
EGY RÉGI MAGYAR BETLEHEMES
JÁTÉK

A magyar kurúe-onv h,ilIgTtlatúnak «lmarudhatatlan hagyo
r.iú nya a betlehemes játék. Benne a Hé}) fejezi ki a betlehemi
Kisded i rúu t i érzellIleit, g'ol:dolatait. "mo ud nu iva lójú t ; képzelete
eleven í ti Illeg az ('I"ii kurácsouy éj"7.akúll,l!, c>:l'lnényeit. }~nekkel,

1llo;;gással, szavalással. saját viseletében odavnrázsnlja otthonába
II ~'zentesaláJot, a pásztorokat, a napkeleti bölcseket. Igy teszi
érdeklődésének, szerétetének eleven középpontjává a megtestesü
lés nagv titkát. Ennek az ősi hagyománynak százados távlatait
sejteti meg velünk az a betlehemes játék, melyet közel három-.
száz éve játszhattak a nóg'rádi hegyek között, Ecseg községben
a "Szent Kereszt Céh" buzgó Iegényei.

A magyar barokk kol' vallásos társulatainak vizsgálata köz
ben. a váci egyházmegyei könyvtárban előkerült az ecsegi "Szent
Kereszt Céh" Jegvzőkönvve.') Megtaláljuk benne az 1675 táján
;;úváhagyott társulati regulákat, a buzgó ecsegi ifjak névsorát II

XVIII. század végéig, az anyagi javakra vonatkozó feljegyzése
I-et. A szép, renaissance-magyaros niotivumokkal díszített, bőr

kotéses kódexben azonban első tekintetre leköti a lapozó figyel
mét a takaros, sűrű írással írt harmincöt rnazvu r prédikáció.
Pázmány modorában, a kor divatos forrásaiból (Calnmatus, Dela
minez) szedte össze őket Hi84 és ]692. köziitt a szorgalmas: préd i
kátor, Liptay István ecsegi plébános. Nevét a kódex elején lévő,

1686-ból dátumozott plébániai vagyondssze írásbau árulja el. Esz
tergomból, az ottlakó váci püspök helynökeként származott a
tőröktől megszállott váci egvhézmegvóhc. Prédikációi között sze
rénven meghúzódik a kódex lezértékesebb darabja - Liptny Lst
v án kéz írúsával, javítgatásávni és betoldásaival - a régi betle
hemes játék. Lejegvzésének időpontjút a kórlexbeu szcreplő éY
számok alapjún 1684 és 1694 közé tesszük.

A betlehemes játék cselekménve a PI/star Primus, az első

uásztor házhoz való bekéredzkcdésével és Szent ,József szállást
kercső moudók ájával indul meg'. A pásztor az istállóba irányítja
.Józsefet. El is vonuluak Máriával az akol felé. A második pász
tor vergiliusi névvel pihenni 'szólítja túrsát: "Titire baráto lll,

jel' nvug-odzvunk ez helyen .. ." Az alvók felett nemsokára meg
csendül az angyali ének, jön a három király és elmondják histó
riás énekre emlékeztető mondókájukat, Ennek végén ismét az an
g-yal énekét halljuk. Felébrednek a, pásztorok..Az első: a, nagy
fényei'3ség láttára megriad, majd társait szólí tja: "Induljunk Bet-

') Telljes címe: Liber Congregationis Sanctae Crucis juv enum Ecsektenslum Altari
Sanctae Crucis in Tempio Ecse kiensi in latere Meridionali existenti addictissimorum,
continens nomina Sodaliu m vivorum rt mortuorum, leges, r cg ula s, et bona ad j(..íe rn

