
s míndíg mélyebbre hatolunk értelmükbe. :es az áldozati cselekmény újra meg
újra belénk vési hitünk középpontí titkát, a világtörténelem sarokpontját : az
emberréválás és megváltás titkát. Ki tudna érző szívvel es lélekkel a szerit
Áldozatnál jelen lenni anélkül, hogy meg ne fogná már maga az áldozat szelle
me is és meg ne ragadná az a feléje irányuló vágy. amely út s az ő k's sze
mélyes életét át akarja vinni a Megváltó nagy művébe,

A kereszténység misztériumai osztatlan egységet alkotnak. Ha az ember el
mélyed az egyikben, eljut az összes többihez is. A betlehemi út is feltartóztat
hatatlanul visz a Golgotához, a Jászoltól a Kereszthez. Mikor a Szent Szűz a
Gyermeket elvitte a templomba, megjósolták neki, hogy kard üti át a lelkét,
hogy ez a gyermek sokak bukására és feltámadására jött, jelül, arnelvnek majd
ell.ene mondanak. A szenvedés híre ez, a világosság és sötétség harcáé, amely
már a jászol mellett is jelentkezett!

KIS MONIKA fordítása

TOSKÉS TIBOR

BALATONSZENTGYORGYI
BÁBTÁNCOLTATÓ BETLEHEMEZÉS

A magyar nyelvterületen a karácsony körüli népszokásole közül az egyik
legismertebo a betlehemezés: Jézus szuietésének az evangéliumi elbeszélesen
aíapulo dramatikus megjelenitése. Az urbanizáció hatására ma a szokás lassú
átalakulásának és kiveszesenek vagyunk a tanui. A betlehemezés elsorvadása
két irányba mutat: egyreszt a játékban résztvevő szeraplők száma egyre fogy,
másrészt az előadott szöveg egyre rövidül. Az egyik legszebb erdélyi betlehemes
játéknak, a Domokos Pál Péter és Volly István által 1938-ban gyűjtött lövétei
nek tizenhét szereplője volt. Magam városban, Nagykanizsári 1947-ben még
lejegyeztem egy betlehemes játékot, amelyben négy szereplő, egy angyal és
három pásztor játszott. A 60-as években Pécsett olyan betlehemezől<· jártak
házról házra egyszál magukban, akik - míg a köszön tőt énekelték - betle
hemként egy mesét színpadszerűen megjelenítő, szétnyítható, boltban vásárolt
gyerekjátékot tartottak a kezükben. Nagyvárosokban ma már ezek a magános
köszöntök is elmaradnak ...

A betlehemes játék egyik sajátos fajtája a bábtáncoltató betlehemezés. A
fölszereléshez tartozó, templom formájú betlehem előteret színpadszerűen ké
pezik ki. Ezen a ,.színpadon" játék közben az egyik szereplő a betlehem mö
gül, két karját előrenyújtva apró, arasznyi bábukat mozgat, A bábokat több
nyire párosával fogja kézbe. a betlehem aljához koppanfia vagy egymáshoz ütö
geti őket; a bábok az ének ritmusára táncos vagy verekedő mozaást végeznek. Báb
táncoltató betlehemes játékot a Fels'i-Ttszuvldéken (Szatmárvseke.TüB) és Dunán
túl néhány helyén (Esztergom, 1933). Keszthely körül (Gyenesdiás, 1934). s fő··

ként Somogyban, a Balaton déli partján (Balatonszentgyörgy. 1904; Balatonki
liti. 1906; Lengyeltóti 1926; Vörs 196'\) jegyeztek le. A vörsi bábtáncoltató bet
lehemezés a 60-as évek közepéri valósággal megújult s új mozzanattal gyara
podott: a templom renoválása céljáb '>1 rendezett gyűltéshez kancselták. Továbbá
a játék a hagyományos, falusi keretből is - legalább egy időre - kilépett,
színpadszerű produkcióvá vált: az 1971 őszéri. Pécsett rendezett II. nemzetközi
felnőtt bábfesztiválon a játék eredeti szereplői színpadon mutatták be.

