
A vörsi bábtáncoltató betlehem 

A XIX. század elején még sok színes játékkal tette 
vidámmá, szórakoztatóvá ünnepeit népünk. Az eltelt 
másfél évszázad, a polgárosodás ezeket a játékokat 
lassan kiszorította, mással helyettesítette, és vagy el
felejtődtek, vagy a gyermekjáték szintjére süllyedtek. 
Talán egyetlen játék a betlehemes, mely még mindig 
sok faluban és városban él felekezeti különbség nél
kül.1 E szokás „tartalmát (bibliai események) és első 
formáját (liturgikus) tekintve, keresztény eredetű",2 de 
meg kell jegyeznünk, hogy a betlehemezésben érdeke
sen keverednek keresztény és más elemek (pl. regös 
hatás), és a betlehemezésnek is részben célja a bőség
és termékenységvarázslás.3 

A betlehemezés szokásán belül is megkülönböztető 
szerep jut a bábtáncoltató betlehemnek, mely napja
inkban élő valóságában már alig fordul elő. 

Somogy megyében több községből is ismerünk báb
táncoltató betlehemezést. Peterdi László Kilitiből,4 

Sági János Balatonszentgyörgyről,0 T. I. pedig Len
gyeltótiból6 közöl. 1954-ben a balatonberényi bábtán-
coltatásról7 készült film, az elmúlt években az Országos 
Néprajzi Múzeum a balatonszentgyörgyi betlehemezést 
vette filmre. 

A közlések, — a korábbi gyűjtések módjának meg
felelően — csak magára az előadott szövegre ügyeltek, 
esetleg még a szereplők ruháját írták le, meg a bábokat, 
de sem dallamot, sem mozgásformát nem jegyeztek le. 
A jelen dolgozatban igyekeztem e hiányosságokat pó
tolni, a rendelkezésemre álló eszközökhöz mérten 
pontos lejegyzést adni a játék menetéről, előkészítésé
ről, körülményeiről.8 

Vörs a Balaton déli partján fekszik, Keszthelytől 
14 km-re. 800 lélekszámú kisközség, lakói földművelők, 
most tsz-be tömörülve dolgoznak. A lakosság katoli
kus, vallásos. Máig él itt e szép hagyomány, mégpedig 
teljes virágzásban, felnőttek között. Játékukban a kul
tikus cél érezhető legerősebben, a mulattatás, ado
mánygyűjtés másodrangú, bár fő céllá is előléphet, 
mint ez az utóbbi három évben meg is történt. 

A betlehemezésről 1965 nyarán hallottam először. 
A helyszínen érdeklődve elmondták a falusiak, hogy 
ez év karácsonyán is — mint minden évben — megtart

ják, s ugyanúgy, ahogyan régen, elődeik csinálták. 
Csupán annyi a különbség, hogy most nős emberek 
járnak, nem fiatalok, mint régen az szokásban volt. 
A szereplők neve után érdeklődve felkerestem a 
„hangadó" Ifi Jánost, és megbeszéltünk egy időpontot, 
amikor lejátsszák —gyűjtés céljára— a teljes betlehe
mezést. A választás 1966. január 6-ára, Vízkereszt 
napjára esett. A játékosok rendben összegyűltek, hogy 
megismételjék a betlehemezést. 

Előző alkalommal már egy vörsi lakostól lejegyez
tem a játék szövegét, most pedig magnetofon felvételt 
készítettem, bőven volt alkalmam megfigyelni a játék 
mozzanatait. Németh Jenő9 pedig 1963, 1964 és 1965-
ben készített magnetofon felvételeit volt szíves rendel
kezésemre bocsátani. Ő 1964-ben két helyen — a paró
kián és egy parasztházban — készített felvételt, ami 
többoldalú megfigyelésre adott lehetőséget. 

A január 6-i gyűjtés után ismét lejegyeztem a játé
kot egy idősebb embertől, aki legénykorában gyakran 
betlehemezett. így négy magnetofonszalag, egy játék 
előtti és egy játék utáni lejegyzés áll rendelkezésemre, 
sőt, még egy próba megfigyelése is. Ennyi anyag birto
kában, úgy érzem, pontos képet adhatok a betleheme
zés menetéről. 

Gyűjtéseim, érdeklődésem folyamán kiderült, hogy 
a somogyi bábtáncoltató falvak nagyrészt elhagyták 
már e szokást, csak gyerekek betlehemeznek, ha még 
néhány helyen előfordul. Sági János10 1904-es tudósí
tásában írja, hogy 13—14 éves gyerekek jártak a betle
hemmel, és könnyű szívvel váltak meg kellékeiktől a 
múzeum javára, mondván, szívesen eladják a betlehe
met és a felszerelést, mert utódjuk úgysem akadna. 
Néhány éve még jártak a betlehemesek Balatonszent
györgyön, de azóta teljesen elmaradt. 

