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Székelykálí betlehemes iáték
Személqek, Király, Szent József,

L angyal, IL angyal,

l, páSztor, Il, pásztor

(Öltözeti,ik a szokósos papírkarona, íehérinq, bund.a A betlehem
héttlrnaú íaldda, a tlrnalkln kereh, piros kereszt, papírral bevonva. A betlehemben ]ézusha íekszih.)
Klrály: (bemeqq, beköszön): SZerencsés jóestét, Isten-

- Újságot hirdetek, mindennek örömét, Társaim kinn vannak egy szép betlehemmel, - Mit
szól gazduram: Bebocsát? |Szent lózsef hinnmarad, a többiek bemennek. A két pásztlr lefekszik a betlehem mellé.)
Mind |éneheltneh), Pdsztlrlk, pósztlrlk örvendezve - Sietneh
től kívánom,

|ézushoz Betlehembe

-

S

köszöntést

mondanak a kisdedneft,

,

Ki

váltsdqlt hlz1tt az embernek.

Szent |ózseí

Krály

télyba?

(beftopogtűt).

(hérdi), Ki kopogtat ilyen későn,

a király1 kas-

Szent |ózsef: Szegény vándor száLiást keres.
Király: Abból biza nem nya1, - Amíg a város piacán

meg nem fagy,

Szent |ózsef: Ó, te kősziklából eredt nemzetség, Hisz még a pogánynál is van kegyesség - Hát a kiíályi

házadnál, hogy nincs engedelmesség?
Király: Cyere paitás, fűttöZ meg ha lázoJ,

Mind

-

(énekelnek): Anggalok szózata minket is hfu,
É,rtse
meq eZI tehót minden hű szív. - A hisded ]ézushát mi is óIdiuí. - s
mi\t hű pászt1r1h, magasztaliuk.

I. pásztor (ébredezve): No 'sze pajtás, mít jelent - A fényesség odafent? - Énmég ilyet nem láttam, - Bál sok

időt beiártam,

II. pásztor: Magam se vagyok gyermek, - Mégse láttam oly remek - Tündöklő szép csillagot, - Mely itt felettünk ragyog, - De imitt jő valaki, - Majd meg fogjuk kérdezni,
I. angyal: Igazad van pásztor, angyalt láttá], - Az is
igaz, amit tőle hallottál, - Ésezért minél előbb Betlehembe menjetek. - Imád|átok azt, ki váltságot hozott,

M|nd

-

-

-

I. pásztor: No te paitáS, menjünk, - De aiándékot is
vigyünk,
Il. pásztor: Iin viszek egy báránykát, - Teiet, va'at, saitocskát. - Egyebet nem adhatok, - Mert szegény páSZtor
vagvok,

Mlnd (éneklik az elűbi ének eqq versét, vaqq Eaebet, pásztlrokról szólót. A ptisztorok le is tírdelhetnek a betlehem elé).

I. pásztor: Üdvözlégy, kis ]ézus, Született Messiás, Hoztam felségednek egy göndör báránykát.
Király: Áldiuk és dícsérjükaz egeknek Urát, - Aki megadta ezt a je]es éiszakát, - Vagyis a Krisztus sZületéSnapját, - Ahány csiIlag ragyog az ég boltozatján, - Annyi áldás szálljon a tisztelt gazduram asztalára, - Tiszía szív-

ből kívániuk,

-

Mind: Nosza pajtós, íO6d az aitót, - Kuedben a hilin.startót.
lndul1 el6re, mar;| - Szerencsés órót,
BOldOq éiszakót!

-

El§ő szövegváltozata egykori népénekekalapián lErl-ből ismert. L€iegyzezte Ma.o§-Tolda vármegyében, l 938-ban Ienet

lenő.

Erdőszélen

3362

|énekelnek), Menjünk el hát ióbarátim mindnyájan,

Legqen addig az Úr szeme a naájan
Meníünk eI hót mindnuó,
Hogq résztveqqünk a rnennqei örtimben.
ian Betlehembe,

Borbély Béla laiza

