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Szellemi néprajzunk csak elvont értékekben mérhet ő  kultúrkincsei 
közt napjainkban kétségtelenül a jeles napokhoz kötött népszokások a 
legveszendőbbek. Gyorsan változó világunk szellemi fejl ődésutaitól távol 
esve, a többi néphagyományanyag zömét ől eltérően, ezek a népszoká-
sok helyenként és alkalmanként különböz ően ugyan, de alapfokon ter-
mészetszerűen, a letisztult világnézet, a felvilágoŠult társadalmi öntudat, 
a hivatalos álláspont s az erre támaszkodó nyilvánosság felé fordított 
közvélemény rosszalló, tiltó korlátaiba ütköznek, vallási manifesztációs 
jellegükre hivatkozva. A messzi varázs]atok, rítusok világából visszama-
radt ilyen alamizsnagy űjtés pedig, a vallásos kerett ől függetlenül is, ha 
jól megnézzük, egyenesen törvénybe ütköz ő . 

Viszont a tudomány szempontjából értékük felbecsülhetetlen, s ezt 
gyorsan pusztuló voltuk csak fokozza. „Ismeretes, hogy a keresztény 
ünnepek ősrégi, pogány, természeti ünnepek id őpontjaihoz (téli és nyári 
napforduló stb.) alkalmazkodtak, s nem tudhatjuk, hagy a vallásosra 
átfestett küls ő  alatt mennyi őspogány elem lappang máig" — írja Ko-
dály Zoltán. S „a magyar pogányságról elenyész ő  csekély adatunk van". 

Bár hatóság és egyház vállvetve üldözte-irtotta a pogány eredet ű  nép-
szokásokat évszázadokon keresztül, néphagyományanyagunk valószín ű-
leg gazdag tárháza azoknak napjainkban is. Mélyen a néplélekbe ágyaz-
va egy-egy pogány eredetű  népszokás teljességében (szentiváni t űzug-
rálás stb.) vagy csak elemeiben szívósan él tovább a szellemi néprajz 
egyéb termékei közé bújva, vagy éppen az új vallás, a kereszténység 
ruháiba öltözve, szinte csak küls ő leg válva kereszténnyé. 

Társadalmi szerepük a múlt századokban lényeges. Kodály szavai sze-
rint „a sok ünnepi, névnapi köszönt ő  egy melegebb, barátságosabb, test-
véribb, emberszeret őbb népélet emléke. A régi ember életét a népszo-
kások sűrű  erdeje vette körül. Az élet minden mozzanatát ékesítették. 
Ősiségükre jellemző , hogy pl. Kalotaszeg 20 lakodalmi mozzanatában  
az egyházi esketés csak egy: a 15-ik," 
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A történelem folyamán az uralkodó osztályok a különböz ő  népszoká-
sokat a saját szempontjukból látták el el ője11A1, minősítették „rossz"-
nak, vagy „jó"-nak. A keresztény egyház nyílt háborút viselt apogány-
kori magyar kultúra valamennyi fennmaradt népszokása ellen, a közép-
kortól szinte napjainkig. A protestánsok „pápista" voltuk miatt átkoz-
ták. A közigazgatási szervek nem egy korban tiltották azokat a „rossz 
szokás"-okat, melyek alkalmából tömegek gy űltek össze (fonó, pünkösdi 
királyválasztás, szentiváni t űzgyújtás, disznó- s egyéb torok, s őt, nagy 
lakodalmak stb.) erkölcsi normákra, de els ődlegesen a rendbontás ve-
szélyére hivatkozva. A felvilágosodás századaiban a haladóbb réteg lá-
tott elmaradottságot, babonát, a népszokásokban, most épp a konzerva-
tívokkal ellentétben, akik az ősit, a nemzeti jellegűt vélték felismerni 
bennük. „A reformkor nemzedéke volt az els ő , mely egyesítette a nép 
iránti politikai érdeklődést a népszokások és a népköltészet esztétikai ér-
tékeinek felismerésével", írja Dömötör Tekla, majd a népszokások lénye-
gét így fogalmazza meg: „Mi tehát a népszokás? Voltaképpen a kultúra 
hagyományozódásának spontán formája, az a keret, melyben a nép ün-
nepe és hétköznapja lejátszódik. Közösségi magatartásmód és cselekvés-
mód; olyan viselkedési mód, melynek a közösség tagjai alávetik magu-
kat, mert megfelel az él ő  kulturális hagyománynak. Egyszerre illemtan, 
erkölcsi kódex, íratlan törvény, m űvészet, költészet, színjátszás, mítosz 
és mágia." 

A jeles napokhoz kötött (vagy azoktól független) énekes, dalos, tán-
cos, játékos népszokások tulajdonképpen a népi dráma különböz ő  meg-
nyilvánulásai, ennek jellemz ő  formái sajátosságaival. A megjelenítés a 
néphagyománybéli alakoskodások világában sokszor évezredek külön-
böző  műveltségi fokáról visszamaradt formák, töredékek egyidej ű  szere-
peltetésével, a m űvelődéstörténet számtalan lépcs őjéről egyszerre ad 
hírt. A nagyon messzi múlt varázslatos, kultikus rítusainak eszközei a 
mai ember számára többnyire eredeti tartalmukat vesztett díszletek csu-
pán, s csak a tudomány segítségével érthet ők. A láncokkal, s őt, pléh ci-
pőpasztatet őkkel („vikszöskatulatet őkkel") felszerelt csörg ős botok ma 
alapfokon kutyariasztó célt szolgálnak, aztán a figyelemkeltést („Lánc 
is vót rajta, hogy csörögjön! Oszt verték a f ődet, ahogy szokták a nász-
nagyok is!"), s hogy tánc közben jobban kijöjjön a ritmus. Rossz-szel-
leműző  szerepükről használóik sem tudnak, valószínűleg több generá-
ciója már, s hogy a bot végében a szög nem csupán fegyver, s tánc köz-
ben a vele felszurkált szoba földje sem puszta játékos gazdasszony-
bosszantás, hanem annyi kincs, haszon idézése, amennyit a szög felszur-
kál, ismeret nélkül ma már csak furcsa — „rossz szokás". 

A drámai szerkezet néha nagyon is összetett, számtalan mozzanat öt-
vözete. Egy-egy hagyományos lakodalom szabott, szertartásszer ű , drá-
mai építmény ében a könny, a kacagás, a szabott és kötetlen mozgás és 
szöveg, a mimika, a tánc, a zene, a párbeszéd és cselekvéssorozat, az 
öltözet, a hely és egyéb kellékek, egy meghatározott, részint feszesen 
kötött, részint szabadon alakuló játékban lüktet, sokszor a fél falu rész-
vételével. Más esetben mindössze egy mozzanat az egész népszokás, egy 
színlelt vesszőcsapkodás, s egy két mondatra sz űkült párbeszéd: 

— Hányan vannak az aprószentéé? 
— Száznegyvennégyezren, mindön sarokba ögy szakajtóval. 
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Egy-egy ma is él ő  vagy a gyűjtők számára még fellelhet ő  népszokás 
nemcsak megannyi kor szokásvilágából állt össze, de magán hordja egy-
egy népcsoport ízlésvilágának a jegyét is. A szerteágazó változatok típu-
sokba tömöríthetők, egy-egy vidék lakosságának hagyományanyagára 
jellemző  sajátságokkal. Kultúrtörténeti értékük valamennyi népcsoport 
esetében felbecsülhetetlen. 

