
GERE VINCE

ADAI BETLEHEMES JÁTÉK
(/945)

Ez a gyűjtés egy, a jugoszláviai Zentához közel fekvő Ada községben. I945-ben lejegyzett betlehemes já
ték teljes szövegét adja. A szabadkai egyházmegye doyenjétől. a ii7 éves korában idén nyáron elhunyt Ge
re Vince pápai prelátus, ny. adai plébánostól - a szöveg lejegyzőjétől kaptuk. A játék nagyjából követi
a karácsonyi játékok e legegyszerűbb csoportjának hagyományos felépítését: 1. beajánlkozás, 2.·a születés
hírűladása, 3. a pásztorok jelentkezése, álma, hódolata. 4. elbúcsúzás, áldás. A gyűjtés nemcsak a szerep
lők által elmondott szöveget, hanemajátékcselekvés szemléletes leirását és az énekbetéteket is közli. A le
jegyzés - a lehetőségekhez képest - hű, jól tükrözi az élőbeszéd fordulatait.ezért nyelvi szempontból is ér
tékes.A néhány nem népnyelvi kífejezés használata (meglógtam, szélzaj. kézibomba. pásztorguligán) első

pillantásra megtévesztheti az olvasót : arra gondolhat, hogy talán nem is eredeti népi szövcgről, hanem va
lamiféle feldolgozásról van szó. A szöveg gondosabb vizsgálata, valamint a lejegyzés időpontja azonban
másra figyelmeztet és óvatosságra int: ezek a szavak jellegzetesen a háborús ídők kifejezései, amelyek a
katonák közvetitésével széles körben elterjedtek. Könnyen lehet, hogy a játékot maguk a harcteretmeg
járt legények adták elő: Ezt a feltevést támasztja alá egyébként az is, hogy Jakab öregpásztor békéről ál
modik, Áron középkorú pásztor Pedig arabfiú hazajöveteléről.A játék fő értéke éppen abban van, hogy
szereplői a tényleges történelmi helyzethez igazitották az előadás szövegét, pontosabban szólva nem is
tudtak volna másképp beszélni. A másik jellemző vonás a szöveg tanító. erkölcsnemesitőjellege. A pász
torok mintegy .rnegtémek'' ,javulást ígérnek, s mindegyik ük megfogadja, hogy megjavul: egyik a butyko
sáról, a másik a pipájáról mond le, a harmadif pedig önmérsékletet fogad. Ezzel a játék az adventi idő

bűnbánati jellegét hangsúlyozza, s hallgatóit is megtéresre. önvizsgálatra szólítja fel: Ezt támasztja alá
egyébként az is, hogy a játék utolsó részében a szokásos egyszerü áldóformulák, szerenesekivánátok he
lyett a szereplők a háziáldás országszerte ismert szövegét mondják el sorokra tagolva (benne a békére töre
ténő utalással), tanító jelleggel, amit a szöve get kisérö gesztusok is erősitenek.

(Tüskés Gáhor)

Szereplők: Vezető, Jakab öregpásztor, Áron középkorú pásztor, Marci kispásztor, két betle
hemvivő énekes angyal.

Kellék: kis templom-betleh'em.

VEZETŐ (beszéd közben kétszer végigjár, hirtelen fordul, középen kétszer megáll, miközben
kardjával tiszteleg):

Adjon Isten szép jó estét kicsinek és nagynak
Kik ebben a kedves házban békén együtt laknak ,
Ifjú, öreg fusson ide: hallja meg kik vagyunk,
Hol voltunk, milyen veszedelmek közt, s lássa meg, mit hozunk!
Mindenki, aki még tegnap sírt, vigasztalódjék meg,
Mert mi Jézus követségét hirdetjük tinéktek l
Tudjátok-e. ki volt Keresztelő János?
Mint (í, én is az Úr útját készítgetem mármost.
Pásztorok, angyalok szép tanítást hozzatok.
Pásztorok gyereke, Marci tel Hallod-e?
Gyere bel Kezd meg te l
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MARCI (élénk, ugrándozó, körmét fújja):