A vörsi betlehemezés ezeknél tartósabb, hagyomány-
őrzőbb közösségben vert gyökeret olyannyira, hogy 
napjainkban is képes új mozzanattal gyarapodni. Há
rom éve meglett korú komoly férfiak vették át a fiatal
emberek helyét, s ennek komoly oka volt. Mint a 
bevezetőben említettem, a falu lakói katolikusok, vallá
sosak, s templomuk sorsát is szívükön viselik. A temp
lom tatarozásra szorult, s a leleményes hívők egyike, 
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Ifi János fölvetette azt az ötletet, hogy mi lenne, ha 
betlehemezéssel szereznék meg a szükséges összeg 
egy részét. Az indítvány tetszésre talált, s mivel a cél 
komoly volt, a várható eredmény is, nem bízhatták 
„forrófejű" fiatalokra. Nem beszélve arról, hogy na
gyobb a játékba burkolt gyűjtés erkölcsi súlya, ha 
„megállapodott", komoly emberek járnak házról 
házra a „betlehemi Kisjézussal". A legidősebbek emlé
kezete szerint gyerekkorukban — a múlt század nyolc
vanas éveiben — is betlehemeztek a legények, és azóta 
állandóan. A betlehem az egyik fiatalembernél volt, 
amikor átvették az idősebbek a gyűjtés idejére. Nem 
ellenkeztek, hiszen nem állandó, csak időszakos szerep
cseréről volt szó, és egy határozott célhoz kapcsolódott, 
amelyet az egész falu helyeselt. Az ötletet felvető Ifi 
János jó faluismeretére vall a gyűjtésnek ez a módja. 
Először is gyönyörködnek a játékban, másodsorban 
pedig sokan látják, gyakorlatilag az egész falu, ki 
mennyit adott, mert fölkerült az adakozók neve és az 
általuk adott összeg a betlehem papírral fedett tete
jére. Nagy szégyen az, ha valaki „tehetségéhez", 
anyagi körülményeihez képest szűkmarkú, de dicsé
rendő példa, ha erején fölül adakozik. Kisebb mértékű 
versengés is kialakul. 

1963 óta minden évben fölkerekedik a kis csoport, 
hogy újból és újból végigjárja a házakat. Mivel mind
nyájan elfoglalt emberek, vannak változások a szerep
lők összetételében, mert munkájuk megakadályozza 
őket az állandó részvételben. Azért fönnakadás soha-
sincs, hiszen a faluban sokan tudják a szöveget végig, 
emlékeznek rá korábbi részvételükből, és a próbákra 
is elmennek a fölfrissítés miatt. Ezért bármelyik sze
replő helyére „be tudnak ugorni". Most a póttagok is 
nősemberek. Pedig 1963-ig éppen a nősülés vont át nem 
hágható határt a betlehemezésben való részvétel elé. 
Ifi János volt ennek az újfajta rangosabb-komolyabb 
betlehemezésnek eszmei megfogalmazója, elindítója 
és legtörzsökösebb tagja. Ő fogja össze évről évre a kis 
társaságot, ő a szervező. A játékban a Beköszöntő sze
repét mondja. Rajta kívül még szerepel 2 angyal, 3 pász
tor. (2 fiatal és az öreg.) 

A betlehemezés szereplői : 
Beköszöntő: mindig a beköszöntőt említik először, 

ha a betlehemezésről esik szó. Ő a kis csoport elöljá
rója, mondhatni, futára. A „helyszerzésen" kívül az ő 
dolga a bábok táncoltatása is. Mozgékony embert 
igénylő feladat, mert a falu szigorú kritikus, s ha va
laki nem látja el kellőképpen a feladatát, megjegyzik. 

A század elején fehér vászon bőgatya volt a Bekö
szöntőn — a 20-as évektől fehér pantalló — tűzoltó
zubbony, keménytetejű piros, ellenzős tűzoltósapka, 
oldalán tiszti vagy huszárkard, kezében egy „csikó
csöngő". Amikor a Beköszöntő egyenruhában volt, 
akkor sohasem vette le a sapkáját, ha bement a házba. 

„Most Jani bácsi, mer má üdőssebbember, nem őtözött 
föl, csak civilruhába járt, prémesgallérú, rövidderekú 
nagykabátba, csizmába, bundasapkába. Azér leveszi 
a sapkáját, mikor bemegy a házakho. Ezt így illik" 
— mondja Farkas Vendel. 

Fontos, hogy a Beköszöntő komolyabb egyén le
gyen, mert a bekéretőzésnél jobban méltányolják, 
elküldeni sem nagyon merészelik. Fontos, hogy tudjon 
énekelni. Mindig a csoport előtt jár, elsőként zörgeti, 
kopogtatja meg a soron következő ház konyha- vagy 
szobaablakát, aszerint, hogy hol „világónak", hol ta
nyázik a család. A helyiségbe lépéskor megáll az ajtó 
mellett, elmondja mondókáját, majd a betlehem mögé 
telepszik egy székre vagy sámlira, attól függően, milyen 
magasra helyezték a „bötlehemet", és az angyalok, 
pásztorok énekére táncoltatja a soron következő „ba
bákat". 

A betlehemezés befejeztekor is ő megy ki először az 
ajtón, s míg a többiek a ház udvarán énekelnek, addig 
sietve odébbáll és bebocsátásért kopogtat az utca átel
lenes, soron következő házánál. 

Angyalok: „Angyal nem lehet mindenki, csak aki
nek jó hangja van. Azok viszik a szólamot. Én mindig 
angyal szoktam lenni, mer jó a hangom. Mikor ekesz-
tük a faluvégén az éneket, az egész falu hallotta. Csak 
ugy harsogott. Most is angyal vagyok. 1963-ban jó 
csoportunk vót, sok vót a jelentkező, lehetett válogatni 
közöttük. Miné jobb hangúak vannak, anná szebben 
szól az ének" — mondja Farkas Vendel. Ő is Ifi János a 
templomban is néha előénekelnek, „kántorkodok", ha 
az alkalmi kántor nincs ott. 

