
BARI KÁROLY

Születel1 1952-ben
Bükkaranyoson. József

AI1i1a-dÍJas költő,

folklórkutató.

Angyal (belép, énekel)

Betlehemes játék
és köszöntőversek

Bükkaranyosról
Bükkaranyos Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fekszik, Miskolctól ne
gyedórányira. Egykor erősen hagyományőrző falu volt, de tradíciói mára
teljesen kihaltak, annak a korosztálynak a letűnéséoel, amelynek minden
napjaihoz a szokások gyakorlása még szorosan hozzátartozott.

Az alábbi betlehemes játékot és köszöntőverseket húsz évvel ezelőtt,

1974-ben rögzítettem. Köszöntgetni márakkor is csak nagyritkán jártak,
a betlehemest pedig már egyáltalán nem játszották el akkoriban, csak az
emlékezet őrizte. A magnóra vett szövegeket és kántákat úgy közlöm,
ahogyan elhangzottak. A dallamokat Faragó Béla jegyezte le.

A betlehemes játékot karácsonykor adták elő, házról házra járva. Szereplői

az Angyal, a Három Pásztor, a Bojtár ésaz Öreg voltak. Az Angyal öltözete
hosszú, térdig érő fehér ingbol, bógatyából és korona fonnájú papírsüregro1
állt. Ó vittea szines keménypapírból készített, csokoládéezüsttel borított tetejű

kis templomot, a betlehemet, amelyben a Szent Család alakjainak lxíbfigurái
voltak.. A Pásztorok, a Bojtár és az Öreg kifordított bundát és kucsmái visel
tek. Állukra nagy kenderkócot ragasztottak szakJillnak. Az Első Pásztor beko
pogtatott és kérdezte: "Szabad~a betlehemmel bemenni? Fogadják~ a kis Jé
zuskát?" Ha igen volt a válasz, az Angyal a betlehemmel bement a ház
ba. A Pásztorok csak őt követően léptek be, egyenként.
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ANGYAL

ELSŐ PÁSZTOR (belép)

ANGYAL

ELSŐ PÁSZTOR
(kikiabál)

MÁSODIK PÁSZTOR
(belép)

HARMADIK PÁSZTOR
(belép)

BOJTÁR (kint, az ajtó
előtt mondja)

(belép)

Első pásztor (a
Bojtárhoz)

BOJTÁR

ELSŐ PÁSZTOR

ÖREG (bejön)

Jön egy bojtár sietséggel és azt jelenti,
Betlehemben vár egy angyal, véle kell menni.
A Messiás megszületett, meghozta az üdvösséget,
Betlehemben talált helyet.

(Az Angyal a kezében tartott betlehemet az asztalra helyezi, s megáll
mellette, "vigyázza" azt.)

Nosza, édes gazdám, terítse asztalát,
mert távoli vendég állja pitarát!

Hopp, uram, grácia, legyen engedelem,
mert ez úri háznál bátran szól a nyelvem!
Azt mondja a diák, Béni, János, Vince,
ne legyen előttem árvíz, de semmi se!
Oly messziről jövök, hogy alig pihegek,
de ha megengedik, itt lepihenek.

Szólítsd be a többieket!

Gyertek be! De sorjába! De sorjába!

Jónapot kívánok, édes jó barátom,
Betlehembőljöttem, tán el is tévedtem.
Kecskéim, juhaim elszédelegtek.
Egyet füttyentek, egyet fordulok,
az ajtónál, jó pajtásim, jó hírt hallok.

Titulusz főtársam, álmomban mit láttam,
ártatlan kecskékrül farkasra találtam,
juhaimat láttam feketének lenni,
lábukat szemléltem húrosoknak lenni,
mint a termő fák ágai, bimbóba lengeni.

Uccu, bojtár, ugorj talpadra,
ne legyen semmi gondod nyájadra!

Úr Jézus született,
jászolba tétetett
Betlehemben!