Dicsérem aKisjézuskát !
Jön már a mi betlehemünk kicsi Jézus vára
A székre meg üljön egy őr, aki megvigyásza.
Gyere be már Aron! Szolj már, alig várom

ÁRON (szakállas, kezdt dörzsölve, hátra csapkodva bemelegít, kifulladt hangon):

Itt van már a rét közepén szegény öreg Jakab,
Sántít, vérzik a szakálla, jaj, tán meg se marad!
Hogy miket tett ez a vénség a kis betlehemért ,
Tanulhatunk mi is tőle bátorságos erényt,
Képzeljék csak:'anagyerdőbenfarkascsorda tört ránk!
Én persze mindjárt meglágtam. se kardunk, se puskánk.
A két betlehemes angyalt kis hlján fölfalták,
Hanem a vén Jakab pásztor bizony elibük állt.
Az egyiket orron rúgta: az prüsszög azóta,
A másikat farkán fogva bevágta egy kútba.
A harmadiknak bicskájávallenyúzta bundáját,
Ez ordított, a többi meg egymást marva futott a Tiszán át!
No, hála Istennek, itt vannak a betlehemesek! (kinéz)

KÉT BETLEHEMES ANGYAL (énekelnek):

Sír az Isten Báránya, bűneinket siratja,
Van-e ki őt sajnálja? Szűzanya így ringatja:
Áj, áj, áj, Jézus aludjál, Jézus aludjál.
Jaj de kemény a jászoly, kis Jézus, ugye fázol?
Tél ellen nincsen bástya, csak Szent József palástja.
Áj, áj, áj, süvölt a szélzaj. süvölt a szélzaj.

JAKAB (hevesen beront):

Az, az! Süvölt a szélzaj. süvölt a szélzajl
Odakint csattogtatják fogukat a farkasok
Ti meg gyáva kutyák vagytok!
Míg én vérzek, legalább ti ugattatok volna Jézuskát védeni,
De ezt a vén Jakabot magát hagytátok a hóba' ! (szidja őket)

A ménküvit neki, meg a kézibomba !

MARCI:

Jaj, még most is úgy reszketek , elismerem bátyó,
Szegény legény vagyok én, csak álmokra ·vágyó.

JAKAB:

Az, az! Alomszuszi fűlesbaglyok, gyáva nyúlfarka mind!
Fékomadta, mindjárt nagyot mondok! (mind befogják a fülüket)
Hogy ne halljátok, akkor izé". Nohát akkor aludjatok.
Igaz, én is álmos vagyok. (morogva végignéz rajtuk, amint aludni földre nyúlnak. Ő is megtán

torodik, elterül, elalszik. Horkolnak. Csend.)

BETLEHEMI ANGYALOK (meggyújtják a betlehem gyertyáit, mellé térdelve énekelnek):

Istengyermek, kit irgalmad kiizénk: lehozott . . .
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VEZETÖ (fölkel. Csak a betlehem gyertyái égnek. Mindegyik alvóhoz odamegy, lehajolva
vizsgálja arcukat, majd Marcit piszkálja kardjával): .

Ez afélénk pásztorlegény csak akkor lesz bátor,
Ha kocsmát kell rohamozni, vagy horkolhat bárhol.
No meg még egy: a csintalan tánci-tánci!
Hé! Pásztorbojtárom!
Kelj föl te lustaság . . . mert fölgyújtalak !
Marci! Egy, kettő, három!
Frissen tánci-táncit
Mit álmodtál Marci?

MARCI:

/zé! ... Az ám! Hogy' is kezdjem? Álmodtam, de szépet.
Nagy fehér cipót sütött akishúgám,
Muzsika meg bor volt, az ám-az ám!
Karácsonyi vigadalom,
Kishúgom, nagy lakodalom!
Kalács, dióstorta!
Tyuhajja! Víg cigánynóta! {sipkáját földhöz csapkodja örömében)

VEZETÖ (Ieinti):

Nono, még majd találkozunk, várj sorodra!
Hát te Áron, mit láttál ilmodban?
Szomorú vagy? Mi az?
Jöjj közel a betlehemhez, enyhül szived gondja.