Az angyalok úgy öltöznek, mint a beköszöntő. 
A század elején még fehér bőgatya volt rajtuk, meg 
tűzoltózubbony, fejükön piros tüzoltósapka. A 20-as 
40-es években fehér pantallót, tűzoltózubbonyt, vörös 
tűzoltósapkát viseltek. De az ő oldalukon nincs kard, 
és csengőt sem visznek. Most szürke tűzoltóegyenruha 
feszül rajtuk, fejükön az egyenruhához tartozó tányér
sapka, bár szerintük ez nem illik az alkalomhoz. Ezért, 
ha van idejük, elkérik a faluban található két régi piros 
tűzoltósapkát. Mikor megkérdeztem tőlük, hogy miért 
éppen tűzoltóruhában mennek betlehemezni, azt vála
szolták „mer a kösségben nincs más egyforma ruha, 
csak a tűzoltó. És a 3 személnek egyforma köllött. 
A civil élettü megkülönböztetésül, hogy nem pásztor ez, 
hanem angyal. Égi lény". Az angyalok viszik a „böt
lehemet", meg a babákat. A belehem két oldalán fara
gott fogantyú. A baloldali angyal jobbkezével fogja a 
betlehemet, balkezében tartja a 4 babát (barna bundás 
pásztor, férfi, ördög, Lackó). A jobboldali angyal bal
kezével markolja a betlehemet, jobbjában három baba. 
(Fehér bundás pásztor, ördög, menyecske.) Az utcán 
haladtukban ők mennek a Beköszöntő után. A Bekö
szöntő a háziak számára szánt mondókája végeztévé 
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kinyitja előttük a konyhaajtót, ők bejönnek és énekük 
ütemére lépkedve leteszik a betlehemet az asztalra, 
vagy székre, úgy, hogy a Beköszöntő majd mögéje tud
jon ülni, ha a bábtáncoltatásra kerül sor. Mindvégig, 
— mintegy testőrként — a betlehem két oldalán ma
radnak állva, és alkalmas időben a Beköszöntő ke
zébe adják, illetve veszik el tőle a babákat. Nekik 
nyújtják a háziak az adományt, annak, amelyikhez 
közelebb áll a ház gazdája. Ők pedig, 3 év óta, felírják 
a betlehem oldalára, tetejére az adakozó nevét és az 
általa adott összeget. Közben, míg a pásztorok játsza
nak, megkínálják őket borral, pálinkával. Csak mér
tékkel isznak, nem akarnak becsípni, mert „akkor igen 
nagy a hangulat, ami nem illik komoly emberekhez". 
A legények megtehetik, — fiatalkorukban megtették 
ők is — hogy kurjongatva, becsípve haladtak házról
házra. Előfordul, hogy a játék végén kínálják meg az 
összes játékost, mielőtt elköszönnének. A búcsúzáskor 
elől megy a Beköszöntő, utána az angyalok a betlehem
mel, majd az öregpásztor, aztán a második és az első 
pásztor zárja be az énekelve kifelé haladó sort. Az an
gyalok tehát lényegében a kórus, kelléktáros szerepét 
játszák, mozdulataik katonásak, egyformák, amit meg
szab az ének, a lépés üteme, és talán elősegíti az egyen
ruha is. 

A betlehemes játék legmulattatóbb, legizgalmasabb 
szereplői — különösen a gyerekek, de a tréfáik által a 
felnőttek számára is — a pásztorok, vagy dadók. Meg
jelenésük eleve elüt a mindennapostól, a megszokottól. 
Bokáig érő, hosszú, kifordított bundájuk derekát so
dort, fehértövű sáskötél fogja át. „Hitfán" kalapjuk 
széléhez kócot varrtak, úgy lengett a vállukra. A kalap 
külsejére 4 db kukoricacímert varrtak körbe, ezeket a 
kalap tetején összefogták, egy helyen megkötötték, s 
„ollan vót, mind egy bóbita. Szétát a teteje, mind egy 
virág, mind egy bokréta". Kb. az 1940-es évekig visel
tek kalapot, utána bundasapkát. A bundasapka szélé
hez keskeny ruhát varrtak, s erre erősítették a kócha-
jat. Újabban, 10—15 éve vesznek egy „marokravaló" 
kócot, egy helyen „csimbókot" kötnek rá, és széthúzva 
a fejükre illesztik, tetejébe húzzák a bundasapkát. 
Az öreg pásztornak, — aki a szomszédos Balatonszent
györgyről nősült Vörsre 1927-ben — csimbókja elől 
kilátszik. A fiatal pásztoroké nem. A vörsiek szerint 
ők nem szokták az öregpásztor csimbókját sem kint
hagyni a sapkából. Itt jegyzem meg elöljáróban, hogy 
ez az átnősült balatonszentgyörgyi még a szövegben is 
megőrizte szűkebb hazájának hagyományát. Öltözetü
ket még kócbajusz, szakáll, és állig érő vastag, lán
cos bot egészíti ki, mellyel megfelelő zajt tudnak kel
teni. A pásztorok alkotják a kis betlehemes csapat hát
védjét. Az utcán haladtukban a következőképpen 
mennek: 

Beköszöntő 
Angyal Angyal 

Pásztor, Öregpásztor, Pásztor 

A három pásztor az utcán egymás mellett megy, álta
lában középen az öreggel, de nem ragaszkodnak ehhez. 
Mindnyájan csizmát hordanak, a Beköszöntő, az an
gyalok a pásztorok egyaránt, hisz hideg a tél, s ők 
órákon át az utcát járják. 