1946 végén, 1947 eleién a karácsonyi iskolai szünetet Balatonszentgyörgyön
töltöttem. Akkor - 1947 január els'5 napjaiban - jegyeztem le a 85. számú
házban. Gergyééknél az alábbi bábtáncoltató betlehemes játékot, A gyűjtés

fogyatékossáaát (a kérdőív, kotta. magnetofon hiányát) talán mentí. hogy a sze
kás megörökítésére egy, a népélet iránt érdeklődő, hetedikes gimnazista diák
vállalkozott.

Balatonszentgyörgy a Kis-Balaton felől vizekkel-nádasokkal határolt, eléggé
elzárt helyen fekvő község Somogyban. 1947-ben míntegy másfélezren lakták.
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Gergyéék elmondása szerint a bábtáncoltató betlehemmel karácsony előtt kb. két
héttel kezdtek járni a 14-20 éves legények; a faluban egyszerre két-három
csoport is betlehemezett. A bábtáncoltató betlehemes játékban és a betlehem
járás közben előadott énekeket a templomban nem énekelték. Manapság tudo
másom szerint nem él már a szokás, Balatonszentgyörgy Vörssel szomszédos
község, de az 1947-ben lejegyzett szöveg nemcsak a korábban, 1904-ben, ugyan
csak Szeritgyörgyön gyűjtött szövagtől tér el, de lényeges különbség mutatko
zik az 1947-es szentgyörgyí és az 1965-ös vörsi játék között is.

A balatonszentgyörgyi betlehemesek hatan voltak: két angyal, három pásztor
és a bábokat mozgató Katona. A betlehemhez nyolc bábu tartozott: két pász
tor, Mónár [Molnár], Mónárné [Molnárné], Ördög, Kéményseprő, Menyecske,
Lackó. Játék közben a bábok mozgatása a fent ismertetett módon történt.

A bábtáncoltató betlehemes játék eredetéről elég keveset mond a szaktu
domány. Bálint Sándor szerint a bábtáncoltató betlehemezés megelőzte a bábok
nélküli játékot: "A betlehemezés... eredeti alakjában bábtáncoltatás, amelyet
eleinte az oltárokon, templomokban mutattak be a hívek jámbor gyonyörködé
sére és épülésére. Később a templomból kitiltották, mire a nép karolta fül."
Vony István arra mutat rá, hogy ,.a bábtáncoltatás valószínűleg a kisebb egy
házak, kolostorok ötlete volt. A nélkülözött ünnepi alakoskodókat mozgatható
kicsi bábukkal pótolták, s ezek játékát a templom előcsarnokában mutatták
be ..."

A bábok részben a karácsonyi misztériumjátékokhoz, az élő személyekkel
megjelenített történethez közvetlenül kapcsolódnak: vagy azonosak az emberi
cselekmény szereplőivel (angyalok, pásztoruk), vagy olyan figurát pótolnak. aki
kiszorult a korábbi, teljesebb játék élő szereplői közül (Heródes). Másfelől 
s erről eddig elég kevés szó esett - a bábtáncoltató betlehemes játék szoros
rokonságet mutat a vásári mutatványos bábjátszással.

A középkorban a vásári rnutatványos bábjátszás még nem szakadt el telje
sen a misztériumjátékoktól, nem vált egészen világi jellegű mulattatássá; ellen
kezőleg: át- meg átszőtték vallásos elemek. A bábtáncoltató betlehemes játék
nak és a vásári mutatványos bábjátszásnak számos közös _figurája van: pél
dául a Halál, az Ördög. Föltehető, hogy a balatonszentgyörgylek Lackó nevű