Altare pertinentia.
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lehembe ... " Azok évődnek vele és a "Betlehem" szóból pajzan
szójátékot rögtönöznek. Végre mindannyian felkászálódnak és
elindulnak. Szűz Mária és Szent József elé érve csodálkoznak a
nagy udvarházon, a palotán, az iratos (festett) tornácori. A kirá
lyok és a többi szereplő körüljárják a betlehemet. A pá.sz tr»
rok huncut kedvüket még mindig nem tudják levetni. A megil
letődött hangulatot rögtönzött, fogfájós-borbélyos jelenettel za
varják. mely "Salatum Pastorum chorus" cím ű niókás énekes
táncukba torkollik. Az első pásztor menti meg a helyzet komoly
ságát. Iriditvánvozza, hogy kűvesxók "al1laz húr-om nemes ember"
példáját. Megemlékeznek az angyal buzdításúról és ők is elhozzák
ajándékaikat: a legjobbik juhot, lépesmézet, a lmúkat, süteményt,
a .Jcurtu, rUl'eSLl kis bai-iskút", IlO meg a íuru lvá.t. A második
pásztor rágyújt n nőtúrn és az "lógész Pászi.o;·ság" é nekelve járja
az előbbi pásztortáncot. Búesúzóul a k isbo.itúr ijesztgeti a tűz

zel a Pastor .Ma.'lnast, az öreg pásztort. aki felhol'kan:lsílval nll~g

egyszer megnevetteti a hálás kiiziinséget, hogy azutá» továbbindul
janak a bíróhoz.

A játék magán viseli a ma is köz ismert betlehemes játékok
jellemző sajátságait. Odon, patiuás veretet ad azonbull neki a ré
gies nyelv szóhasználata, mondatfűzése, Nem kerülhetik el figyel
münket a régi szavak mellett (rnint pl. al ítnám) a nyelvtörténeti
sajátosságok xern (pl. szulgúdot). Felépítése, szerkezete egységes,
bár a három király terjedelmes mondóká.iu betoldásként hat; in
kább a XVII-XVIII. század pouyvájáu szercplő históriás éne
kekre emlékeztet, mint a nl\p ajkán kelt verl"czetre. Eunek a rész
nek összetettebb gondolat.rimusa (Nem l stou i pa lotúbun, sem kár
pitos házban, Romlott istállóban fekszel csak ;iászolyban) tudós
tanult emberre vull, aki a szen tirúsban (Meg-erőtlelle<ltél erőí.lensó

günkért'}, a teológiában és á kÖ7.épkor prédikációiban is járatos.
Feltűnő például. hogy a három király ajándékának szimbolikáját
szorosan a középkor i, szentbernáti hagyomány értelmében hasz
nálja: az arany a királynak, a tömjén az Istennek szól, a mirha
pedig a szenvedés jelképe. A nép ajkán élő betlehemesekben már
ilyen világos k ülőnböztetést II Pili talit lunk.

Külőn Illeg' kell említenünk azt is, hog~' az eleven. inozgulmu«
ját-ékot a másoló javÍtgatá'saival, betoldásaivaJ, áthúzásaiva}..a
maga ízlése szer-int alakította. A pajzán szójátékot és a fogfaJos
jelenetet a ;jámbor ecsegi ifjaknál komolytalannak találta és ezért
kihagyatta. Tréfát csupán a játék végén, a búcsúzásnál engedett
meg.

A kéz.írutbuu sehol sem találunk hangjegvet. A cím (..Rithmi")
versre utal (~s ebből joggal feltételezhetnénk bizony OK. énekelhe
tőséget. A versaurok nagy része tizeukettös. Az elején Szűz Má
riának és Szent .Iózsefnek a pásztorral való párbeszédébell a szer
ző következetesen nyolcas sorokat használ. Sőt, inikor ebbe a
párbeszédbe nyilváll a músoló, Liptav Ist ván maga HíT. be Szeut
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J ózsef ajkán négy sort ("Engemet hívnak Józsefnek ... "), akkor
is nyolcasokat használ. Ez is énekre, dallanira enged következ
tetni. Másként itt mi kötötte volna a másolót éppen a nyolcas,
szótagszámhoz t - Feltűnő azonban, hogy a játékra., előadásra
vonatkozó latin utasításokban csupán két szakasznál olvasunk ki
fejezetten énekről. Egyedül az 'angyal énekénél és a pásztortáncnál
használja a "cantus", "canit" kifejezéseket ("Angelus canit",
"Cantus Pastorum"). Nem látszik tehát e,gészen alaptalannak, ha
azt állítjuk, hogy a játékot nagy részben recitálva játszották és
csupán az említett két éneket énekolték betétként benne.')