A jeles napokhoz fűződő  népszokások Vajdaság falvaiban, kisvárosai-
ban helyenként még ma is fellelhet ők. Élő  népszokásként a legtöbb eset-
ben már csak kivételesen, a gy űjtő  számára azonban a romlatlan, vagy 
romlott változatok sora ma még nem is sok nehézséggel lejegyezhet ő . 
Adatközlőik szokásonként különbözően, de az egyre öregebb korcsopor-
tok közé esnek, s várhatóan ezek kihalásával feledésbe is merülnek. 
A néhány évtizede még általánosan elterjedt népszokások esetében a 
gyűjtés is könnyebb. Így pl. néhány adatközl ő  szerint helyenként még 
a hatvanas években is folyt betlehemezés. Ett ől függetlenül, ma f őleg 
a városi gyerekek túlnyomó többsége el őtt mára fogalom is ismeretlen. 
— Elvesztésük végleges, pusztulásuk felgyorsult. Gy űjtésük fokozottan 
indokolt. 

A betlehemezés tulajdonképpen csak egy a karácsonyhoz f űződő  nép-
szokások közül. Pontosabban nem is karácsonykor (december 25-én), ha-
nem az adventban („ádvintkó") (december elejét ől karácsonyig) jártak a 
betlehemesek. 

Alapjában véve templomi eredet ű  játék. Indítéka akkor kezd ődött, 
mikor Jézus halála után pár száz évvel a zaránokok azt a hírt hozták 
Európába, hogy Betlehem városában egy sziklabarlangban az arra 
lakók kegyelettel őrzik a jászolt, m гlyben Jézus született. A IV. század-
ban ilyen jászolos részlegek a római templomokban is megjelennek, míg 
a VII. században az eredeti is Rómába kerül. Ett ől kezdve vált általános 
divattá a templomokban a betlehemi barlangot ábrázoló sziklabarlang-
képlet építése, melyekben a személyeket bábok helyettesítették. Ez id ő  
tájt jelentik meg olasz földön a misztériumjátékok. Az isten-gyermek 
születésének körülményei: jó téma. A bábukkal ábrázolt képet él ő  sze-
mélyek jelenítették meg. 

A IX—X. században a szokást a germán népek is átvették. 
Talán sok mindenre jellemz ő  egyszerre, hogy er ős profanizálódása 

miatt a XIII. században egyházi problémává vált, olyannyira, hogy a 
pápa kitiltja a templomokból, ahol ett ől kezdve újra csak bábuk, szob-
rok ábrázolják a betlehemi jelenetet. 

Az utcára került betlehemes megjelenítés néma vagy szöveges báb-
táncoltatás, majd él ő  alakokkal való megszemélyesítés formájában, kü-
lönböző  variációkban fejl ődik tovább, előbb a többi misztériumjáték 
nyelvén, latinul, majd a nép nyelvén. A pogány eredet ű  téli napfordulót 
ünneplő  pásztortáncok, melyek a betlehemes játékban jelen vannak 
máig, valószínűleg úgy kerültek a már népivé alakult játékba, mint sok 
egyéb „megszelídített" pogány népszokás. 

A szöveg s a játék egyes elemeinek a nép ízléséhez való alakítása, 
a profanizálás állandó gondja az egyháznak. A kivédés, a parírozás mód-
szerei különböz ők. Talán a durva tiltásnál is eredményesebb a szelíd 
ellenőrzés. Némely vidéken az a szokás alakult ki, hogy a templom-
formára épült betlehemet mint kelléket a templomban őrzik, s onnaл  
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indulnak a betlehemesek. Mifelénk „ ... még a tornyosi paphó, mindön 
hétőnn őccé bő  köllött mőnni! Akkó úccsinátuk az útat, hogy onnan Tö-
rökfalubú fő  Tornyosra! Komolyan! Е  köllött mönni Tornyosra, paphó! 
Osztakkó mindég ő  köllött mondani." (Feltehet ően nem csupán kultikus 
okokból, hanem enyhe szakmai ellen őrzés és korrekciók végett is.) 

A Törökfalun lejegyzett betlehemes játék mentes is minden „rosszal-
ható elemtől (ami azonban egyéb értékeit nem kisebbíti). Adatközl őjéből 
sok évvel a betlehemmel való járás utána lejegyzés céljából való újra-
élés többször is hangsúlyozottan hozta felszínre a több generációba be-
rögzött intelmeket: 

„Szöget a (bot) végibe nem szabad vót, hotyhát azé akarhova b őmőn-
tünk, hogy tisztössígössen! ... Mer ez az embör, aki minket tanított, az 
a Feri bácsi mögmondta, hotyhát: semmi sz őmtelensígőt nő  csinájjunk! 
Mindön a legnagyobb rönbe!" 

Vagy: 
„Az, hogy kejj fő , Karidon, mer nagyot ütök a faridon, n őkünk esztet 

nem szabad vót, tuggya, mer esztet nökünk, aszmonta az a Feri bácsi,  
hogy ez, ez akkó má úgy néz ki, mintha kúdúnánk! Mer tanútuk mink 
esztet űnálla: 

— Mit álmottó, pajtás? 
— Fn aszt álmottam, aszongya, hogy a gazdasszonya kútcs ő  sürgető-

dik, őgy aranyat és ögy ... nem tom mit, zsebönibe akar ... vagy a ke-
zembe akar nyomni." stb. 

Az „ildomosítás" azonban nem mindenütt és nem mindig sikerült tel-
jesen. Igya legtöbb esetben a „szent" hangulaton er őt vesz a szính.ár, a 
játék, a tréfa, több esetben szinte a móka válik els ődlegessé, ha más-
hogy nem, hát két komoly arccal fitt, népi eredet ű  vagy változatú 
„szent ének" közt, a szövegben villogtatva fel nem éppen templomi szö-
vegrészeket. Főleg az öreg, süket pásztor játéka nyújtott erre igen jó 
alkalmat: 

„— Kejj föl, öreg, Karidon, 
Mer nagyot ütök a faridon! 
— Főkönék, de a szakállam beleragatt a macskaszarba." 

Ez a csupaszív, egészséges, vidám, tréfára, játékra mindig kapható 
népi szellem olykora „szeplőtelen fogantatás nagy titkával" is moso-
lyogva játszik el, mint pl. egy 1763-ból ered ő  kéziratban: 

Pásztortársak, új hírt mondok, 
Gyertek vélem, csudát láttok: 
egy szép szűz az éjszakán 
fiacskát szült a szénán. 
Ej, ej, ej 
hogy lett szűz emlődben tej? 

Az alapélménye népi játékok szerepl ői számára tán sohasem volt a 
desztillált áhítat. Ha ez helyenként és alkalmanként, a t őlük sokszor 
ezt is elkívánó otthonokban, a bámulva szemlél ő , főleg gyermek család-
tagok között játékuk egy-egy részleténél meg is jelent, a hagyomán уt 
továbbvivő  izgalmas indítóoknak sokkal inkább ott volt maga a játék, 
a házról házra vándorló s a mindennek kapcsán szerzett egyéb élmény-
anyag : 
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„Tanyavilágba kutyák fogattak! Nagy élményéket széréztünk. Istál-
lóba aluttunk, tehenekné! Vót, hogy a tejet mégléptettük, és akkó úgy 
— nagyon jó vót! Szép élmény vót!” 

A betlehemezés eredetileg a feln őttek játéka. A XVII—XVIII. szá-
zadban főként diákok művelik. A feln őtt szereplők később gyerekekkel 
keverednek, majd igen sok esetben kizárólag gyerekcsoportok veszik át 
a betlehemezést. A színjátékjelleg ezzel sokat veszít. Az alapcél lassan 
a koledáló, kántáló alamizsnagyűjtés felé tolódik, els ősorban gyerek-
szinten. Az ilyen téli kereseti lehet őség azonban önmaga is alakít feln őtt 
csoportokat, s ő t asszonycsoportokat is: 

„— Kitől tanulták a betlehemezést? 
— Csak mink, magunk közt ... Szégínyék vótunk. Osztakkó úgy gon-

dókosztunk, hogy éményünk. Osztakkó kaptunk lisztét, szalonnát! .. . 
Vót négy asszon. Én vótam az angyal. Én ének őtem, mindénütt. A másik 
három is énekőt. Vót zsákos, aki még hoszta jaz alamizsnát. мásik kettő  
még mént kérdézni, hogy »béeresztik-é a betlehem ősöket?«. Hát így vó-
tunk. Csak így vótunk fölötözve asszonyossan. Mosmá én nem tom hány 
éves vótam ..." (Szél Istvánné Szabó Julianna, 74 éves, Oromhegyes, 
1972.)  