bábja (neve, viselkedése, ruházata legalábbis erre mutat) a vásári mutatványos
bábjátszás kedvelt és népszerű figurájának, Vitéz Lászlónak távoli rokona. A
bábos betlehemezés és a vásári mutatványos bábjátszás közöttí kapcsolat leg
inkább a páros figurákkal szemléltethető. A híres magyar bábjátékos dinasztia,
a Hincz család legrégibb, még a múlt század közepéröl való figurái között négy
férfi-nő páros, az ún. 'I'ót-, Magyar- és Tiroli-táncospár, valamint egy közép
korú férfi-nő páros maradt fenn. Ahogy a vásári mutatványos bábjátszás eze
ket a karakterfigurákat mindíg párosával mozgatta, a bábtáncoltató betlehemes
játék bábui is míndig párosával jelennek meg, és táncos rnozdulatokat végez-
nek a betlehem kis színpadán, S ahogy ezek a figurák a vásári bábjátszás szín
padán többnyire némák, azonképnen a betlehemes játék bábui is csupán tán
cos mozzást végeznek az ének ütemére. Föltehető, hogy a falvak néne vásárok
és búcsúk alkalmával gyakran találkozott a vásári mutatványos bábiátszókkal,
akik ezeket az atkalmakat szívesen látogatták, s így vette át és énítette be
a betlehemes játékok szövegébe a bábok mozgatását. (Itt jegyezzük meg. hogy
a néni bábiátszás nemcsak a betlehemezésben élt tovább. hanem más népszo
káshoz - például a mohácsí busójáráshoz -- is kapcsolódott.)

A betlehemezés alakulása, változása, esetleg elsorvadása a bábokkal kap
csolatban is megfigyelhető. A betlehem szinpadán utoljára megjelenő. ajándékot
kérő bábut Szatmárcsekén Kísmiklósnak hívják. Vörsön és Balatonszentgyörgyön
Lackó a neve. A bábtáncoltató betlehemes játék csökevényeseriését a bábuk
számának fogyása mutatia: a szatmárcsekei játékban még tíz bábut mozgattak,
Balatonszentgyörgvön 1947-ben nyolc bábuval találkoztam. a vörsi játékban ma
már csak hét bábu szerepel, Némelyik bábu szerepe idővel elhomályosul, át
alakul. A vörsi Férfi-nak és Asszonv-nak Szentzyörgyön foglalkozást jeliilő ne
ve van: Mónár [Molriár]. Mónárné [Molnárné]. Viszont a szentevörgyí Menyecs
ke bizonyára a szentmárcsokeí két anavallal azonos. (A Mennvből az angyal ...
da1Jamára táncol l) Valószínü. hogy a Kéményseprő neve később került a szent
györgylek játékába. Teljesebbnek, eredetibbnek látszik a szatmárcsekei hár-
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mas: a Halál előbb Heródes fejét üti le, majd a Halál és az Ördög kezd ve
szekedésbe. Az esztergomi játékban inál' csak két veszekedő társ szerepel : az
Ördög és Heródes. A szentgyörgyí Kéményseprő bizonyára Heródes elhomályo
sult változata. Vörsön viszont tovább romlott a figura jelentése. A vörsi játék
leírása ugyanis két ördögöt említ: az egyik minden bizonnyal korábban a Ké
ményseprő volt, de jelvénye, a létra letörött, elveszett, s neve is megváltozott.
(1969 nyarán Vörsön megismertem Horváth István pásztorfaragót. Akkor fa
ragta ki fából az egyik vidéki múzeum - úgy emlékszem, a keszthelyi - szá
mára a vörsi bábtáncoltató betlehemes játék hét figuráját és a fabelesőben

fekvő Kisjézust. A figurákat - melyeket fényképen örökítettem meg - így
nevezte: Mánál', Mónárné, két pásztor, Ördög, Kéményseprő, Lackó. Lehetséges,
hogy Horváth István készítette a Balatonszentgyörgyön 1947-ben lejegyzett bet
lehemes játék bábuit is.)

Annak megéreztetésére, hogy a betlehemes játék - s ezen belül a bábtán
coltató betlehemezés - milyen messzi múltba nyúlik vissza, és milyen távoli
kapcsolatokat, rokonságót őriz, két apró mozzanatot emelünk ki a játék szö
vegéből.