A ruhákat kölcsönkérik. A bundákat a vasutasok
tól, „bundasapka, csizma van. Botot meg csinálunk". 
A tűzoltóruha a helybéli raktárból kerül ki. A jelenlegi 
tűzoltóparancsnok — Farkas Vendel — a betlehemezés 
oszlopos tagja legénykora óta. A pásztorokkal szem
ben támasztott követelmény, hogy tudjanak énekelni, 
de ha valamelyiknek nincs is éppen kiváló hangja, 
nem számít, „elmegy a többiek között". Viszont jó 
színésznek kell lenniök, mert a hallgatóság figyelme 
elsősorban rájuk irányul, és a betlehemezés nem bábos 
részét ők teszik színessé kötődéseikkel, tréfáikkal, néha 
vaskos kiszólásaikkal. Megfigyelésem szerint a hagyo
mányhoz szószerint ragaszkodó szövegek mellett bő 
lehetőségük adódik rögtönzésre, amikor álmaikat 
mesélik. Mindegyik szerepének megfelelően beszél, mo
zog. A két fiatalabb fürgébb, frissebb beszédű, az öreg 
tempósabb, „reszketős, mintha fázna", rekedten beszél, 
mint aki hosszú, fárasztó útról érkezik. Hamar föl
fortyan, de meg is engesztelődik, s míg a többiek — fia
talok lévén — általában valami földi jóval álmodnak, 
addig ő, az öreg, mintegy a falusi öregség jelképeként 
is, nem a föld felé fordítja öreg szemét és fülét, hanem 
az ég felé, ahonnét az angyal szól a pásztorokhoz, hogy 
keljenek, és siessenek Bethlehembe. Az öreg lassan tá
pászkodik, a fiatalok frissebben ugornak fel fekhelyük
ről. Az adott térhez képest igyekeznek megfelelően elhe
lyezkedni, de lehetőleg egymás mellett, mert szerepük, 
megjelenésük összekapcsolja őket. Míg a bábok tán
colnak az angyalok és a pásztorok énekére, a házi
gazda fölváltva kínálja őket borral. Ha nem sietős az 
útjuk, akkor a játék végén isznak. A háztól való ki
vonuláskor a sort az első pásztor zárja be, fordítottja
ként az érkezésnek. 

Beköszöntő 
Angyal Angyal 

Öreg pásztor 
Második pásztor 
Első pásztor 

A betlehemezés résztvevői 1963—1965. 
1963. 

Beköszöntő: Ifi János 60 éves vörsi lakos. 16 holdas 
gazda volt, most állatgondozó a tsz-ben. Tagja a köz
ségi tanács VB-nak. Megbecsült, köztiszteletben álló 
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ember, mindenkivel jóban van a faluban. Vallásos, te
vékeny, szeret mindenről tudni, ami a falu életében 
fontos. 

Angyal: Futó Tibor, 38 éves. Tsz brigádvezető volt 
a helybéli kertészetben. Járási tanácstag. 1964-től a 
komárvárosi tsz kertészetében dolgozik. Megbecsült, 
mindenhez értő ember. A falu templomában felállí
tott betlehem is mindig az ő vezetésével, ötleteivel 
készül nagy gonddal, ügyesen, úgy, ahogy ők elkép
zelik az istállót, a betlehemi környezetet. 

Angyal: Farkas Vendel 45 éves. 8 holdon gazdál
kodott, most a tsz-ben takarmányos brigádvezető, a 
falu tűzoltóparancsnoka alhadnagyi rangban. Értel
mes, nyílteszü, megbecsült ember. Vallásos, időnként 
Ifi Jánossal ők helyettesítik a kántort. Legénykorában 
is sokat betlehemezett, úgylátszik, legerősebben őrzi 
a hagyományt, ő adja a kis csapat tagjainak az eliga
zítást, a tanácsokat, a szöveget kijavítja, hangsúlyt 
ellenőriz stb. 

Első pásztor: Futó Márton 27 éves. A keszthelyi 
VIZÉP-nél dolgozik. Akkor még kubikos volt, de 
„kiemelték". Most végzi a gimnáziumot. „Azóta na
gyon megváltozott, mióta nyakkendőt kapott és irodá
ban dolgozik. Nem mer jönni. Nem rendes ember az 
olyan, aki mindig odamegy, ahol jobbat szimatol" 
— mondják róla a szereplők. 

Második pásztor: Kiss János 30 éves. Erdészeti mun
kás. „Már akkor mondta, neki olyan a munkája, nem 
tud többet jönni". 

Öreg pásztor: Miklósics József 35 éves. Tsz tag. 
Róla hallottam a faluban a legtöbb dicsérő szót, hogy 
a legjobban játszik. 

1964. 

Beköszöntő : Ifi János. 
Angyal: Fehér Tibor 35 éves. A balatonszentgyörgyi 

deszkatelepen dolgozik. Ő a kántor is. Nemrég költö
zött Vörsre Komárvárosból. 

Angyal: Farkas Vendel. 
Első pásztor : Miklósics József. 
Második pásztor : Szita Ferenc 40 éves. A keszthelyi 

postán dolgozik. 
Öreg pásztor : Simon István 60 éves. 12 holdon gaz

dálkodott, most kocsis a tsz-ben. 1927-ben nősült meg, 
akkor jött át Balatonszentgyörgyről Vörsre. Ma is úgy 
mondja szerepét, mint legénykorában Balatonszent
györgyön. 

1965. 
Beköszöntő : Ifi János. 
Angyal: Farkas Vendel. 
Angyal: Farkas József 50 éves. 8 holdon gazdálko

dott, most takarmányos tsz-ben. 

Első pásztor: Varga Ferenc 31 éves. A keszthelyi 
VIZÉP-nél dolgozik. 

Második pásztor : Miklósics József. 
Öreg pásztor : Simon István. 

A felsorolásból világosan látszik, hogy vannak állan
dó tagok, akik minden évben szerepelnek. Ilyen a hang
adó, szervező Ifi János és Miklósics József. Minden 
évben szerepelt, de nem minden este Farkas Vendel, 
két évben Futó Tibor, Fehér Tibor. A többiek is 
„készenlétben" álltak, hogy ha valamelyik szereplő 
nem tud részt venni az aznap esti játékon, helyettesít
hessék, s így a betlehemezés akadálymentesen gördül
jön. A szereplők jellemzéséből kitűnik, hogy mind
nyájan komoly, megbízható emberek, és köztisztelet
nek örvendenek. Mindenféle szószátyár, iszákost, vagy 
káromkodóst nem vettek be, mert az „nem való arra, 
hogy a Kisjézust vigye" — mondja Ifi János. 