A valódi cél itt már nem búvik véka alá, minta betlehemes játék 
pásztorszövegeiben az enyhe, vagy félreérthetetlen utalás, „csak úgy, 
mellesleg", ha másutt nem, hát, az ébresztés-álomlátás elmondásakor. Az 
asszonyok leegyszer űsített betlehemezésében a karácsonyesti „kóringyá-
lás" (inkább Bánát) vagy másképp „angyali vigasság" (inkább Bácska) 
keveredik a betlehemezéssel, tán els ősorban azért, mert betlehemezni 
majd egy egész hónapig lehet, a kóringyálók pedig csak karácsony es-
téjén járnak: 

„Háta mi gyerékkorunkba én is jártam kóringyáni, úgy montuk eszt 
a karácsony-köszöntést (karácsonyesti köszöntést). Karácsony b őtjin este 
csinátuk. Igen. Úgy mongyuk, hogy köszöntöttük a karócsont. És ez úgy 
kezdődött, hogy odaátunk az ablak elé, ahol égött a lámpa, persze, ahol 
nem égött, oda nem is méntönk. És avval odaköszöntünk, hogy: 

— Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mökhallgassák-é az angyali vigas-
ságot? 

Ha aszmonták, hogy igén, akkor eléneköltük aszt az ének őt, ami ne-
künk... még vót beszéve közöttünk. Menyb ől az angyal, vagy Csorda 
pásztorok, A kis Jézus mekszületett ..., ugyé ezék az énekék. 

Amikor elénekéltük, akkó kiszótak, hogy: 
— Hányan vagytok? ! (Hogy mennyi diót hozzonak.) 
Nosztán hoszták a diót, mindénki kapott kett őt, háromat, milyen vót 

a ... milyen jószívű  vót a gazda. Noámde! Ahun asztán égött a lámpa 
és asszótők ki, hogy nem hallgassuk mög! Akkór mi égy kórusba rárán-
tottuk, hogy: 

— Akkó fúllaggyonak bele a mákosgubába! 
És észalattunk. 
Öten, hatan is möntünk. Háromann is. Csak úgy vótunk ötözve, mint 

mindön nap. Csak diót kaptunk. Tulajdonképpen a karácsonnak a szim-
bóluma a dió. Csak dió! Az.. 

Noosztán vót, ahun aprókrumplit is kaptunk. Noasztán ott mögmontuk 
a véleményünket, hogy: 
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— Ilyen diót aggyon az isten kentöknek gyüv őre is! 
(Mökfagyott a krumpli, tudod, osz csörgött. Akkó mikó kör űnésztük, 

mögtapogattuk mingyán, hogy mennyit kaptunk, mögláttuk, hogy 
krumpli... 

— Aggyon az isten gyüvőre is un diót maguknak! 
Oszt othattuk. 
Píszt nem attak. Az husvétkó vót szokás. 

Banka János, 53 éves juhász, Csóka, 1972. 

Helyenként, ha a gazdasszony késett a dióval, így sürgették: 

„Kik a kabátom, pirosa nadrágom, 
Hozzák a diót mer fázik a lábom!" 

Jaksa Mihályné Ágó Julis, 63 éves, Hódegyháza 
(Jázova) 1972. 

A betlehemes játék szövegtöredékei sokszor jelen vannak a népnyely-
ben akkor is, mikor maga a játék már több éve nem él ő  népszokás. Ter-
mészetes ez, ha tudjuk, hogy a gyermekénekké vagy szólássá váláshoz 
sokszor elég egy jó ritmusú szövegszerkezet, vagy egy-egy jó rímpór. 
A pásztorok táncából szinte ma is általánosan ismert sorpór a: 

Hurka, köbász, szalonna, 
Pásztoroknak jó vóna! 

Vagy a pásztorébreszt ő  sorok: 
Kejj fő , Karidon, 
Mer nagyot ütök a faridon! 
Gyermekkoromban kócosan ébredve, apám nemegyszer úgy adott ba-

rackot: 
— Te Maksus! 
S akkor fogalmam sem volt, hogy a Maksus s a Karidon tulajdon-

képpen a vergilius Mopsus és Korydon pásztornevek magyarosított rr:á-
sai, s hogy azoka betlehemes versekbe iskolai drámák útján kerülhet-
tek, valahol a barokk idején. 

A jeles napok népszokásai közül egy, a betlehemes játék vidékiinkön 
ma már nem él ő  népi játék. A mellékelt példák szerint azonban többé 
vagy kevésbé töredékes változatai még gy űjthetők. A bemutatás csak 
erre kívánja felhívni a figyelmet, kizárólag tudományos célokat szol-
gálva. 

BETLEHEMEZÉS ZENTÁN 

Gyetvai Márton, 37 éves, zenész 

Öt személy mönt betlehemözni. Kett ő  vót angyal, három pedig pásztor. 
A három közül vót ögy, akit „Öreg"-nek neveztek. A három pásztornak 
vót három botja, rossz ő tözetöt visötek, főleg az Öreg, az subába vót 
ötözve. Két angyal az jobb őtözetöt visöt, azok vitték a betlehemöt, ami-
be belű  (a betlehem szépen ki vót díszítve oan templom szer űjen, szent- 
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képekkel), és a közepin jászol vót faricskáva, amibe benne vót a Kis-
jézus. Kisbaba vót.  

Zangyaloknak vót ögy csöng ője jis, amivel alkalomadtán, mikor a  
programuk mökkívánta, csöngettek. A csöngetés az akkó történt, rnikó 
a pásztorok löfeküttek és mély álomba eredtek, akkor az angyalok  
csöngettek és az ögyik pásztor az m ökhallotta, fölát, az szólította a má-
sik pásztort is ébreszt őre, rászót példájul:  

— Köjj fő , pajtás, Karidon,  
mert nagyot ütök a faridon!  
Az első  hajnali mise mikor.. december els ő  vasárnapján kezd ődött,  

karácsonyig, mikor m ögszületétt a Jézus. Igöncsak este m öntünk, söté-
tödéskó.  

Mikor odaértek a házhó, az öreg lép ött előre az ablakhoz, igéncsak az  
ablakon kopogtattak:  

— Möghallgassák-ö a betlehem ésöket?  
A válasz, ha az vót, hogy „még!" ,  akkó vártak a b éeresztésükre. Mikó  

kinyit a kapu, ökeszték éneköni béfelé, m önet közben, és a botokkal  
zuhogtatták a földet, a három pásztor, a zangyalok möntek el őre, azok  
vitték a betlehemöt, ének ő tük:  

1.  

Bet–le–hem – be 	in – dú – tunk, in – dú–tunk, 

Du–da –szó –vá 	har – sogtuk, har – sog–tuk, 

A –  1  –а  –lö – lu–ja! 	A–van gló–ri – ja! 

5zájjatok lö, szájjatok lö betlehemi an–gyalok, 

Há–zi–kó– ba, pa-10–tá–ba nagy örömet vigyetek:  
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Zörgessetek ma este meg minden kicsi abla –kit! 

boldog édes Unni –pet. 

A 
	

a 9 
	а ! 

	
ITolbász,hurka, szalonna ,  

Pásztoroknak jó vó–na, 	Ha a gazdasszony aszt adna! 

Észtet énekő ték.  
Mikó böértek a szobába, zéneknek vége vót, akkó b éköszöntek!  