Lássuk azonban a könnyebb mcgércést célzó bevezetés után
magát az ősi szöveget,")

Rl'l'HMI PRO EPIPHANIA DOMINI IN PROCESSIONE

Pastor Primus

Nyiss ajtót, jó gazda, lógy jó víg örömmel,
F'orgódgyál serénven. légy is készülettel, .
Mert királyok jőnek házadhoz ezennel,
J ózsef és Mária a kisded gyermekkel.

Josephus

Adgyon lsten jó estvét.
Kévánatos jó szerenesét,
Boldogítsa házad népét
Hogy szerethess sok jövevónt.

Pastor Primue

Honnan valók vadtou]

Maria

Im azért jöttünk hozzátok,
Hogy bennünköt meg szú..njatok,
Nyugodalmas helyt adg~ '\tok.
Kérünk légy hozzánk irg-clmas,
Mint hogy az idő ártalmas,
Fogadgy bé -melqg házadban,
Hogy hadd nyugodgyunk meg abban.

') Megjegyzendő, hogy a két vendégstrófa szerkezete is teljesen elüt a játék ver
sc lésé től , A "Dicsőség légyen" kezdetűnek majdnem teljesen azonos, korabeli vál
tozatát a Körmendí-kó.dexben találjuk (Tu~1. Akad. kézirattára M. ';;od. 4r. 34:,
sz.}, és ebben a formában még ma is élő' protestáns :eigy'hl\:zi ének, - A máslk
valamí himnuszna:k tréfás, a 'korban divatos diákfor.ditása lehet. Hasonlit Kájoni es
"isdi ,,an dulci juh ilo" forditásához.

') A szöveget pontos filológiai bernutatása helyett Kerecsényi Dezsönek A Magyar
Próza Könyvében kifejtett elvei sz ertnt átírtuk.



Pastor

Kinek h íuak benneteket?

JOM'ph

Engemet hívnak .l ózscf uck.
Mária HevŰ h itvesénr-k.
De könyörgök kegyelmednek.
Agy szállást illy hidegvetteknek.

Pastor

Én. bizony nem adok, mert én juhász vugyok
Uram híre nélkül senkit Bem bisztatok ;
Majd az akol felé én is kiballagok,
Hogy az juhot meg ne f'uitsák az farkasok,
Ha szállást nem adnak, ím vadnak istállók.
Hiszen én is ugyan csak azokban hálole.

Maria

Kéntelenek vagyunk véle,
Mennvünk az istállók fele,
Im az szalmával tele,
Abban magunkat tegyük le.

Pastor Secundus

Titire barátom, jer nyugodgyunk ez helyen
Míg' az hajnali esillag feltetszik az (·gen.

Angelus canii: Dicstisséü lem/en etc. Vide
post Reae« in sequenti [ol! o.')

Rex Primus Casparus

Jöttünk napkeletrül hozzád nagy sóhajtva,
Nagy szorgalmatossan kérdeztünk óhajtva,
Hol született legyen Világ meg-váltőia,

Ki lész a ki volna e dolog tudója.

Nem vala senki is, a ki megmondaná.
Hogy már születtettél emberek vá ltsúg'n ;
Noha tudakoztuk soka-ktúl az útba,
Csak csillagod vala ennék tanítója.

4) Az utasítás a másoló betoldása : "Az angyal énekli: Dicsöség legyen stb. user
a királyok után a következő lapon,"
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Vigad azou lelkem, hogy ez időt értem,
Mallyben Szeut Uramot kisdedcll szemláltom ;
Áldott legyen neve, ki t meg sem remé1tem,
Hogy Hzentek k irú.llvút lútni múltó lettem.

"I'o neked éu nzéi-t nugv sokkal tartcznám,
Hogy kedved találnám. szivbűl is kévánnám;
Csak tuduék tetszeni, biz el sem mulatnám,
Kedveskcrlném ol ly al , kit jobban alitnám.

Hogy ha kévúntatnék nálad szolaálatom,
Nem kéinóluém tűled serény udvarlásom,
Mint most nap keletrűl hozzád lött járásom,
Ugy kéHZ volnék holtig köriiled forgódnom.