A szereplők évenkénti felsorolása arra is feleletet 
ad, hogy a több évig együttjátszó tagok milyen szere
peket vállalnak. Nagyjából mindig ugyanazt a szerepet 
alakítják, vagy legalábbis azonos szerepkörön belül 
maradnak. Ifi János mindhárom évben beköszöntő, 
Farkas Vendel, Futó Tibor angyal, Simon István öreg
pásztor, Miklósics József pedig pásztor, bár mind
három évben más-más pásztort alakít. Ennek az oka 
abban rejlik, hogy ki melyik szerepkörre a legalkal
masabb, természeténél fogva melyiket tudja legered
ményesebben, leghitelesebben eljátszani. Ezért ragasz
kodnak ugyanahhoz a szerephez. Nem utolsó sorban 
— bár mindegyik tudja az egész betlehemes szövegét — 
azért a saját, sokszor elmondott szövegét idézi leg-
nyugodtabban, és a mozdulatokon sem kell külön gon
dolkodniuk, mert szinte gépiesen hozzánőtt szövegük
höz. Ez elsősorban a Beköszöntőre és a pásztorokra 
érvényes, mert az angyaloknak sem külön szövegük, 
sem színészkedő feladatuk nincs. Ők a betlehem őrzői, 
és egyetlen kívánság, hogy lehetőleg egyenlő magasak 
legyenek, mert így könnyebb a lépés, és jótorkúak, mert 
az éneklésben ők a hangadók. 

Miklósics József évenként más-más pásztort alakít, 
de mindig pásztort. Ennek az a magyarázata hogy gye
rekkorától kezdve évről évre játszott a betlehemben, 
jól tudja a szöveget, s bármelyiket elvállalhatja azokkal 
a játszókkal szemben akik egyik vagy másik szerepben 
otthonosabbak. A másik ok az életkor. 

1963-ban az első pásztor a 27 éves Futó Márton volt, 
második pásztor a 30 éves Kiss János, a harmadik a 53 
éves Miklósics József. 

1964-ben első pásztor Milósics József 36 éves, máso
dik pásztor Szita Ferenc 40 éves, harmadik vagy öreg 
pásztor a 60 éves Simon István. 

1965-ben első pásztor Varga Ferenc 31 éves, második 
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1. A vörsi bábtáncoltató betlehem 

1. Das Marionetten-Bethlehem-Spiel von Vörs 

1. La crèche aux marionnettes de Vörs 

1. Вёршский вертеп с танцующими марионетками 

pásztor Miklósics József 37 éves, öregpásztor Simon 
István 60 éves. 

Ha az éveket és a szerepköröket egymás mellé állít
juk, szépen kitűnik az a kívánság, illetve gyakorlat, 
hog a legfiatalabb legyen az első pásztor, idősebb a má
sodik, és a legidősebb az öregpásztor. 

Egyformán fontosnak tartják a szerepeket, mert a 
Beköszöntő követi meg a háziakat, engednék eljátszani 
a betlehemest, az ő ügyességétől függ a bábok ügyesebb 
vagy ügyetlenebb tánca, az angyalok szép éneke emeli 
az ünnepi hangulatot, a pásztorok ügyetlenkedése, jó 
modásai pedig a derültséget. A pásztorok álmai évről 
évre változók, a hallgatóság ezeket hallgatja legnagyobb 
figyelemmel és derültséggel. „Az az igazi, ha mindenki 
jól tudja a szerepét és jó a hangulat. Akkor megy min
den a maga rendjén" •— mondják. Az ünnepi hangu
latot nagyban emeli a betlehem, melyet igen nagy gond
dal díszítenek, szépítenek. A templomban is napokkal 
az ünnepek előtt megkezdik a betlehem készítését, szik
lával, mohával, mesterséges tavakkal, rejtett égőkkel 
teszik ragyogóvá. Ugyanígy a hordozható betlehemet 
is. Maga a betlehem és a bábok is különös figyelmet 
érdemelnek, hiszen nem könönséges dolog, hogy egy 
betlehem ilyen hosszú időn át szerepet játszik a falu ha
gyományában. Készítője után érdeklődve a szereplők 
közül többen emlékeztek, hogy elődeik Kájdl Györgyöt 
jelölték meg a betlehem és a babák faragójaként. Az ő 
elbeszélésük szerint XVIII. század végén került Vörsre, 
de az anyakönyvben 1866 szerepel születési éveként. 
Apja Kajdl Vince, urasági szolga. A betlehemet kb. az 
1880-as évek végén készíthette. Érdemes még megje
gyezni, hogy népszerű ember lehetett a faluban, mert 
nyolc alkalommal hívták meg keresztapának. Sem az 
anyakönyv, sem a falusiak nem tudnak többet róla, 
valószínűleg elköltözött a század végén a faluból. 

A betlehem fenyődeszkából készült három tornyos, 
templomszerű építmény. A betlehem első, homlokzati 
oldala egészen a földig ér, hátsó végét két hengeres fa
láb tartja, melyet csavarral rögzítettek a betlehem pad
lózatához. A lábak fölött közvetlenül két függőleges 
irányú fél-ellipszis alakú kifűrészelt rész, mely folyosó-
szerűén halad a betlehem első része, a színpad felé, ahol 
a babák táncolnak. E nyílásokban van a bábtáncoltató 
keze. A betlehem két oldalára középtájon két erős, fa
ragott fogantyút szegeztek, ezt fogják az angyalok. 
A betlehem padlózata nyelv alakú, hátul kapcsolódik 
csak a falhoz, oldala, eleje elválik az oldalfalaktól, mert 
a köztük levő folyosó-résen jönnek be a babák. A bet