Dibi-dibi-dicsértessék! Mékszület étt a kis Jézus!  
Erre a két angyal elkeszte énekölni: „Mennyb ől az angyal" — eszt  

az énekét, mikor az éneknek vége vót, 'kó a három pásztor köz ű  az öreg  
tanácsóta, hogy:  

Haj j átok fij aj im, feküggyünk lé erre a szépséges mez őre, arnej j et  
má többször m ögvert a májusi záporess ő !  

Léfeküttek, mind a háromann, a két angyal az nem, kis vártat múva  
az ögyik angyal m ögcsöngette a csöng őt, akkor fölébredt az égyik pász-
tor, aki kérte a vasvillát:  

Hozzátok bö a vasvillát,  
hogy piszkáj j am ki a sz ömeim pilláit!  
(Mivelhogy kialudta magát. Bottyával esztet mutatta is, mintha pisz-

kálná.)  
Utánna a másik pásztort kötötte. Szólította:  

Kejj fő , pajtás, Karidon,  
mer nagyot ütök a faridon!  
De avval cseleködött is, valam ökkorát odavágott.  
Fölköt. 
Az öreg löfekvés közbe az úgy hejeszködött, igöncsak subába vót, hogy  

a bottyára arra ráfekütt, úgy kör őszbe. Akkora két pásztor az öregöt  
a saját bottyával emelték föl. Mikó fölemöték, zöreg is kérte a vasvil-
lát, hogy „hozzátok bö ,  hogy piszkájjam ki a sz ömeim pillájit!" Mikó asz  
kipiszkájja, möktürűgeti a szömeit, szólí'jja az ögyik pásztort:  

Háttő , pajtás, mit álmottó?  
Aszt álmottam, hogy a kemönce vállán ögy nagy tál pampuska,  

mikó jobban odanéz ők, ögy nagyfene kammacska!  
Szólí'jja zöreg a másik pásztort:  

Háttő  pajtás, mit álmottó?  
En azt álmottam, hogy a gazdasszon sürög-forog a konyhába, kere-

si a penísz ös százdínárt a pásztorok számára. (Vagy a betlehem ősök  
számára.)  
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Mikor ez möktörtént, ékapják a pénzt, vagy azt, amit kapnak, kifelé 
ménetbe ének ő ték mögintcsak, hogy: 

— Hurka köbász szalonna, 
pásztoroknak jó vóna, 
ha a gazdasszony azt adna! 
És evvel bé is fejez ődik a betlehemözés. Eltávoznak. 

* 

Gyerékkoromba möntünk. Léhettem 10-12 éves. Abba zid őbe nagyon 
divat vót a betlehemözés. Vótak mitüllünk id őssebbek is. Vót két ilyen 
betlehemés társaság, akik szintén betlehemösztek, azok nagyobbak vó-
tak. Vót ... ilyen konkurencija vót! Egy alkalommal vót ögy olyan tör-
ténet, hogy mink, mivel gyerökebbek vótunk, osz mink hangszrrel is 
énekőtük eszt a ,.Menyb ől az angyalt", és kapóssabbak vótunk, vagyis 
jobban kedvelt bennünket a lakosság, mint azokat az id őssebbeket, és 
azok fétek. Konkurencijávé vát ugyö, és fétek, hogy űk nem produká-
hassák úgy magukat, — szétverték a mi betlehemünket. 

Két klarinétot vittünk. B-klarinét, mög F-klarinét. A két angy a1 fúj La. 
Csak pénzt kaptunk. 
Két évet jártunk. Vendégl őbe is kedvelték az embérök. Kicsik vótunk, 

azé, még a hangszer végett. Újdonság vót. A nagyokat nem nagyon hall-
gatták mög. Inkább csak a gyerékéket, re érdek ős vót számukra, hogy 
hát kisgyerök és tud hangszerön is jáccani, mög ténleg úgy produkátak 
magunkat, hogy az id őssebb betlehem ősöket, azokat fölülmútuk. 

Zenta, 1972.   

BETLEHEMEZÉS ZENTÁN 

Tóthorgosa Pálné Reszler Klára, 37 éves 

Béköszöntő  énekkel kezdődik, amit hát soha nem hallottam azóta. 
Nem emlékszem rá. Csak tudom, hogy érdek ős, szép volt. 

Onnan emlékszöm, hogy — az most az angyal-ö, vagy melyik? — szó-
val ögy áll, és keltégett a többit, hogy: 

— Hát tö, pajtás, mit álmottál? 
És akkor mondja, hogy: 

Én az éjjel azt álmodtam, hogy a gazdasszony tészi a keménce vál-
lára a nagy tál pampuskát. Hát mikó jobban mögnéztem, égy nagy fene 
kammacska! 

A másik, hogy: 
— Hát té, pajtás, mit álmottó? 

Én az éjjel azt álmodtam, hogy a gazdasszony akassza a betlehem 
tornyára a szál penész ős kolbászt! 

A másik még, hogy: készíti a penész ős százast a betlehemösPknek. 
(Me' pénzt is akartak kapni.) 

Noésakkor az utolsó pásztort, ahogy fölkelti, az „Öreg"-et, a Maksust, 
hogy: 
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— Hát té ,  pajtás, mit álmottó? — És mégverégeti a bottá, hogy föl-
ébreggyén az Öreg, hogy: 

— Kejj fő , pajtás, Karidon, 
Nagyot ütök faridon! 
Mit heversz itt mind égy vén ló, 
Frissebb náladná a ma születétt kiscsikó! 

S аkkб  ez, hogy: 
Mi lét ipám, mi lét!? 

Talán ürgétfoktá?  
Nincs itt farkas, kire kiáltozzá! 

Akkó mégszólal mégin égy pásztor, hogy: 
— Cilinció! Szózat hallaccott fülembe, 
Gyerünk, Öreg, Bet1 hembe! 
S аkkб  ékészűnek, erre már mind föláll, ésakkó rákezdenek az ének-

re, hogy: 

2.  
	. .  

•  •  

In-dújjunk, in-dújjunk, Dudaszó-vá 	har-sogjunk, 

•  

Fújjad András sí-po-dat, Én is fújom furu-já-mat, 

 А1=1•е-а-1о  - 1ú - Ja,  Ma van glóri - jaI  

öltsd föl arzsi ködmőnkédet,  
Kösd bé . bagjas fejecskédet, Maradj itt a nyaјna1  

Visszat~rűrik minnyájan  6,6,6! Három esztendёs tokjú,  
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A - llö - а11ö - lú -ja, rfia van gló-ri - ja!  

3.  

Feje jó lösz kocsonnyának,Farka pedig fu-ru-lyá-nak, 

Fúj-jad András sí-podat, Еn is fújom fu-ru-lyá-mat, 

        

LCLf 	L' 	 

       

    

r 

  

    

~  

 

     

      

      

A bográcsbaj igen jó,Jó-jó vó-na, Ha vó- na! 

Ha még ögyször a gazdasszony innunk önntink anna, 

Sz őrös bocskor a lábunkról mingyá lötoppan-nal. 

.~.. _ 
. 	 в  с=.-~r~r~: ~ .~ 

Pan-na! Pan-na! Nem köll nököm a málé,Zögyön a Yannájé.E  

No most itt...?  

Ez idő  alatt azt hiszem, odaérnek Betlehembe. Ugyé? S akkor bék ő-
szőnnek, hogy: 

Di-di-di-di-dicsértessék! Hoztam a Kisjézusnak égy kanta vajacs- 
kát!  

Másik, hogy: 
Di-di-di-di-dicsértessék! Hoztam a Kisjézusnak égy tarka bárány- 

kát!  
S akkor mégint elkezdik az ginekét, hogy: 
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Ja, még azt tudom, hogy ... mikó mönnek el..Aszondják, hogy : 
— Hurka, köbász, szalonna, 
Betlehem ősöknek jó vóna, 
Ha a gazdasszony adna. 