Hát öregapádat hol hagytad?

Túl a Tiszán jeget aszalni.

(Az Öreg kívülről megzörgeti az ajtót.)
Ki az? Ki?

Nem ki, ha be!

Hopp, ide betértem,
célomat elértem,
a pusztákrul jöttem,
angyali szavak a fülembe csendültek!
No, hát itt tik mit csináltok?
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ELSÓ PÁSZTOR

ÖREG

ELSÓ PÁSZTOR

ÖREG

ELSÓ PÁSZTOR

ÖREG

ELSÓ PÁSZTOR

ÖREG

ELSÓ PÁSZTOR

ÖREG

Esztek, isztok, lakomáztok,
szegény öregapátokrul nem is gondolkoztok?

Se nem eszünk, se nem iszunk.
csak csontokat szopogálunk.
Gyere, öreg pajtás,
majd téged is jól tartunk!

Hoj!
Elkívánnátok,
hogy öreg létemre
csontokat szopogassak veletek?

Gyere, öreg, Betlehembe!

Engem bizony ne verj mejjbe!

Nem azt mondom, te vén marha! Gyere Betlehembe!

Hogy vegyem magamra azt a nagy malomkereket?

Mondd el, hogy milyen csoda történt veled?

Hol a csorda? A legelőn.

Nem azt mondom, hogy hol a csorda. Milyen csoda?!

Ja, fiaim! Milyen csoda?
Hát amott, ahogy jöttem a szemétdombon keresztül,
két döglött kakast láttam verekedni. Én is odamentem a
megnézésére. Az egyik úgy térgyen kalácson rúgott,
hogy rögtön elestem.

(Az Öreg lefekszik a földre, a többiek körülállják, énekelnek.)
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ELSÓ PÁSZTOR

ÖREG (kinyi~a

a szemét)

(A Pásztorok a földön fekvő Öreget ébresztgetik, de hiába. Az Öreg
mély alvást szinlel, hortyog, szuszog.)

Rázd meg, öreg, a bundád,
hagy peregjen a bolhád!

Úgy megrázom a bundám,
kipereg vagy hat véka bolhám.

(Énekelnek mindnyájan.)

ÖREG (fölkel a földről) Hopp, öreg létemre frissebb vagyok, rnint tik fiatal létetekre!
Megőszült a fejem báránysapka alatt,
ettem lopott birkát többet, mint igazat,
többet háltam kívül, mint az eresz alatt,
aki engem igaznak mond, nem mond az igazat!
Duruzsoljatok hát el egy istenest!

(Az Öreg, a Három Pásztor, a Bojtár és az Angyal körbeállják a bet
lehemet és úgy énekelnek.)
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Karácsonyi köszöntő

János-napi köszöntő

Újévi köszöntő

Karácsonyban, hívek, örvendjen szívetek,
éledjen a bútól elalélt lelketek!
Minden búbánatot immár letegyetek,
mert eljött a Jézus, híven tiszteljétek!
Eljött a maszületett Betlehem városába,
de nem pompás palotába, barmoknak jászlába.
Ma született Jézus, híven tiszteljétek,
hogy amit vártatok, elnyerhessétek!

Felsütött a napnak aranyos sugárja,
mert fényes palástot öltött föl magára,
én is fölmennék a Kálvária hegyére,
kötnék egy koronát a Szent János fejére.
Az én koronámnak nyolcsoros az ága,
melyet futó pennám siettében vága.
Vegye fel a Jézus a maga jobb karjára,
a Jánosok szép nevenapjára!

Eldöcögött az óévnek szekere,
ez a szekér sok-sok gonddal volt tele.
Pusztuljon hát nyikorogva, zörögve,
búját-baját feledjük el örökre!
Azt kívánom ez új évnek hajnalán,
ez az új év legyen boldog és vidám,
kerülje el a kis házat a bánat,
csak jót adjon Isten a családnak!
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