lehemi istálló a templom belsejében áll, hasonlóan az 
igazi templomok betlehemeihez. Padlása, oldala, padló
zata mohával fedett. Az istállópadlás két oldalán két 
aranyozott papírból kivágott angyal őrködik a Szent 
Család fölött. Az istálló belsejében feketére festett, fá
ból faragott tehén, nyakában kolomp. Dróttal erősítet
ték a falhoz. Az istálló előtt ezüst sztaniol „angyalhaj 
díszkapu" áll, részben dróttal merevítve, részben fü
zérekben alácsüngve. E „díszkapu" alatt áll középen 
egy kis fahasábra drótozva és a padlózathoz erősítve a 
porcelán Szent Család. Szorosan előttük a kis fabölcső, 
mely véggel fordul a nézők felé, és egy padlózatba vert 
szeg akadályozza hordozás közbeni kiesését. A bölcső
ben gipsz baba fekszik, arccal a nézők felé. Az egész 
templom külseje fehér csomagolópapírral borított, már 
többrétűén, hisz évenként újabb rétegeket ragasztottak a 
szakadt vagy piszkos régi fölé. A tornyokat fehér vagy 
enyhén sárga krepp-papírral csavarták be. A templo-
mocska elején négyszögletes kivágás, melyet keretként 
aranyozott papírkivágás fog közre. A betlehem egész 
elejét fenyőgallyacskákkal sűrűn beborították, és ró
zsaszín, szegfűt utánzó papírvirággal kettős, a homlok
zaton egyes sorban díszítették. A homlokzat közepére 
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2. Л bölcső 2. Die Wiege 2. Lu crèche 2. Ясли 

aranyozott papírból szárnyas angyalfejet ragasztottak. 
Az angyalfej alatt fehér papírszalagon ezüst betűkkel a 
következő felirat : Adakozzatok a templom felújítá
sára!!! A kis Jézus bölcsője két darab fenyőfakéreg 
összeillesztéséből áll. Az illesztés mentén két drót fog-

3. A ,,kis Jézus " a bölcsőben. 
3. Das „Chirstkindchcn" in der Wiege 
3. L'enfant Jésus à la crèche 

3. Маленький ИИСУС В яслях 
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ja össze. A bölcső két rövidebb végét nagyjából V ala
kú, félkörivesen lekerekített tetejű, nagyolt faragású 
deszka alkotja. A nézők felé eső végéhez még egy vé
konyabb furnér lemezt is illesztettek, hogy ez a rész 
simább, tetszetősebb legyen. Ezért ezüst festékkel is 
befestették. A végeket az oldalakhoz szögekkel erősí
tették. (H: 11,5 cm, Sz: 5,5 cm, M: 5 cm.) A bölcső 
belsejét mohával bélelték. Erre helyezték a két, rózsa
szín selyemből készült fodros szélű párnácskát és pap
lant. A kis Jézus testén ugyancsak rózsaszín selyem
szalagból varrt ujjatlan, nyakban fodros, földig érő 
ruha. A baba a paplanon és párnákon fekszik. (A ba
ba hossza: 8 cm.) 

Az istálló, illetve betlehem belső berendezése olyan, 
hogy a benne levő Szent Család, a barmok, a Kisjézus 
a nézők felé, és egyben a színpad felé fordulnak, mint
egy nézőjéül szegődnek a bábtáncoltatásnak. A betle
hemekben a Jézuska bölcsője leginkább keresztben fek
szik, és mellette térdelnek Mária, József és a pásztorok, 
félig háttal a nézőknek. 

A bábok leírása. 
Pásztor: egy darab akácfából faragták. Hosszú, hen

geres nyele van, mely alsó harmadán 2,5 cm. hosszan a 
fogás könyítése miatt laposra faragott. A test hengeres. 
A fej durván faragott, alul szögletes, homlok fölött le
kerekített. Szeme két szög, a baloldali kisebb, mert a 
sok reszeléstől, —ahogy évenként fényesre csiszolják — 
letörött a feje. Homlokán szintén egy szög. Orra, szája 
bevágott, ajka kissé előugró. Jobb arcán kis bevágás. 
A törzsét barna báránybunda borítja egészen a nyakáig. 
Fején barna, egész fejet beborító bundasapka, melyet 2 
oldalon a nyakhoz szögeltek. A sapka jobb oldalán a 
szőr erősen lekopott, az adatközlők szerint azért, mert 
a fehér pásztorral tánc közben verekszik is, „összeütö
getik a fejüket". A fej barnára festett, a nyél a sok hasz
nálattól, fogástól megbarnult. (Törzs hossza: 9,5 cm., 
szélessége: 4 cm.; fej hossza: 3 cm., szélessége: 2,5 cm.; 
nyél hossza: 16 cm.) 

Pásztor: egy darab akácfából faragott. Nyele hen
geres, alsó harmadán egyik oldala 3,3 cm. hosszan la
posra faragott, másik oldalán két vésett gyűrűvel díszí
tett. Törzse hengeres, feje durván faragott. Két nagy 
szögszemét körül fehér mésszel díszítették, hogy jobban 
kiemelkedjék. Orrát és nagy, széles száját bevágás jelzi. 
A törzset fehér bírkabunda övezi egészen állig, melyet 
3 szöggel erősítettek a hátoldalhoz. A fejét fehér bun
dasapka fedi, de a tarkó egy részére nem jutott, ott 
szabadon látszik a durva faragás. A fa fehéres színű, 
festetlen. (Törzs hossza: 10 cm., szélessége: 4,5 cm.; 
fej hossza : 4 cm., szélessége 3,5 cm. ; nyél hossza : 8 cm.) 