Zenta, 1972.  

BETLEHEMEZÉS TÖRÖKFALUN (UTRINÁN) 

Jeromozovics János, 62 éves, földm űves  

Mikó én gyerök vótam, gyütt oda laknia szomszédba ögy öreg. Mink 
hortuk hozzájuk a tejet, túrút, vajat, tojást, sokszó nem is pízé, mer 
szögínyök vótak. Noosz, majd ű  azé csinál nökünk valamit: csinát ögy 
betlehen. 

Szép vót, hajfa! Oan magas vót! 
Mögvót a betlehem, nohát mai mink ömögyünk betlehemözni! Hát-

osztakkó nésztünk juhászokat, ömöntünk. 
De az öreg mög is tanított bennüket. Odajártunk ögy ... mindön este. 

Űgy ögyik este is, másik este is. Egykett ő , — hátugyö diákok vótunk! 
Egykettő  áttanútuk mink! 
Аkkб  nésztük, két-három embör v őt, öreg juhászokat, 'sztakkó azok is 

ögykettö áttanúták eszt a betlehemözést, oszt möntünk. 
Vót, hogy ... vót olyan hel, paraszt embör, mög a tornyosi paphó, 

mindön hétön ötté bö köllött mönni! Аkkб  úccsinátuk az útat, hogy on-
nan Törökfalubú fő  Tornyosra! Komolyan! É köllött mönni Tornyosra 
paphó! Osztakkó mindég ő  köllött mondani. Mög vót olyan paraszt hely, 
ahun ott is mindön hétön ötté, szombaton vagy vasárnap este, mikó a 

a cselédök is... (Ez mög Adorjánbú gyütt oda. Milutínovics Ferenc 
bácsinak hítták. Vót ottan nöki ... az Offner Tibortú vött mög oan het-
ven lánc fődet, osz ögyszörre, tanyával ögyütt.) Noosztakkó ottan köl-
lött nökünk nagyon szépen betlehemözni. 

Vótunk hatan. Én vótam az els ő , aki mönt bö mindég mökkérdözni, 
hogy be szabad-ö vinni betlehemöt? Kett ő  hoszta a betlehemöt, mög vót 
három juhász. A juhászok csak úgy vótak fölötözve. De vót ögy embör, 
az valóságos juhász vót. Úgy hítták: Füstös Lajos bácsi. Az vót az öreg 
juhász. 

Tuggya csuda, ő  vótak körösztőve, de ugyö má .. . 
Hát tuggya úgy vót, hogy én vótam a f ő , mer a betlehembe nőkőm 

vót a legtöbb részem. Mer én kaptam tulajdonképpen, de hát a Török 
Sanyivá ögyütt jártunk iskolába, mög evvö Gere Gáborrá, hát: züvé is 
lögyön, az önyim is! 

Odaértünk a tanyára legközelebb, hát ugyö vagy a gazdasszon szokott 
kigyünni, vagy a gazda, vagy a szógáló, mökkérdösztük: 

— Böengedik-ö a betlehem ősöket? 
Ez vót az első . 
Ha aszonták, hogy „bö!", hátakkó én bömöntem el őre 'szobába. 'kóosz-

takkó bömöntem, ömontam ott ögy verset... 
Bömöntem szép tisztössígössen: 

Jó estét, nemös, nemzet ős uraim! 
Kint állnak társaim. 
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Tari István: Fotografika (negatív) 



Tari István: Fotografika (negatív) 



Szép betlehemöt hosztunk, és  

szép énekét tudunk. 
Nem azért jöttünk, hogy valami 
csúfságos figurát űzzünk, 
hanem a kis Jézust imággyuk, 
tehát szabad-ö böjönni, vagy nem? 

Aszmonták: 
Szabad! 
Аkkб  én csöngettem, akkó az a kett ő  hoszta bö a izét, a betlehemöt. 

Аkkб  azok, ahogy hoszták bö a betlehemöt, akkó azok mingyá ének ő-
tek: 

4.  

J či—je — tik be 	pász—to—rok, 	pász—to—rok,.  

O  — rö 	— met—hir — 	di — tök,  

Mert ma szüle — tett 	A te üd —vö—zí—t ő tök!  
Idáig vót. 'kkó bögyüttek a pásztorok, akkó azok mikó bögyüttek, 

akkó én mondtam nökik: 

5.  

Fe—küggye—tek le én pász—toraim csendessen! 

Meg—öri—zöm a nyá—jato—kat szí—ves— sen, 

Mert mit őlünk a dühös farkas messze jár, 

Boto—toknak sujos vége 	re — á száll! 
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Аkkб  a juhászok méntek körbe. osz verték a f ődet: 

G.  

Bn szti–römet 1 о–tö–szöm,lö–tö – szöm, 
Ёn su–'bámat.fölv–szöm, 
Többé juhász nem löszök, 

In–kább i –. di 
	

1ö–fek– szök! 

Akkó űk lefeküttek, akkó én mondtam asztán nékik: 

Juhászim, bojtárim, de elaluttatok!  
Midőn itt alszatok, megszállván nyájatok,  
keljetek fel, Betlehembe menjetek,  
mert a kis Jézus jászolban,  
sírdogál a pályába!  

Akkor űk esztet, mikó én eszt émontam, akkó a juhászok:  

Kicsoda, ki az,  
aludni nem hagy,  
ilyenkor,  
éjfélkor,  
álmunkat rontja,  
nyugvásunkat bontja,  
ilyenkor,  
éjfélkor.  

(A ,,Menyből az angyal" dallamán, halláshiányból ered ő  eltérésekkel.)  
Аkkб  eszt mikó űk émonták ,  akkó asztán főkétek, akkó gyüttek oda:  
— No, imádd még a kis Jézuskát!  
Odamént az égyik juhász, hogy imádkozott, valami imáccságot émon-

dott, akkó:  
Mai hozok én a Kisj ézuskának husvétra égy kanta vaj acskát!  

No, akkó az émént, bégyütt a második, akkó az is. Imádkozott égy da-
rabig, 'kkó oszt az is:  

Mai hozok én a Kisjézuskának husvétra égy báránkát!  
Ajis kimént, akkó gyütt a harmadik:  

No, néz még ,  hány óra, Öreg!  
'kkó addig nészte, vót toronyóra, nészte, vót cséngety ű  a toromba,  

nészte:  
Tizénkettő !  
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Аkkó húszta а  cséngetyút és az cséngétt.  
Akkó énekő tünk minnyájan, hogy:  

f i 

i~ »~~~~~~St  i~:=  ~ :~  -~i~,~ ~~ о  

Tizenkettőt üt az ó-ra, Mos született Isten fia,  

Kinek anyja sztz Má-rij а ,Ki-nek anyja szűz Márija!  

Ilyen ke-mént' i-dő-ben Lesz a JSzus-nak helye  

Fszt, akkor, mikó esztet elmontuk, аkkб  asztán a juhászok még ёn  
méntek körbe, verték a f ődet, csörgött a lánc a boton, — аkkб  azok  
monták :  

8 .  

Menyor - szá;ba  jer paj-tás, jer paj-tás,  

Ott lösz né-künk  
Nem köll ot- tan  

ј  ó 1а  - kás , ј  о  1а- kás ,  
szán- ta- ni, szán--taW ni.*  

Csak a kis Jé - zust i-nád-ni.., 	 i-mád-ni!  
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Jo'љ  ez a gaz -da,  
Mind az a má -sik, 
Vert az a má -sik 

-їп  
Ajtó mö-gé 	szo-rított, 

-- is = - - - -- -  -  - вг.._ is-в  - - : - --  і--в  - 	 - - 

Ön - nan 	is ki 	ta - szí - tott! 

Akkó osztón, mikó eszt émontuk, аkkб  énekőtük:  

9.  