A balatonszentgyörgyi bábtáncoltató betlehemes játék egyik pásztorának 
a három közül a legöregebbnek - Kolegó a neve. (Magát "vén Kolego öregapá
tok"-nak mondja.) A szónak nagy családja, számos rokonhangzású változata
él nyelvünkben. A legöregebb pásztornak Vörsön "vén Kuridó", Szatmárcsekén
Koridon a neve, Szentgyörgyön vén Koledó-nak is mondják. A szó igei változa
ta: koledál (kéreget, koldul). Anyámtól Nagykanízsán a szó köznévi alakját így
hallottam: "vén koredon" (öreg, zsémbes, morgolódó ember). Balatonszerit
györgyön - a másutt Kuridó, Koridon, Koredon, Koledó alakban élő név 
bizonyára a népies etimológia nyomán (a kolléga szó hatására) változott Kole
gó-ra. (Az L pásztor például így szórítja meg: "Elvesztettem ... jó kolegárnat'")
A tudományos etimológia szerínt viszont a szó szláv eredetű. "Koleda: .kará
escnyi ének', adománygyűjtés. .. a magyar koleda valószínűleg többszörös át
vétel eredménye... Az ősszláv koleda forrása a latin Calendae .a hónap első

napja'." - Ettől a latin Calendae-től bizony elég hosszú út vezetett a balaton
szentgyörgyi Kelegó-Ig ...

A betlehemes játékokban szereplő másik név még távolabbi kapcsolatra
utal. A szatmárcsekei bábtáncoltató betlehemes játék egyik élő szereplőjét (a
három pásztor közül a Iegfiatalaboat) 'I'itirí bojtárnak hívják. (A bábok között
is van két Titiri bojtár.) Volly Istl,án megjegyzi: "a pásztorok klasszikus hang
zású neve a középkori iskoladrámákból ered". _. A rokonság még messzebbre
mutat! Vergilius Augustus dicsérete című eklogájában szerepel egy hős, akit
Tityrusnak hívnak. Vergilius eklogájában visaont a görög bukolikus pásztorköl
tészetből került át a név: Titirus -- Theokritusnál szereplő pásztornév.

A magyar bábtáncoltat6 betlehemezésben különtéle elemek, a görög bukoli
kus pásztorköltészet és a római Irodalom nyomai, az ősszláv népi szokások, a
közéokorí mísztériumjátékok és iskoladrámák hatása, a vásári mutatványos báb
játszás elemei keverednek egymással. E távoli kapcsolatokra mutatö jegyek
különösen becsessé teszik a betlehemezést, karácsonyi népszokásunkat.

Irodalom: Bálint Sándor: Népünk ünnepei. Bp. 1938. - Bálint Sándot': Karácsony,

húsvét, pünkösd. Bp. 1973. - Belítska-Scholtz Hedvig: Vásári és m űvészí bábjátszás Ma

gyarcrszagon 1945-ig. Tihany, 1974. .- N. Bartha Károly: A szatmárcsekei bábtáncoltató

bettehem. Ethn. 1933. - Dömötör Tekla: Naptári ünnepek, népi színjátszás. Bp. 1964. 

Petánovlts Katalin: A vörsi bábtáncoltató betlehem. Klny, a Veszprém megvel múzeumok

közlemérivel 5. kötetéből. Veszprém, 1966. - Sebe'st.yén Gyula: Bábtáncoltatő betleheme

seink szerepe a magyar mystertumok történetében. Ethn. 1906. - Solymcssy Sándor: A

betlehem a népmísztéríumban s a dráma történetében. Egyet Phil. Közl. 1894. - .T. I.:

Bábtáncoltat6 betlehem Somogy magvében. Ethn. 1926. - Volly István: Erdélyi karácsonyi

játékok. Bp. 1940. - Volly István: Népi já,tékszfn. Bp. 1935. - Volly István: Népi játé

kok II. Bp. 1941.
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A játék szövege

KATONA (kintről megzörgett az ajtót. csön
get): Szabad-e becsületes hajléitukba a
betíehemt Kisjézuskát bemutatni?

L és II. ANGYAL (igenlő válasz esetén
behozzák a bábtáncoltató betlehemet,
az asztalra teszik, közben énekelnek):
Pásztorok, ne féljetek,
Utánam siessetek!
Néktek éjfél tájában,
Az barmok pajtájában,
Mert Messiás született,
Néktck örömre eljött.