Ördög: törzse akácfából, karja nyárfából faragott. 
Nyele hosszú, hengeres, alsó harmadának hátsó ol-



dala 2,5 cm. hosszan laposra faragott. A törzs hen
geres kiképzésű, derékban, nyakban elkeskenyedő, 
vállban bevágott. Két karja legömbölyített élű, test
hez hajló. Vállban és csípő alatt 1—1 szeg rögzíti a 
törzshöz. Az arc fordított ötszögre emlékeztető, lapos, 
megnyúlt állú, lapos fejtetővel, domború koponyával. 
A fejtetőn egy egyenesen álló, laposra faragott szarv, 
a másik letörött. Szeme szög, szája nagy, metszett 
száj. Nyele a testbe fúrt lyukba illesztett, a beillesz
tésénél és a törzs alsó negyedén egy-egy szeggel szi
lárdított. Az egész figura feketére festett. (A törzs 
hossza: 7,3 cm, szélessége: 5 cm; fej + szarv hossza: 
5 cm, fej szélessége: 3,5 cm; nyél hossza: 14,5 cm.) 

Ördög: a törzse akácfából, a karja nyárfából fara
gott. A nyél hosszú, hengeres, alsó harmadán a hátsó 
oldalon 3 cm. hosszan laposra faragott. A törzs alsó 
felébe fúrt lyukba van illesztve. Az illesztésnél és a 
törzs alsó ötödén 1—1 szeg rögzíti. A törzs derékban 
karcsú, eleje lapos, hátrésze domborúra faragott. 
Nyaka rövid. Két szögletes karja ívelten hajlik a törzs
höz, vállban és a törzs alsó részén szeggel erősítették. 
Az arc lapos, szögszemű, bevágott szája pirosra fes
tett. A koponya domborúra faragott. A fejen pörge 
kalap. A nyél kivételével az egész feketére festett. 
Valószínű, hogy korábban ez a figura a kéményseprő 
szerepét játszotta, csak elhomályosult eredeti szerepe. 
Egyébként mi indokolná a másik ördögtől való eltérő 
voltát? A somogyi bábtáncoltató falvak mindegyiké
ben az ördög mellett és vele együtt szerepel a kémény
seprő is, és valamennyit kalappal, vállán létrával ábrá
zolják. A vörsi figurának ugyan létrája nincs, de 
lehetséges, hogy eredetileg volt, csak elveszett, s így, 
mivel fekete, mint az ördög, ördög névvel látták el. 
Szerepe semmiben sem változott, az ördöggel vere
kedett akkor is, és most is, megváltozott neve alatt. 
(Törzs hossza: 7 cm, szélessége: 5,5 cm; fej hossza: 
5 cm, szélessége: 3 cm; nyél hossza: 15 cm.) 

Ember (férfi) : egy darab akácfából faragott. A nyél 
hengeres, alsó harmadán hátul 2,3 cm hosszan laposra 
faragott. A törzs nagyjából hasáb alakú, alsó harma
dán gyűrűszerű bevágás. Arca lapos, álla megnyúlt, 
szakállas formájú. Szögszemű, orra, szemöldöke vi
lágosabb, mint az arc többi része. Szája bevágott, 
pirosra festett. Haja hosszú, egészen tarkóig ér, fél
körösen kerített. Igen gondos faragású, még a haj
szálak rovátkáit is kivésték, bár ez későbbi beavatko
zás eredménye, úgy, mint a cilinder lapos tétjének 
puhakalapokéhoz hasonló megformálása. A faragás 
újabb voltát bizonyítja, hogy nincs barnára festve, 
mint az egész fej és cilinder, és a bábut csinosító 
faragó nem vette észre, hogy a megnyúlt áll tulajdon
képpen szakáll, egyébként ott is kivéste volna a szőr
szálak vonalát. Az összes bábu között ez az alak a 

4. Pásztorok. 4. Hirten 4. Les bergers 4. Пастухи 

leggondosabban megformált és kidolgozott. Deréktól 
állig fekete birkabunda fedi mellét és hátát, ehhez 
varrták a fehér vászon, ráncolt derekú szoknyát. 
A felső szoknya alatt fehérhímzéses, slingelt szélű 
alsószoknya. Két, fölfelé tárt kezét fehér selyem ing-
ujj fedi. (Törzs hossza: 9,3 cm., szélessége: 9,3 cm; 
fej + cilinder hossza: 4,5 cm, szélessége: 2,2 cm; 
nyél hossza: 11 cm; karok hossza: 5,5+4,5 cm; mel
lény hossza: 4,4 cm; szoknya hossza: 8,8 cm.) 

Asszony: a férfi táncospárja. Egy darab akácfából 
faragott. Nyele hengeres, alsó harmadához 4 drót
gyűrűvel laposvégü nyéldarabot erősítettek. Törzse 
hasáb alakú, lekerekített élekkel. Eredeti feje letörőt, 
ezért porcelán babafejjel pótolták, de a nagy törzshö, 
képest aránytalanul kicsi a fej. Derékban karcsút 
mellben domború faragású. Fehér selyemblúza nya
kán farkasfog és 3 szem fehér gyöngy. Karja ruhából 
varrt, lefelé hajló. Szoknyája piros szatén, derékban 
ráncolt. Köténye fehér, ötszög alakú két nagy zöld 
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pöttyel, szélén fehér farkasfogazás, derekán fehér 
pertli. Slingelt, a törzsre háromszorosan tekert fehér 
alsószoknya egészíti ki az öltözetét. A fején piros, 
fehér pöttyös csúcsos sapka. A férfivel táncol, csóko
lózik a Mennyből az angyal dallamára. (Törzs hossza: 
10 cm, szélessége: 3 cm; fej hossza: 2 cm; karok hosz-
sza: 3 + 3,5 cm; nyél hossza: 13 cm; szoknya hossza: 
9,7 cm; kötény hossza: 8 cm.) 

