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ralusl betlehem 
Csengő bottal kocogtatják az ablakot. Kivül ének: 

Dicsőség a magasságban Istennek, 
Békesség a földön minden 
Jóakaratú embernek! 

FŐANGYAL. 
Örvendjetek, megszületett 
Betlehemben a Szeretet. 
Pusztul a hó a nagy pusztaságon, 
Nincsen eny-hely, nincs virág a: ágon. 
Madár sem szól, fagyos a Nap szája, 
Bánk borult a világ éjtszakája. 
De halljátok: remény szólt az égből: 
Csillag hullott Szüzanyánk szeméből, 
S ahova hallt a: a fényes csillag, 
A setétség világosra virradt, 
Szomorú föld szára: rózsafája: 
Ma éjjelre kihajtott az ága. 
Kivirágzott, — s virágzik azóta, 
Keményünk, a karácsonyi Bózsa... 

W A z angyalok belépnek, kezükben betlehem s éne-

Mostan kinyitt egy rózsavirág, 
Kii oly régen várt a: egész világ. 
Betlehemben kibimbózott: zöld ág, 
Mennyből király-méltóság. 

De nem talált szállást a városban, 
Maradása tön csak istállóban, 
Mert lakotok inkább gazdagokon 
Kaptak, mint a; Ur Jézuson. 

Szűz Mária itt kesereg sorsán, 
Szent Józseffel Szent Fiát altatván. 
Nyugszik véle csak egy kevés szénán, 

w Könnyei kicsordulván. 

Fás ztorok, pásztorok örvendezve, 
Siessünk Jézushoz Betlehembe, 
Köszöntést mondani a Kisdednek, 
Ki váltságot hozott a: embernek. 

a ^ A pásztorok lefekszenek Az angyalok meggyújtják 
kisnuVscst s énekelnek): 

"ingből jöttünk mi hozzátok, 
S ime néktek jóhirl mondunk: 
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E mai nap egy kis Gyermek 
Szűztől született tinéktek. 
A Gyermek szép és oly ékes, 
Vigasságra kellemetes. 

(A pásztorok verik az ébresztőt.) 
Pásztorok, keljünk fel, 
Hamar induljunk el, 
Mi Urunknak, Jézusunknak 
Tiszteletet tehessünk. 

(Körben járnak s egyenként letérdelve imádják a 
kis Jézust.) 
1. PÁSZTOR: 

Áldott kis Messiás, nemzetünk királya, 
Köszönt először a szegény páshtor szája. 
Nem hozhattam néked semmit se egyebet, 
Csak egy korsó frissen kifejt tejet. 

(A korsót leteszi, térden marad.) 
2. PÁSZTOR. 

Itt egy szép kecskebőr, lenéked ajánlom, 
Édes kis Jézuskám, lábacskád ne fázzon. 

(Leteszi a kecskebőrt, térden marad.) 
3. PÁSZTOR: 

E kis Itárány legkedvesebb jószágom, 
Kegyes Jézus, im tenéked ajánlom. 

(A bárányt a jászol mellé teszi s helyére térdel.) 
5. PÁSZTOR': 

Friss kenyerei hoztam kis kezedbe, 
Édesanyám ma reggel sütötte. 

(Leteszi s letérdel.) 
6. PÁSZTOR: 

Nincs egyebem, hoztam hát 
Egy kis finom vajacskát. 

(Leteszi, letérdel.) 
7. PÁSZTOR: 

Én meg darab sajtot adok, 
Amit édesanyám adott... 

(Leteszi, letérdel.) 
S. PÁSZTOR: 

K hófehér galamb csak azt turbékolja, 
Fotjadj el szivesen aranyos Jézuska. 

PÁSZTOR (legkisebb, eddig a szélen elhúzódva marö"' 
s onnan l>eszél): 

Édes kis Jézuskám, szegény árva vagyok. 
Ajándékai néked semmit sem hozhatok. 
De ha elfogadod árva kis szivemet, 
Néked adom s véle igaz hűségemet. 

( letérdel . ) 
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MIND ÉNEKELNEK: 
Zengjétek, zengjétek 
A Szü: gg enne két, 
Égi angyal, földi nép, 
Égi angyal, földi nép, 
Akit nékünk küld az ég: 
A drága szép kis Jézus ma a földre lép. 
Jászoílxm született, 
Ki Üdvözítőnk lett. 
0 az Isten egy Eia, . 
Dicsőség, glória! 

(Felállnak, a betlehemet körülhordják s kimenőben 
éneklik): 

Dicsőség mennyben az Istennek! 
Dicsőség mennyben az Istennek! 
Az angyali seregek viyan iyy énekelnek: 
Dicsőség, dicsőség. Istennek. 
Iiékesséy földön az embernek! 
Békesség földön az embernek! 
Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vézet, 
Békesség, békesség embernek. 

Magijar Karácsony 1938-ban 
Karácsonyi színjáték 1 felvonásban. 

Irta: Fejes Sándor. 
Személyek: Első angyal Magyar Bálint 

Második angyal Magyar angyal 
Nagy Gálior Angyalok (tetszés szerint) 

Mélyen Tisztelt Közönség! 
Mikor a havas földre leszáll az alkony s az éjtszaka fekete 

Palástjával takarja be a napot, mélységes csönd üli meg a m<v 
kryar falvakat... Szerte a magyar ég alatt izgalomtól remegő 
jryerntekek várják a kis Jézus látogatását... Aztán meggyúl-
nának a karácsonyfák gyertyái, csilingel az angyali csenge-

' y ü . . . ó , milyen gyönyörű is ez a szent várakozás! Nincs a 
v'lágon szebb kép ennél a karácsonyt váró gyermeki várako-
z n á l . . . Dugjuk össze most mi is fejünket, álmodjuk vissza 
nuigiinkftt abba az elmúlt, soha vissza nem térő boldog gyer-
e k k o r i édes v á r a k o z á s b a , s zárjuk szivünkbe a világ világos-
8l,íf»t, n születő Gvermeket... 

I. JELENET. 
'S/jn: a Mennyország egy részlete, templomszerü, felhős 

b!'_k«jiépen két hatalmas oszlop között színes, nagy üvegablak, 
-"öl jobbra s balra egész idő alatt a két (első és második) an-


