudál, furulyál, furulyál, - Billeg,ballag,
meg-megáll, Siileg-ballag, meg-megáll,
Úgy megáll, mint egy báb, - luhaira ú gy vigyáz,
Nosza, raita, ió gazda, jó gazda, - Ha elküldesz
utunkra, - Istennek áldása - Szálljon a házadra, -
Istennek á]dása - Szálljon a házadra.
Várjál, pajtás, majd adnak, maid adnak, Tallé rok-
kal megraknak, - Kaláccsal, jó borral - Megajándé -
koznak, - Ka]áccsal, ió borral - Megajándé koznak, -
Egy-ké t kulacs ürmössel, ürmösSe] - Beszé lgessünk
jó szí wel, - Szí vünk is ú gy ú  jul - Ezer ví g örömmel,
- Szí vünk is ú gy ú  jul - Ezer ví g öIömme],

Pásztorok (szavalva), Nosza, pajtás, fogd az ajtót,
kezedbe a kilincstartót, - Már itt tovább nem mara-
dunk, - Hanem tovább masí rozunk,

|uhász (rossz csizmát mutat, szaual), Lyukas a csizmám,
nem gy zöm szalmával, Kiáll minden uitam be] -
le páriával, Adjanak egy garast, avagy egy petákot, -
Hadd té tessek reá egy nagy fene tákot, - oszt te
szolgáló is ne tartsd itt a Szádat, - Szaladj a kamrá-
ba, hozz egy disznólábat I

Betyár (erszónut hú z el  é s szaval), Lyukas az erszé nyem,
kilelte a hideg, - Kjrázta, hogy szegé ny halálosan
beteg; - orvoshoz is Vittem, 'hogy Segí tsen raita, -
De   rázza fejé t, Szániák meg hát szegé ny betyárnak
erSZé nyé tI
í Összeszedel dzenek é s menní  ké szülneft ,)

Mind: Isten áldja meg, gazduram, a kendtek házátI

|uhász í keresi az altó kilincsé t s ú gq tesz, mintha nem talál-
rrcí ]: Na, fiam, már é n az óperenciás tengeren is tú l
|ártam, de mé g ilyen helyet nem ta]áltam, ahol az
aitónak kilincse se legyen, csak sarka ; most, ha a

kilincset meg nem találluk, mé g itt kárhozunk el!
|Vé qre neqtaláIia.) Há]a neked, jó atya, nem kárho-
zunk el!
|NaqU csörömpijlé s k zt elmennek -)

IEGYzET
ITalán í gy é rtendó: Heródes: Nem ú gy öreg! Ha már annyl

í öldet beiártál, tudod-e ml a vasú t?
Öí eg: (mintha nem é rtené ): Az öreg Kossüth, az már ré gen

meghólt! 
x * *

Lejeqqezté k Bihar vármegqóben l9l2-ben. Els  publikációja
Szendreq Zsigmond-Kodála z7ltán. Nagusza]Ontai Cu ité s.
|912-15 .) 1924/3. - A betlehemes iáté h a ré gi naqqszalon-
tai adalé kokból való, ,lmelqeket Arant1 János ohvetlenül is,
merhetett", kinek,,csodálatos ritr,lusé rzé ke a né pk Ité sben
quökerezett" .
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