Ćsor- da pász-to .. rok, Mi - dön Betle -hem-be,  

Csordát ő-riz-nek,  Bjjel a re - zö-be.  

Asztán, mikó eszt émontuk, akkó még mikó méntünk é ,  akkó montuk:  

'1a  

6,bbl-dog Bet-le-hem,A1-dá-sok vá ros-sa!  
Ott sír a végtelen Bús árvák tá-maszt-ja.  

 

~ 	  І г 	~ 	г 1 
  Ј .  

föl-di-ek, ég szent gy őnyđ-re! 

  

   

ггг  
в  - gi-ek,  

  

  

  

  

  

г . 	Ј 	

Ne sírj kis Jé - zus. 
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Mikó méntönk kifelé, eszt ének őtük. Észtet. 
Mirajtunk vót ojan ruha, mind éppen mostand a ministránsoknak. 

Csinátattuk, véttük. .A pásztorokonn, azokonn még mindénn suba vót. 
Réndéssenn, saját subájuk! Hát ugyé akkó vót mindén ijen ... Mind-
égyiknek vót ilyen juhászgamója, és akkó a gamónak lént, a botnak a 
véginn vót lánc, hogy mikó mént é, hogy csörögjön. 

Szöget a végibe nem szabad vót, hotyhát azé akar hova bémétünk, 
hogy tisztéssígéssen ... Mer ez, az embér, aki minket tanított, ez a Feri 
bácsi mégmonta, hotyhát séhun szémtelensígét nécsinájjunk! Mindénütt 
a legnagyobb réndbe! 

No, és — hát mink úgy is csinátuk, dee — mondom, vót ojan hej, 
ahun mindén héténn éccé még k őllött jelénni! A zádvinba, karácsonyig. 

...Mikó én ottan kötögettem ugyé, hotyhát ... é vótak azok nevezve! 
Hát pontossan, hát ugyé én sé tudom. No és akkor monták asz', hogy: 

Kicsoda, ki az, aludni nem hagy ilyenkor .. . 
Űk esztet monták. Еgyénkint ébrettek. Támaszkottak a boton, oszt 

eméték égymást. Hát ugyé érdekés vóna asztat léjáccani! 
Asz, hogy „kejj fő, Karidon, mer nagyot ütök a faridon", nökünk 

esztet nem szabad vót, tuggya, mer esztet nékünk, aszonta az a Feri bá-
csi, hogy ez, ez akkó má úgy néz ki, mintha kúdúnánk! Mer tanútuk 
mink eszt ottand őnála: 

— Mit álmottó, pajtás?! 
Ln aszt álmottam, aszongya, hogy a gazdasszony kúccsö sürget ő-

dik, égy aranyat és égy ... nem tom mit zsebémbe akar ... vagy a ke-
zembe akar nyomni.  

A másik még: 
— Mit álmottó, té, pajtás?! 
— n még aszt álmottam, hogy a gazduram égy szál köbászt akasz-

tott a nyakamba! 
A harmadik, az még nem mondott sémmit, hogy ű  mit álmodott, az 

még minta: 
Еreggy, te csámpás szögálló, ja pincébe! Hozz égy üveg bort, nyomd 

az Üregünk kezébe! 

Oromhegyes, 1972.  

BETLEHEMEZЕ5 HORGOSON 

Varga Zoltán, 29 éves, munkás,  
Kenyeres András, 32 éves, munkás,  
Konc F,rnő, 31 éves, földműves.  

„Öten méntönk. Kett ő  angyal, három Makszus. Abbul égy vót az üreg, 
másik kettő  még csak »első«, »második«, Amikó a két pásztor kötétte a 
zöregét, osz tuszkóták, botra fekütt, osz eméték, f ő , akkó monták, hogy 

Kejj föl, öreg, Karidon .. . 
Aszt úgy hítták. 
Csörgős bot vót. Pléh vót, sok rászeréve. Elejibe szög is vót a végin. 

Később má assé." 
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A „szerelés": kb. 75 cm magas tornyú, templom formára összeállított, 
piros tetej ű , sárga falú, olajfestékkel festett betlehem, két botra sze-
relve a könnyebb vihet őség kedvéért. Az angyalok ruházata ministráns-
ing, a civil ruha tetejére húzva, a juhászokon suba, bajusz, szakáll ra-
gasztva, különösen az öreg maszkírozása er ős. 

A „beengedik-e a betlehemeseket" kérdés után, ha igenl ő  válasz jött, 
az ajtó előtt elénekelték a „Menyb ől az angyal"-t. 

A két angyal bejön, elhelyezi a betlehemet, meggyújtja benne a gyer-
tyát. A betlehemben jászol, mellette szárított agyagból készült, fehérre 
festett, gyufaszállábú, vattával körülvett bárányok, s őt, szürke szamár 
is. A jászolban kaucsukbaba pólyában, mellette Mária, fényes papírból 
kivágva. 

Angyal (kiszól) : 
Glória! 

I. pásztor (kintr ől): 
— Mifféle szökulória? ! 
Angyal: 

Nem mondom én, hogy miféle szökulória, hanem gyere bö te (!) 
glória! 

I. pásztor (bejön): 
— Aggy isten kóbászos jóestét! 

Túl a Tiszán neveltettem, titokban, 
Csikót loptam már tízéves koromban. 
Ha felülök Szilárd csikóm hátára, 
Csak úgy vágtatoka ménesek utánna! 

Nem voltam én se kanász, se juhász, 
Még a dédöregapámnak a dédöregapja sé űt 

öt-hat fülű  szamáron! 

(Megáll a betlehem mellett, botjára támaszkodva.) 
Angyal: 

Yvár, búvár, 
Gyere bö, te agár! 
II. pásztor (kintr ő l) : 
— Miféle kanárimadár? ! 
Angyal: 

Nem mondom én, hogy miféle kanárimadár, 
Csak gyere bö, te agár! 
II. pásztor: 

Hopp isten, kóbászos jóestét! (Bebukik a küszöbön). 

Jaj, de magas a kentök küszöbjük sarka, 
Mai böestem rajta! 
Gyün az Öreg, bisztos böesik rajta! 

Bejártam má fé világot, 
Azsiát és Itáliát, 
Átkeltem a Fekete-tengeren, 
Megpihentem egy fekete kotlóstyúk árnyékába, 
Hogy a Kisjézusra rátanátam. 
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(Botjára támaszkodva megáll, elhelyezkedik a betlehem mellett.)  

Angyal: (kiszól)  
Ivár, búvár,  

Gyere be, te Öreg!  
Öreg: (kintről)  

Miféle sörösüveg?  
Angyal:  

Nem mondom én, hogy miféle sörösüveg,  

Hanem gyere be, te Öreg!  
Öreg:  

IIopp isten, köbászos jóestét! (Bebukik a küszöbön.)  

JaJ, de magasa kentök küszöbjük sarka!  
Böestem ám rajta!  
Aggyonak ögy csákánbaltát,  
Hogy faragjak rajta!  
Három ágú vasvillát,  
Hogy a sгömembü a csipát kipiszkájjam!  
Möglássam a kemince tetejin a zsíros pogácsát!  

Mellette a peníszös százdinárt!  

(Szétnéz):  
— Itt vattok, fij aj im? !  
I. és II. pásztor:  

Itt!  
Öreg:  
— Nyájimba, májimba sömmi károm nincs?  
I. és II. pásztor:  

Nincs!  
Öreg:  

Vótak-ö farkasok?!  
I. és II. pásztor:  
— Nem ös angyalok!  
Öreg:  

Ugatták-ö a kutyák?  
I. és II. pásztor:  
— Nem ös nevették!  

(Az angyal énekelni kezd. Vele énekli mind: Csorda pásztorok, Mid őn  
Betlehembe...)  