KATONA (be): AdJon Istcn jó estétI
Gazda, I;yorsan-frlssen ltészitsd a háza
dat.
Ma este pásztorok jönnek,
S nagy örömet hirdetnek.
Allj félre, te bany a,
Ne nézx, mint vasvetfaj
Sárkányszemű pofa,
Takarodj a sarokba.
Nem azért jöttünk, hogy szemedet-szá
dat nézzük,
Hanem angyalolt helyett betlehemet
örizztUtl

A KET ANGY AL ~S A KA'l:ONA (az első

dallamra éneklik):
Betlehem határába,
Pásztorolt vigyázatába
Nagy öröm hirdettetik,
Mert az barmolt pajtájába,
ökör, szamár jászolába
U:tvözitőnk született,
Mert ha nem szűletett volna.
Möndnyá,jan elvesztünk volna
Az egész betlehemmel.

L pASZTOR (be): Adjon Isten jó estét
a házi gazdánltk! Elvesztettem azt a
kipe,-\,ös-kopogós, kukorlca;;ombócos jó
kolegámat. Nem-e hallottak valami hirt
róla?

II. P ASZTOR (be): Adjon lsten Jó estét a
házi gazdának ! Elvesztettem azt a cser
fából-bükkfából, míndeuféle fából kifa
ragott vén Kolegó öregapámat. Nem-e
hallottak valami hirt róla'(

m. PÁSZTOR (csak benyitj : Ha ez a kü
szöp ilyen magas nem vöna, inkább
kilebb (hátralép), mégis bellebb • •• (be
lép) Adjon lsten, szerelmes fiaim l Lá
tom, ti itt benn eszesznétek-iszlsznátok,
ha volna miti A vén Kolegó öregapá
tokr/Il egészen meg ls feledkeztek. l\J1t
nem néznék. evvel a glrest's-görcsös
botommal (megrenyegetí a két pász-
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tort) kilencvenhárom tarisznyaszf.jat, het
venhárom bocskorszíjat hasitanék a há
tatokból. (Löködik egymást a pászto
rok.)

I. és II. pASZTOR: Engedj öreg, engedj I

III. PASZTOR: Nem engedek, 'nertha min
dég az öreg enged, nem lesz belőlünk

semmi. Nem az, kedves fiaim I
Három fel"tély ződre,

Feküdjünk a f\idre. (Lelehszel1ek a
pásztorok.)

I. és II. ANGYAL as A KATONA (ének
li) :

l'asztorok, hol vagytok,
Talán mind alusztok?
Gyorsan-frissen keljetek,
Jézus előtt legyetek.
Ma születp!t a KISJézus,
Vigan örvendezzetek!

KATONA (csönget): Glória!

I. pASZTOR: Hallod pajtás, angyal szóll

KATONA (csönget): Glória, szent Szűz!

II. PÁSZTOR: Mária kiáltja szent fiátl

J{ATONA (csönget) : Glória. Szent Szíiz,
Deó!

m, PASZTOR: Nem az, kedves fiaim! Szól
a tavali gólal De Jó bor van abba a
teli demizsonba. Ugye megiltnálok?

I. és U. PÁSZTOR: De meg Ami

III. PASZTOR: Mit álmodtál te icike-pici
ke, nyúlszájú-kecskeszakállú legkisebbik
fiam?

I. PASZTOR,: (rögtönzött szöveg, az álom
ba vaskos részletek keverednek, "fino
mabb" helyen mást mondanak) ••• Hát
te pajtás mit álmodtál?

II. pASZTOR: Szűz Márla Betlehembe szül
te volna szent fiát. Hát kend öreg mit
álmodott?

m. pASZTOR: Nem az, kedves fiaim I Ali
öregnek szulosak a csontjai, rothattyaJI:
a végtagjai. A többit már rátok bizom.