Mit kévánsz, megadom neked Szent Uramnak,
Kit is szúndékombul hoztam királvomnak,
'I'irus aranuvát, vedd Thársis bánny ájának,
Mel lv f(~I'z p{-ldúzója, király voltorlnak.

Rex Secundus

Sábúbú I jöttem én is hozzád mcssze földrül,
Istent hogy imádzvak, ki leszállott égbül,
'r{'ged egek Urút tisztellvelek sz.ívbűl.

Ne utáld szulgúdot, ki niost hozzúdtérül.

Kisdedell tj;t,eJllléllpk, de iuurv Üruuk hiszlek.
Romlandó test alut t Istent s PIlIIlPJ't nézek,
Temjén il lattvúvnl mint Isten tisztellek.
Ez hitben meghalni mindon lng0111 készek.

u-« TerI ius

Üdvöz légy, nr Kisded, kinek nagy hatalmát,
Az {-g mcmuutatta diadalmassúaát,
Csillagjút boesátta, hogy mutatuú Urát,
Ki múr lllf-ghlllított, JlOg~' tudnánk szúllúsút.

N ern Tstr-ui palotúha n, sem káruitos házban,
Hom lo tt ixtál lóbun fekszel csak júszolyban.
lm szcm ii nkke] látjuk, fekszel csak szénában,
Kevés posztócskák közt szorultál pó lyákban.

Erre Hem szor ultál, hanem Illi kedvünkért
Szenveded ezeket a bűnös emberért,
Megerőtlenedtél erőtlonségűnkét-t:

Tudom, többet is kell cselekedned ezért.
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Illy nagy jó voltodat mivel háláljam meg,
Sanyarú kínodat mivel szolgállyam meg~

Vegyed az Myrhácskát, mert ez jelenti meg,
Értünk meg fogsz halni, de nem rothadel meg.

Dicsértessél azért mind földün, mind meunyben,
Hogy megadtad látnom magadot c testben,
Kit régi Szent Atyák kévúntak éltekben.
De nem jöttél földre hozzánkjrle.iekben.

Angelu8 canii

Dicsósség legyen menyben az Isu-unek,
Békesség Földön lakó embereknek,
.Tó akaratú együgyű kösséanek,
Minden népeknek.

Pastor

Micsoda szokatlan zendülés hallaték fülelllbelt
Úgy tetszik, Angyal i éneklés jöve füleimbe;
Ragyogó fényesség jöve szemcimhe; .
Úgy tetszik mennvézben valák az elmémhe.

NB. Serkenj fel vide it/fra.')

Hullodo barátom, 'I'Itire, keljünk fel fol inounyűuk

Betlehembe.
Lássuk meg, mit adott Isten ott az helyben.

Tuláru .vulumi jót ad aggot vénsógünkben,

Pastor Secundu»

Bútor menuvűnk el épen Betlehembe

Pastor Tprtiu8

Bele tehénbe. ,.

Primu»

Oda, Betlehembe! Bolond Bet. ..

') A másoló a következő sorokat kihúzta ko motytatauságuk míatt. Itt a ímyta
tást jelőli meg: "I\B. Serkenj lel, ... Lásd alább."
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Arutelu»

Sorkeu] fel, Lstennek vúlusztott serege!
Semmit ne mulass, meuj be Betlehembe.
Ott az egek urát llIcgleled romlott hollvbcn,
Dicsird.s magnsztallvad együgyűségedben.
.l ászolvban tu lá lod vilúg ulkutóját és megváltó.iát.

POSlOT Secundu»

Mi hozott engemet ez Hagy U IIvarházbau.
Az Apám sem lakott nekem palotában,
Magam is gyakrabban ültem az gun yhóbau,
Hogy Hem el'féle iratos toruúvban.

II ic reuc« Pf'(l('OfJl'J'C l)()S,~ullt. Consequentur omnes
ride iolto pn'cedenfi.")

POSlOT Tertius

Ti tire barátom, jó tanácsot H(l,il,
Oktoride bátyúdnak 01{()SHlI is szólúl :
}<~j'féle dologrú l sokat is meg' szúuuál.
'I'ulúm végre iruruár l'ajtl1III szánakod nál.