I. pásztor:  
Hallod, Öreg? Baj van!  

Öreg: (minden szótagot külön nyomva meg.)  
Mi-cso-di? !  

I. pásztor:  
— Köszöncsük fő  a kis Jézust!  
Öreg:  
— Kis Ilust?  
I. pásztor:  

Nem, Öreg! A kis Jézust!  
Öreg:  
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Kis négust?  
I. pásztor:  
— Nem, Üreg! A kis Jézust!  
Öreg:  

No köszöntsük! 
I. pásztor: (Odatérdepel féltérdre a betlehem ajtaja elé, és úgy mondja) 

Üdvöz légy, kis Jézus' 
Született messiás! 
Hosztain a számodra égy kancsú tejecskét! 
Amint jöttem, a jégen elcsúsztam, 
Összetört a tej,  
Kidűt a kancsú! 
Így hát nem hozhattam őfelségédnek semmit. 
Dícsérjük a kis Jézust! 

II. pásztor: (Míg az els ő  feláll, visszamegy a helyére, a második pásztor 
ereszkedik féltérdre a betlehem ajtaja el ő tt) 

— Y?dvöz légy, kis Jézus, 
Született messiás! 
Hoztam a számodra egy kerek sajtocskát! 
Midőn jöttem a jégen, elcsúsztam, 
Еgurút a sajt, 
Így hát őfelségit nem tudtam megnyugtatni! 
Dícsérjük a kis Jézust! 

Öreg: (Míg a II. pásztor helyére megy, az Öreg ereszkedik térdre a bet-
lehemajtó előtt) 

— Тdvöz légy, kis Jézus! 
Született mössiás! 
Hosztam a számodra ögy döndörsz őrű  báránkát! 
Amint gyüttem a jégön, gondútam: 
Bűre jó lösz irhának, 
Az irha mög mai bundának, 
Mai jó lössz az, ha nagy hidegök járnak! 
Dícsérjük a kis Jézust! 

(Az éneket az angyal kezdi, de mind belekapcsolódik. A dallamnak csak 
első , ismételt sora templomi forma, a többi népi változat.) 

11 .  

O bol–dog Betlehem, Al–dá–sok vá – ros–sa! 
Ott sír a végtelen, Bús árvák tá – massza. 
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Földijek ö–rö–me, в–gi–jek szint gyönyöre,  

Ne sírj kis Jézuskám,A–ludj kis jé – zus–kám!  

I. pásztor: 
— Hallod, Öreg? Baj van! 
ing: 

'-cso-di? ! 
I. pásztor: 
— Feküggyünk lé az ágy alá! 
Öreg: 

Kisszék lába alá? 
I. pásztor: 
— Nem, Öreg! Az ágy alá! 
Öreg: 

Lány alá?  
I. pásztor:  
— Nem, Öreg! Az ágy alá!  
Öreg: 

Feküggyünk!  

(Lefekszenek, körül, a betlehem körül. Rövidesen valamennyi horkol, 
különösen az Öreg. A két angyal nem fekszik le, az végig ott áll, a bet-
lehem két oldalán. Az els ő  angyal kezdi az éneket, majd bekapcsolódik 
a másik is) : 

Kejjetek fel pásztorok,pásztorok,Orőmet hirdetik!  

Mert ma néktek szUletett Kit megjöven–dől–tetek,  
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LL. 	 	• 	 
~  

Egy szűznek mé–hé-böl, Sz űznek szűz vé-ré–böl,  

Megvál~tó Is : ten–nek, All – all ё  – ]ii–ja!  

(Az énekre az I. pásztor felneszel, törölgeti a szemét.) 

I. pásztor: 

— Kejj föl, Öreg, Kanidon, 
Mer nagyot ütök a faridon! 
Frissebb lösz má nálad ögy 
Háromszázhatvanhat éves kiccsikó! . 

Öreg: (fekve törölgeti a szemét) 
Főkönék, de a szakállam beleragadta macskaszarba! 

(Feltápászkodik az Öreg is, majd az I. pásztorral együtt felemelik a 
botjára feküdt II. pásztort, úgy, hogy a bot két végét emelik. Az kapá-
lódzik, majd fölébred. Az éneket megint az angyal kezdi, de valameny-
nyien belekapcsolódnak) : 

„Dicsőség, dicsőség, Menyben az Istennek, Dics őség, dicsőség, Menyben 
az Istennek, Az angyali seregek, Vígan így énekelnek, Dics őség, Dicső-
ség, Istennek! —Békesség, békesség, Földön az embernek, Békesség, 
békesség, Földön az embernek, Kit az igazszeretet, A kis Jézushoz ve-
zet, Békesség, békesség, Embernek." 

(Az ének dallama a templomi forma, mindössze egy ütem eltéréssel: 
az utolsó el őtti ütem dallama az el őtte levő  ütem ismétlése.) 

I. pásztor: 
Hallod, Öreg! Baj van! 

Öreg: 
Mi-cso-di? ! 

I. pásztor: 
Táncójjunk! 

Öreg:  
Láncójjunk?! 

I. pásztor: 
Nem, Öreg! Táncójjunk! 
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13.  

Még a szö-rös bocskorunkat. szét nem csoszogassuk.  

Hipi hopp 	Gуur-ka, Füs-tö-lödik a hur-ka,  

Öreg:  
— Nu táncójjunk! 

(Körbe táncolják a betlehemet. Tulajdonképpen ugrálnak, a csörg ős bot-
tal hangosan verve a ritmust.) 

Ug - rájjunk,tán-cójjunk a Bet-lehem rel-lett,  

U-gorj a пуа-kam-ba! Hurka,kolbász,szalon-na, . 

Pásztoroknak јо  vó-na, 

Ha ja gazdasszony anna, Egy icce bor lecsúszna. 

Az egyik szerepl ő  adatközlđ  ugyanennek a pásztortáncnak más va-
riációját is tudja, melyet más bandában tanult:  

14.  

Ug- ráj-junk,táncójjunk, a Betlehem rel-lett. 

Or- vengyünk,vigaggyunk, a kis Jézus rel-lett! 
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-15 - I~ri—~.~iвв~_" i7Í — -- ____s__~i  
-  ---- - —‚ —i 

Ug-rálnánk, tán-colnánk,Csak úgy ropogtatnánk, 

._  — :— —  -- — — — -- 	 -вв  вг.~в~г~~в~вв—г~==lвl~=—  
Még a sz čfrös.bocskorunkat Széjjel nem rugdosnánk. 

Hipi hopp 	Gyurka, Füstölödik ahur -ka, 

1/вв\—  !~ 
fвв_-вв—  

Ugorj a nya-kam-ba! 	Hurka,kóbasz,szalonna, 

Pásztoroknak јó vóna,  

Ha ja gazdasszony arina, Egy icce bor lecsúsznaI  

Kap fel Kati ködmönkédet,ködmönkédet,`le meg Jóska  

vigyázzál a  

nyajadra,  má-jad-ra, Hogy a farkas el ne lopja,  

Hipi hopp 	Gyurka, 	ugorj anya-kam-ba!  
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pásztor:  
Látom a gazdasszont, szalad a pincébe,  

Hozza a bort az iccébe!  
pásztor:  

— Látom a gazdaembér még m ég sé moccan!  
Öreg:  

— Ures erszényémet kiléte a hideg, 
De hát halálos beteg! 
Elméretem a Szekér doktor úrhó, oszt aszmonta, 
Hogy nem segíthet rajta! 
Ennek csak a házi gazdasszony az orvossa. 
Kis bankó, nagy bankó, 
Hagy sürögjön benne! 

(A két utolsó sort egy rossz bugyelláris fölé hajolva mondja.) 

15.  
~on  

.в. 1~s ,~• 	 - ~.~  	 ~.- ~ I гг..~в  iввв 	 ~ ~ ~ ва  I  L••вв  iв~    

нázi gaz—da, gazdasszon,yunk,Köszönjük  j -ságát,  
нот ,у  be eп.gedte hozni a kis J ~ zuska 	há— zát.  