A PASZTOROK (fölkelnek, az öreget is fölse
gítrk botíukkaí, énekel'1ek):
Ki az, aki mí fölöttünk
Oly nagyot kiáltott?
Ez a szózat angyalszó,
:l;:s a Világ kiáltott;
Szivünk bé megháborudott.
Földre lehullott.



KATONA (a betlehem hátulján bebújtatva,
karját előrenyújtva, a betlehem előte

rében a bábukat párosával, csárdás
mozdulatokkal táncultatja, közben)

MIND (énekelnek. A két pásztor táncára) :
Ime, már nincs messze,
Fényesség a jele.
Itt van jele fénYének,
Helye születésének.
PólYába,
Párnába,
Be va~yon II takarva posztócskába,
Aldott gyermek szenved már kis ko
rába.
(Momár és Molnarl1é táncára) :
Jaj, mint fázik,
Szép orcája ázik
Súrű cseppekkel.
Mennyi cseppek,
Annyi gyöl1~'ök

€rtünl{ hullanak,
Ezek a mennybéli vIzek
Lelkünkre folynak.
(ördög és Kéményseprő táneára) :
Vigan zengjetek citorák: Jézus szüle
tett.
Hars<.:lgjatok gyors trombiták: Jézus
ember lett.
A sza~ kIhirdet, mondá,
};:s méhébe fogadá,
Szent Gábriel arkanllyal is áldottnak
mondá.
(Menyecske t.áncára):
Mennyb61 az angyal lejött hoz.l:átok
Pásztorok, pásztorok,
Hogy Betlehembe sietve menvén

Lássátok, lássitok.
(Lackó táncara) :
Hallod-e te Lackó, mi a dolgod'
I\Iellet a mennybéli követ mondot&.
Hol született Jézus. Betlehembe.
Jézus a megvaltönk, embertestbe,
Menjünk el hát, köszöntsük csekély
ajándékkal,
Ruhácskát, párnácskát vigyünk ml is
magunkkal.
A Kisjézus siránkozik, scnkl meg sem
nézi,
Boldogsligos Szűz Mária e világra szOli.
(A játék szereplői ajándékokat fugad
nak el, és tovább niennek.
Betlehemjárás közben, amig egYlk ház
tól a másikig érnek, RZ utcau ezeket
az énekeket éneklik):
Oh te József, tnlt gondoltál,
Hogy istállót valasztottál
Ilyt'n hideg id6be,
:E:pp a tél közepébe.'
Megszállták a szállodákat
};:s II vendégfogadókat,
Nln"s nete a Jézusnak.
O, ó, ó. ó, ó,
Boldog az az IstJ.lIó.
(Vagy:
A., at a, a, a,
()gy röpü!ünk, mmt a raj.)
Bál'csak el6bb fölébredtilllk volna.
Kisded Jézust megláthatluk volna,
Mert megcsendült a ffllOnkbe angyalok
szólása,
I\Iells7.i1letett a Kisjézus barmok JAa

,liba.

írta THURZÖ GABOR

••• a törvény gyermek felé vajon
vehetném-.e a lépteim?
Rácsorranllak - s flij- fáj nagyon
(ho~ mért, nem ls Igen tudom)
a f,zakdllamra könnyelm.

J. Bobrowski : Az elkése~t pászlor

Mind aludtak a pásztorok, egy ideig sürgött-torlódott még a nyáj, aztán meg
találták álmukat, egymáshoz bújták, aludtak ők is. Néha ielvonítottak a kutyák,
de álmukban bizonyára ők is, mert elfáradtak a pásztorok, a nyáj és a kutyák.
Sokáig fekete volt az ég, aztán sorra pattantak a csillagok, derült arccal mo
solygott már a hold. Különösen egy csillag fénylett nagyon, akkora csillag, hogy
fénye nemsokára még a holdét is elhomályosította. Majd lassan megindult oda
fönn, csillogó szíkra-sóva a nyomában. Egy pillanatra megállt a pásztorok szűl

Iása fölött, beragyogta az alvók lehunyt szemét, úgyannyira, hogy sorra felébred
tek mínd, kitörölték szemükből az álmot, s csodálták a csóvas csillagot, hisz
olyant még senki sem látott.
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