Pastor Printus

Mi Iölto aszllllot. talúrn köszvéIl~' há!lt.ia~

POstor Secundu»

Dc hogy, l'ogu imot most burútkoztattva.

Postor Pr imus

Pastor Sceurul us

Atkozoni, III ígo élek, éli II Bibie halmot,
mert bezzeg valóban megégeté számot,
sohn uem adtam még tol vajok irnk vámot,
De bezzeg megverék hóhérok talnainot.

0) Utasí tas a [atszúkn a k: "llt elöjöhctuek a királyok. Követik őket a többiek; lásd
az előbbi oildnlcn".
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Pastor Primus

Nosza, had lássam meg, inaid llleggyógYí.oln éu.
Már sok sánta bakot l\lpggyógytottmt1 ón;
Fckügy le csak hamur, majd hozzálátok én,

.Iu.i, tI' IS lJóllé']' \'<lgy, átkozott. 111"111 JJHl'b{'I.\'.

Cantus jJ"x/OrlUII

Salutu UI l'mito!'Il111 cho ru«,

Adatott nek üuk oru n i l.us,
Üdvőz ítón l: Apll/illu!',
Nagy ill'ilu Iillik J'l1'1l ti bw'.;)
Hollók ('sal' ('S<ll' I,o'akor!yák.
Az új k i rú lyí illlú<lgyál,.
VPJ'f'lwk «si r ('sil' r-si r i puln nk,
Fü lemü lúl: lip lip lipPg'I'l'k.
A g'ö(]i;llúk bW<lgjúk.
AsnUll< /íl1\{'ollyák.
A Pí]sziol'ok v iaud nuk,
l::(les IH)l'á t 1!Il'gisszú k,
Füstö« k,'J!,ászJ k{'yál"lúk.
'l nnét tov{tlJh hnk tn t II?I :~.

Pastor Prim'ls

Hej, Hllg'ula, Illi ne m úri, h n uwg' is i ud u lu u k.
Amaz hú rnm ~!'lIlpS oru hert ü l tnlllllJmk.
Hu llú d.' az An av a l, Illi! III(i!l<!lI Il:i lIpkii,,!;:
Meuuv ü u li: Betlehetn hl'!
.Iászolvnuk tu lú l lvu k \'il(lg' u lkot ó.iút
l~s 11Ieg'yáltójúL

Pastor Secn ndu«

No bú/or, Illl',uuyiillk el, dl' 1\(' I'(1Szt:1 k('zz!'],
De m iu t hogy az hút-su t szokjúk JÚI'ui, ]J('uzzi'l.
Az ki nkm' jÚl'ui haszuo« llycl'eS\;ggel,
Ajúudakot v isrvim k nr-k i uag-y héh's('gge!.

,) Salutum -.- t rctasnn J,:L'!lzdt m cllck nevI ivc né v. -- Omnihus, ~<':,ntiul;~. fkllt;h\l~

m ín dnyájunk n ak , II cpckn l 1\, si rókn ak : a IHclgyiH és l atin szavak k cvc re k e tesz ik vi
dá mm á ezt a pás zt ort áncot .
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f:s lllindgyúrt fel teszem legjobbik juhomat,
Mcllvtiil telé fejem kétszer sn itáromat,
Azontul peuigleu m inrlen esztendőben

Kótf'z('l' cll ik. ni nr-seu kétség ebben.

Pastor Tertius

(:11 hizouv TWlIl uu-ro m 1'(,1 ten n i juhom ot,
Ml(rt ig'(~n retteacin mustohn Atvú m ot.
Husoulutos képen patva ros Auvúmot,
Ha fel tenném, jól meadenz'áznúk hú tu mot.

Tnkúhh lÍ'])()sJllPz!'t, nrlok neki. II .urv iiriillH'st.
Almúkot. sz{'p('kd hoztnm neki {'c1f'st.
Ynjlls {'s uád mózzel süt tetest l)(;I('st,
Eg-:vlIóhúny herőcét, eg'cn szóp í'risseket.