ÁRON:

HaZ'ajött a rab fiam Heródes föl4iéről,

Jaj, de szegény mily rongyos volt . . .
A szennyes szakállára könny hullt két szeméből . . .

VEZETÖ:

Jó is, rossz is ... Reményt kaptál!
Hát te Jakab nem álmodtál?

JAKAB:

Már hogyne álmodiam volna!
Azt hiszitek, aki nem fél, annak nincsenek álmai? (hevesen Marcihoz)
Lesz-e a karácsonyi cipónak íze?
S víg lakodalmas táncot ki kezd?
Eh, pipogya álomszuszik, mit értitek ti ezt?
Ha nincs minden háborúnak vége!
Én csak erről álmodozok: béke, áldott béke!

MIND (ünnepélyesen, ugyanúgy lelkesen ismétlik föltartott botokkal):

Béke, áldott béke!

VEZETÖ:

Mesevilágból szép álom mind, amit mondotok,
Víg békeénekkel vigasztalni legyen most gondotok!
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(a két betlehemes angyal térdelve néz a betlehembe, Vezető a pásztorokkal együtt kőrbejár

vagy kőrbetopog, ahogya hely lehetővé teszi, kardjával az ének ritmusát inti, pásztorok a bot
jukkal a földre ugyanúgy dobogják az ének ritmusát)

MIND (énekelnek):

Békesség földön az embernek . . .

VEZETÖ (az ének végén tiszteleg kardjával, oldalt leülve figyeli a továbbiakat)

JAKAB:

No, ez szép nóta vót: .Békesség a jóakaratú embereknek!"
Hát nem gondolod te Marci, hogy ezért a szent békéért teneked is köll valamit tenned?
Bizony, ha az italról Ieszoksz, lesz jóakarat benned!
Te meg Áron, ne jajgasd he az egész világot,
Mindenki hordoz bajt vagy akár rabságot,
Még a kicsi Jézus is . . . Látod-látod? (bemutat a betlehembe)

MARCI és ÁRON (engesztelik):

Kend farkasbőrbe bújt bárány! Adja ide bőrét! (Ieszedik róla a ködmönt)
Hadd takarjuk be vele fázó kicsi Jézusunkat, bús szlvűnk: örömét I .

JAKAB (nem engedi leszedni ködmönét) :

Azt hiszitek Isten Fia ezzel be lesz elégedve?
S nektek nem kell javulnotok, adta szedtevette!
No, mi lesz mán? Te pásztor-guligán?
Mikor Isten az embert jónak teremtette?!

PÁSZTOROK (egymás után ajándékot raknak a betlehembe)

MARCI (a belső zsebéből előkeresi butykosát, simogatja, megcsókolja: ünnepélyesen a betle-
hembe testi): .

Lemondok hát butykosomról, nesze kis Jézuskám l
Verd ki ebből az ördögöt, Tiéd legyek eztán.

JAKAB:

Hát te Áron? .

ÁRON:

Én meg a pipámról mondok le szent karácsonynapig.
Amit (gy megspórolok, abból öt gyerek jóllakik. (beteszi a betlehembe)

JAKAB:

Hm! ... Látom már, rajtam a sor ... Hogy mondjam hát?
Nocsak! Mit fogadsz hát te is, te rosszcsont, vén Jakab? (széttekint, kihúzza magát)
Nahát, én meg ... nyelern a nagy szufiát, ami bennem dúl-fúl,
S hajók lesztek: nem vágom abotom közétek,_
Mert azt látom mégis: pásztor pásztor ellen - vétek! (Atjár, gondolkozva megáll. középről

jobbra-balra magyaráz)
Tik is bototokkal csak a bűnt verjétek.
Láncot rá, mi bennünk jelent rút embertelenséget!
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Így születik újjá lelkünkhen a Kisded!
Örüljetek, vigadjatok ennek a jó hírnek!
Ha van bárki ellenségtek. mind megbocsássátok,
Tőrvetés vagy bosszúállás mind csupa nagy átok,
Jóságtokért az Istenben kegyes bírát láttok.