Ad—ja az 	b č3 ál—dá—sát r_ге  а  csa— lád—r_а ,  

       

.- 
	 7 	i ћ71 

       

  

----♦r 	 

    

      

      

       

       

       

       

        

        

zeгetettel 	gondoljanak a szint karácsonyra.  

(A dallama „Leptiri ću, šarenč iću" kezdetű  szerb gyermekdal változata.  
Valószínűleg mint tandal eredetű  dal, csak újabban került a játékba. 
Éneklése közben újra körüljárják a betlehemet, majd hazaindulnak,  a 
„Debrecenbe kéne menni" kezdet ű  gyermekdal dallamára szerkesztett 
szövegre. A vonulása botok ütemes csörgetése közben történik) : 
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Mi-re 	ja nap 	föl fóg jönn -ni, 

16.  
~д 

 

iii  

Ad-jon Is-ten 	ј о  éj - sza - kát!  

1-vé-gez-tük 	a szent urunk-kát, 

Bet-le-hem- be 	fi -gunk len-ri! 

— Tanyavilágba kutyák fogattak. Nagy élményéket széréztünk. Istál-
lóba aluttunk, tehenekné, vót, hogy a tejet mégléptettük, és аkkб  így, 
nagyon jó vót. Szép élmény vót. 

Odavótunk három, négy napig is! Összejártuk — például horgosiak 
kiméntünk Galambosra, Kispiacra, Szanatornyára, Ustorkára! Egísz ára 
a tanyavilágokat ... ára hát ugyé tartották még a betlehemézést, nagyon 
szerették, és a kisgyerékék végett, no! Osztan béengették. Mékhát a 
felnőttek is! Szívessen fogattak bennünket ugyé mindénfelé! 

Én vótam hatvannyócba utój j ára, аkkб  égy nagy csöngőt is hosz-
tunk ... 

Improvizálva lejátszva, úgy, hogy az angyal szerepét az egyik pásztor  
mondta, egyik adatközl ő  lakásán, Horgoson, 1972-ben.  

BETLEHEMEZÉS HODEGYHÁZÁN (JÁZOVÁN)  

Urbán Péter, 57 éves, földműves  

Úgy átak a ház elébe, hogy a csikós durrogott az úton. Mink m ég  
szalattunk az ablakhó.  
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Hajfa, nagyon szépek vótak! Gulyás, csikós, juhász. Durrogtak az ut-
cán kint. Ugyan, csak a csikós. Másik kett őnek bottya vót. Lánc is t.-ót  
rajta, hogy csörögjön. Osz verték a f ődet, mint szokták a nász-
nagy is. Csak, a csikós, az mondom, szokott kinn durrogni, hogy az b é-
hallaccik.  

Először a pap mönt be. Asz' nem tudom pontossan, má hogy egésszan  
szóig mögmondani. Csak úgy köszönt be:  

— Dicsértessék a Jázus Krisztus!  
Először az Atyaisten,  
Azutánn a Fiúisten,  
Akkora Szűz Máriát,  
Akkor a teljes Szentháromságot,  
Aki elneveszte ezt a szép országot.  

Egy pár szó vóna még, asz nem tudom, a b éköszöntőjibe-é?!  
monta esztet.  

Másoccó gyütt bé a csikós:  

— Dicsértessék a Jázus Krisztus!  
Csikós vagyok, tágas puszták kirója,  
Birodalmam az Alföldnek rónája.  
Sík a puszta, am őre a szömöm lát,  
Ustoromba cseng ő-rengő  délibáb.  
Sugárt kötök szép ustorom végébe,  
Úgy váktatok szilaj ménöm elébe.  
Amik lovat a ménesbű  mökkapom,  
Mint a villám, a hátára pattanom.  

Kecskemétönn mökszomjhusztam kedvemre,  
Bevágtatok, jó bort inni, Egerbe.  
Kocsmárosné, bort hozzon az iccébe,  
Hagy igyon a szögény csikós kedvére!  
Ám de jén juhász nem lönnék s émmiféle áron,  
Mert még édésapám sé járt nagyföl ű  szamáron,  
Hanem cigántú cserétt paripa lóhátonn.  

17. 

A pap  

1.  
•;,~;_.._~ s: ~-_~ _~~  ~ 

~~ ►лв~вiвв ^~~~ ~~   
Csi-kós vagyok, csi-kós-nak 	szü-lettem,  

І ia–gyar по–tát 	 da–lil–riak 	f5–löttem.  
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Мár én töb -  bit 	е ј-szaka 	nem já-rok, 

Nert тег -fo -nak a  ii-vas 	 zsan-dá-rok. 

Ha me ~-fo -nak letösznek а  tömlöc fi  - neké-re, 

Kis' an-yа  - lom ju-tok - e mé 	e -szöd-be?  

Akkó gyütt bé а  gujás:  

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Gulyás vagyok, annak tartom magamat, 
Barna kislán viseli a gondomat. 
Van énnéköm tejem, vajam a konyhámonn elég, 
A konyhámon vígan ég a t űz, 
Van bujtárom kett ő-három, 
A gujámat rájuk zárom, 
Amőre én járok, kelők, 
Mindénütt barna kislánt ölel ők! 

Аkkб  a juhász: 

— Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Juhász vagyok, annak tartom magamat, 
Furujává vígasztalom magamat. 
A nyájamat behajtom az akolba, 
Jókedvembű  rápattanok csacsimra. 
Füle tövé vágok ezen gamómm, 
Úgy váktatok, jó bort inni, faluba. 
Kocsmárosné, bort hozzon a kupába, 
Hagy igyon a szögén juhász bujába, bujába! 
Kocsmárosné, írja föl a rézfokosom nyelére, 
Hán kupa bort ittam nála hitelbe. 
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Am de én csikós nem lönnék sémmiféle áron, 
Mer az apám sö járt cigántú cserétt paripa lóháton, 
Hanem csak nagyfölű  szamáron. 

Akkó énekőték, hogy: 

Hej, víg juhászok, csordások, 
Csörgedöznek a források, 
/7: Amőre ja csillag szállott, 
A pajta fölött mögállott.:/i  

Hej, víg juhászok, csordások,  
Csörgedeznek a források,  
i/: Mil gyönyörű  ez az éjjel,  
Bár csak tekincsetök széjjel! :/i  

Mög asz hogy: Csorda pásztorok ... Evvé möntek ö. Ezök nem subá-
sok vótak. Ezök gубсs ingbe vótak. Gyócs ingbe vótak ezök. Ezök nem  
feküttek 1ö alunni, mind a subások. Csak ének őtek. Gyócs ing, az a lajbi  
vót rajtuk, csizma, g убсs gatya, osz hoszták a templomot. Csak annyi  
vót, hogy a papnak kargya vót, osz az beköszönt úgy a ... szóval az ű  
kötelességit csináta. Együtt ének őtek asztán.  

Vót ögy pap, két karangyal, aki vitte a templomot, m ég vót égy zsá-
kos, akkó vót csikós, gulyás, juhász, több nem vót. A Pap... szóval  
barna, hosszú szűr vót rajta. Sutét barna. Arra emlékszök jó.  

Legjobban dohányé gyüttek. Fiatalok vótak, nem vót dohány, osz nem  

vállalták el az önnivalót is utóbb. Kérdösztük:  
Hogy birik övinni? !  

(Akkó tilos vót!)  
Nem kő  törőnni! A templompallós tele lössz! .. .  

Vérbicai betlehem ösék vótak. Gyerökkoromba. Azúta nem hallottam  
ij enöket.  

A bundások másmijenök vótak. Mög máshogy monták.  

Hódegyháza (Jázova) 1972.  
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