Pastor Qunrtus

Éli is nm az kurtu, f'uresn kis bnriskút
Oda III10m kezébe, had szaggassa gyapjút;
F,zt is neki udom, n szép furollyúcskát,
Nészlwtsc mol ly hungo« Fu.ihutszu a lvukát,

Pnstor Secundu»

Bizonv isren haiuros majd Iúok pgy nótát,
F,z «s inns muzsika megérne e'x~' kra.icárt,
Az ('g'ész pásztorRúg ne k i mó llve lábát,
Kiki s:l:ép m óduv ával júrjn i t tr-n táncát.

Flst ula can i! et nast orc» omnes suUl/ul dicente« Caniu»
Pastorum Solatu m ]las/orI/ni Cl!Oí'/IS rido circa finem pos!
rersu« dolet o«.
Potortt si i em pn» et res nost ulu rcril ; et pl'rrniseril ad
/I//C prolo nqar! SeIIUI'/llilIllS.')

Pastor Prim us

Hej. Huj nrn, tc v:lgyé oda 1'('1 a boglyúil1
Hulhul-o hu otl cSl:nek II .iuh ok n szénáll?

!'aslor Sccu nd n»

111Ie. i ttr-n vnsrvuuk ketten, rakjunk tüzet,
'!'ik is m.urn tok nnk, gycrmekek, mú s helyett.
Ken-ssctek közel, lobbancsatok szeriet.
Az m ii; 1'('11 l:'lttyiitok az GiincŐ-szekeret.

') Hnssv abh IIt;,~it:;~ :l i{'t~7oknak: "A fu ru lya 57("1. a pásztorok valamennyien
tmculua k és l'rl<'l.;.:lik a pfl~z1()rl!a1t: Sn latum Pastor um ChOfl1S; lásd él vége felé, az
athúzott vc rssv ako k után. --- Ha :IZ idi) és ti körülmén yek engedik, meg lehet még
tllldélni II k övctkcz ők'kcl".



Pastor Tertius

T'it ire barátom, jer ny ugodgv unk ez helyen,
:\fíg az hajnali csillag fel tetszik az égen.

Pastor Paruus

Nézzétek, uózzétek, melly igell ('g'uek az istállók.
Nyilván, meggyujtották azt valami szállók.

Pastor Secundu s

N osza, hamar költsük fel az A tváukot,
Mert majd itt ógettyük mindeu juhainkot.

Pastor Primus

Nosza, hamar Apa, meggyújt az istá lló!

Pastor Ma!/tl/Ui

Mi dolog? Mi dolog?

Pastor Secundu s

De urit k i rj ákod tok, talú n; n iucs eszcl ek?
Gyermekek szavának serumit ue higgyetek.

Pastor Tertius

Lnkább i ndully nu k el iunét, rucuuvünk az Bíróhoz,
Mert hogy i ti mn.radgyunk, n incsen kedvem ahhoz,
Vigan vár bcuniinköt az piutes kalmához,
Mel lyet megkészített már az usztalához,

Mcuuvünk el! Örizze Lsteu juha i nku t,
Vczórel lyc m iuden utaiuk a t,

A bevezetésben kii\ etkezetcsell he IIehemesrő l írj link, pedig n
cím vízkeresz tről é:-; processióról, könncllelről beszél. A középkori
vízkereszti játó'kok emléke keveredhetett öukénteleuűl is az Író, a
másoló cmlékezetében és Hem véletlenül. eg'~llnazt é rezhet te ebből

II játékból, ami nekünk is sejtésünk: Nemcsuk HZ c('scgi jámbor
társulat, a "Szent Kereszt Céh'" de' a jegyzŐköllyvébell ránkmaradt
betlehemes játék is k özópkor i szellenrröl és lHlg'yollH'nlyról tanús
kodik a magyar barokk korban. A [r.l/l'éllili/) ixmcrt nU/.II.IJ(/r bette
hemes lejegvzésünk tehát bopi llautú st eng'l·(l nóp i jútékaink fej
lődést örténe t t'be.")

Holl Béla

~I) Fe,ljőlléstiirténdi jclcu tő sé ge t a Yigili,1 k dve tk c z ő sz án.úb an dr, l\\é\ttllia Ká ro lv

dolgozata fogja beuuu atni.
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