MARCI (jókedvűen ugrál):

Tyű, de esikos jókedvem lett pajtások egyszerre,
Egy friss vidám pásztornótát táncolhatnánk erre! (botját körülugrálja)

MIND (boto t emelnek rá):

Ádvint szent időbe mi jut az eszedbe?
Marci.fékomadta! A nagy csinos kishúgád is megpofozna érte!

MARCI:

Jaj, hát akkor ne botosat , se kishúgomosat,
Csak olyan billegöset. öregdajkámosat. ..

JAKAB:

Ezt a derik jó népeket ne tanítsuk rosszra.
Ha ádvint van, hát ádvint van... Marci.fékomadta!

ÁRON:

Ezeknek ajó népeknek kedvük be csak úgy jársz,
Ha az ádvint szent időben majomtáncot nem jársz,
Hanem ősi szokás szerint háziáldást kívánsz.

MIND:

Úyy van!

VEZETŐ{feláll, rábeszéli):

Meglásd, még a plébános atya is megdicsérhet érte,
A gyerekek től megszaloncukrot kapsz, meg sok diót cserébe.

MIND:

A szép háziáldást kezdje meg a jakab.

ÁRON:

Mert amit ~ kivánni szok, az mindég megmarad.

JAKAB:

Nem hát mán megint csak'! A farkusnyúzo-bicskás, káromkodó Jakab . . .
Nojá, legyen meg kedvetek. megkezdem.
Hanem aki nem tudná folytatni, arra botot vetek! (öregesen, ünnepélyesen a családapa elé

megy, meghajol, nagyot koppant botjával a földre)
Hol hit, ott szeretet!

MIND (a'továbbiakban utánaismétlik a háziáldás szavait)
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ÁRON:

Holszeretet, ott béke I

MIND (ismétlik)

ÁRON (helyére visszalép, miután ugyanúgy tett, mint előtte Jakab)

MARCI (ugyanúgy, a gyerekek felé fenyeget botjával mosolyogva, aztán koppant a földre):

Hol béke. ott áldás I

~IND (ismétlik)

VeZETŐ:

Hol áldás. ott IstenI Hol Isten. ott szűkség nincsen I

MIND (ismétlik utána)

.VEZETŐ (vállánál tartott karddal középre lép, tiszteleg kardjával):

Béke. boldog áldás, és maga az Isten,
Tudjátok-e. hogy nem vehető soha, semmi kincsen I
De ha a szívetek ezeket mégiscsak akarja.

'Odavezet szent karácsony áldott angyalkarja.
Mer: Betlehemünk evangéliuma. Já híre ez! Íme hal/iátok : (ujjain számolja kardjával)
Bűnbánattal megnyeritek mennyei Atyátok.
fia II szenvedöket megvigasztaljátok.
Bármit adtok a szegénynek. azt mind Jézusnak adjátok I

MIND:

Azt mind Jézusnak adjátok.

VEZETŐ (tiszteleg kardjával, középre lép):

Mit jó szívvel adtak. minket meghal/gattak, Isten fizesse meg!

MIND:

lsten fizesse meg I
Ne legyen köztünk senki se szomorú és senki se beteg I

VEZETŐ (emelt karddal):

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

NlIND:

Dicsértessék a Jézus Krisztus I

vszsrö (kardjával a toronyórára mutat):

Templomunk óráján öt perc múlva éjfél.
Előre pásztorok. ki farkastól nem jel I

MIND (elvorlulva énekelnek, angyalok fölveszik a betlehemet és indulnak vele):

Csordapásztorok, midőn Betlehemben . . .


