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„…Hanem vagyok Úristen követje…”
A téli ünnepkör dramatikus szokásaiból – 

Nemzetközi Betlehemes Találkozók játékszövegei

Huszadik évét ünnepelte a Ta-
lálkozó – 2009-ben –, amikor a fenti 
címmel jelent meg kötet a Nemzetkö-
zi Betlehemes Találkozókon bemuta-
tott játékok szövegeiből, melyek a ka-
rácsonyi dramatikus játékok legtöbb 
fajtájára mutatnak példát a történelmi 
Magyarország minden tájegységéről. 
Összehasonlíthatók a nagy misztéri-
umjátékok a rövidebb pásztorjátékok-
kal, és a különleges bábtáncoltató já-
tékoknak is több változata olvasható. 
Az ötszáz oldalas mű kiegészül a Bet-
lehemes Találkozók DVD felvételeivel.

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
elődintézetében Dr. Tömöry Márta 
DLA szerkesztésében és Dr. Szacsvay 
Éva PhD lektorálásával – a Szülőföld 
Alap támogatásával a Magyar Nyelv 
Éve alkalmából – megjelent hasznos 
kézikönyv mindazoknak jó segítség, 
akik búvárkodni szeretnének a hagyo-
mányok világában és felelevenítenék 
a betlehemezés szokását, vagy egy-
szerűen csak megismerkednének vele, 
mert vonzza őket a drámaszövegek 
bölcsessége, szakralitása és jókedvű 
humora.

A  könyv pdf. formátumban letölt-
hető az internetről, a  könyv címének 
beírásával.

Borítóján a szenttamási betlehe-
mezők láthatók: „Az angyali vigasság” 
mondói, Blanka tisztelendő nővér di-
ákjai az 1930-as évek elején.

„A  hatvanhat játékszöveget tar-
talmazó kötet szerény merítés ab-
ból a tengerből, melyet őseink téli 
ünnepköri szakrális hagyatékának 
nevezünk. Immár a 20. évét ünnep-
lő találkozónkat az égi Vendég befo-
gadása jegyében indítottuk, s  évről 
évre összegyűlünk, mi hét országi 

magyarok (s  a velünk élő nemzeti-
ségek), hogy együtt vegyünk részt a 
nagy örömben.

Az összegyűjtött szövegekben ott 
fénylik a hit, a  megvilágosodás élmé-
nye: hogy Isten Fia leszállt az istállóba 

– s vállalt minket a keresztfáig –, sze-
retetből. De bennünk csillog eleink, 
testvéreink szivárványos kedve, böl-
csessége, humora is – ahogy népünk 
ezt a jóhírt fogadja.

Az idő sürget: közkinccsé tenni e 
szövegeket. Hisz sok játékot elsodort 
a változás, a  kiürülő falvakban nem 
járnak már a jóhír kis követei. Sorra 
elmennek azok is, akik át tudnák adni 
a titkos tudást, a  gesztusok nyelvét, 
az ének módját, s  a ládában őrzött 
rendkívül szép viseletet. És mekkora 
invenció kívántatik a komikus Öre-
gek, az ősök maszkjaihoz, kellékeihez, 
a  játszó kedv átplántálásához! Lessük 
el a betlehemezés titkát, adjuk tovább 

– megéri. Betlehem a szentségház 
neve, ahol a fény születik, de a játék-
forma neve is ez. Mintánk csepp a 
tengerből – felkínáljuk, szeressék!”

TÖMÖRY MÁRTA kitalálója és szervezője az Országos – ill. a magyarok sajátos helyzete 
miatt Nemzetközi – Betlehemes Találkozónak, a Kárpát-medence téli ünnepköri játékai 
szemléjének.