Lackó: akácfából faragott. A törzs alsó része kifúr
va, ebbe illesztették a hengeres, alsó harmadán oldalt 
2,5 cm hosszan laposra faragott nyelet. A törzs hen
geres. A jobb vállból egy kéz emelkedik a száj felé, 
melyet vékony zsineggel összekötöttek a szájba dugott 
bodzatrombitával, és a nyakhoz erősítették. A kézre 
és a trombitára drótozták a csengőt is, mely két dom
ború korongból áll, az összeillesztés mentén perem
szerű gyűrűvel. Az alsó korongon két lyuk, melyet egy 
bevágás köt össze. Benne kavics. A fej durván faragott, 
homloka közepén szarvszerűen megnyúlt. Szögszemű, 
orra kiemelkedik az arcból, szája kerek, mélyített lyuk, 
ide illeszkedik a trombita vége, „mellyel hirü aggyá 
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a világnak, hogy Jézus született". Piros szatén mellé
nyéhez varrták a ráncolt derekú, fehér, csipkés szélű 
szoknyát. A törzset a ruhák alatt piros anyaggal 
fedték be. Sapkája csúcsos, szorosan a fejre illesztve. 
Lackó már csak egyedül billeg a játék végén. (Törzs 
hossza: 9 cm., szélessége: 4 cm; fej hossza: 3 cm, 
szélessége: 2 cm; kéz hossza: 4 cm, trombita hossza: 
3,5 cm; ruha hossza: 10,1 cm, csengő: 4 cm.) 

„A betlehem egész éven át az egyik betlehemesné 
szokott lenni, leginkább ott, ahun vót a házná lány, 
vagy fiatal menyecske, aki szépen földíszítette kará
csonykor". A betlehem oldalát papírral ragasztották 
be, már egészen vastag a sokrétű ragasztástól, mert 
szakadás, piszkolódás esetén mindig új réteget tettek 
rá gondos női kezek. A betlehem padozatát mohával 
rakják a férfiak, szentképekkel ragasztják tele belül 
a falait a nők. A betlehem porcelánfiguráit úgy szokták 
kölcsönkérni házaktól, és az ünnep után mindent 
rendben visszavittek. A 40-es évek előtt az istállóban 
állt egy tehén, egy ló és egy szamár, fából faragva. 
De a sok hányódás, háborús évek alatt a ló és a sza-
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már elveszett. Karánycsonyfadíszekkel, angyalhajjal, 
fölfűzött ezüstpénzzel díszítették föl a betlehem bel
sejét. ,,A pénzt hullámokban aggattuk föl az istálló 
előtt". A betlehem padlásán, a tető alatt közvetlenül 
gyertya égett, újabban villanykörte világít. „Nagyon 
szép, mer föllürű világittya meg az istállót meg a 
Jézuskát, mind a betlehemi csillag, és amikor visszük, 
himbálódzik a felaggatott ezüstfüzér, csak úgy ragyog 
a fényben" — mondja Farkas Vendel. Az utóbbi évek
ben színes villanyégőket szereltek a betlehem belse
jébe, hosszú vezetékre, és amikor az angyalok letették 
a betlehemet az asztalra vagy székre, az ő dolguk volt, 
hogy a vezetéket gyorsan a konnektorba dugják. 
Farkas Vendel meséli, hogy legénykorában sok évig 
náluk volt a betlehem. Ő ugyanis évről évre járt 
betlehemezni, lánytestvére is volt, aki földíszítette, 
és közel laktak a templomhoz. 

A szereplők a jelmezeket visszavitték tulajdonosaik
nak betlehemjárás után. Minden évben újra elkérték, 
újra sodorták a sáskötelet derekukra, meg a kóchajat 
fejükre. Csupán a láncosbot marad meg a kamra sarká-
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8. „ Л а ц к о " спереди и сбоку 

ban az egyéb limlomok között. A jelmezek, mint emlí
tettem, változtak a század eleje óta, a megváltozott vise
letnek megfelelően. A vászongatyát először a fehér pan
talló, majd a tűzoltónadrág váltotta fel, a Beköszöntő 
lgeújabban civil ruhájában jár a kis csapat előtt, a 
pásztorok kukorica címeres kalap helyett bundasapkát 
hordanak, az angyalok, ha nincs idejük elkérni a piros 
tűzoltósapkát, megelégszenek a szürke tányérsapkával, 
bár nem szeretik, nem tartják angyalhoz méltónak. 
A betlehem belsejében is a faggyúgyertyát fölváltotta 
villanyégő, az eredetileg fából készült állatokat porce
lán figurákkal helyettesítették. A külső tehát, ha ki
sebb mértékben is, de modernizálódott. Hanem a szö
veget annál hűségesebben őrzik. 

Eddig a betlehemezés külső kellékeinek, jelmezeinek 
leírása. Most pillantsunk vissza a mostani játékosok 
legénykorára, az akkori betlehemezésre. 
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Vörs kis község, fiataljai jól ismerték egymás képes
ségeit, és mindig eszerint válogatták ki a betlehemes 
résztvevőit. Fiatalemberek szövetkeztek össze, nagy
részt egyívásúak, jóhangúak. ,,A szerepeknél csak az a 
kikötés, hogy jóhangú legyen a gárda. Ha a pásztorok 
között akadna is, aki nem tud énekelni, angyal csak 
jóhangú lehet. Az a fontos, hogy jó áriája legyen". 
Farkas Vendel éppen emiatt mindig angyal volt, legény
korában is. Sokszor betlehemezett. Csaknem minden 
fiatalemberre sor került néhányszor, míg megnősült, 
vagy elkerült a faluból. Miklósics József így emlékezik : 
„Gyermekkorom óta jártam betlehemezni, mikor le
szereltem, az 50-es években, akkor is még. Mindig pász
tor vótam, de egyszer beköszöntő, 1954-ben meg an
gyal". A faluban mindig felnőtt legények jártak, kivéve 
a háborús esztendőket, mikor az ő hiányukat pótolták 
a 13—14 éves legénykék. Háború után ismét visszake
rült a nagyok kezébe a betlehemezés (18—26 évesig) és 
ezt mindenki rendjén valónak tartotta. 

Vörsön leginkább csak egy csoport betlehemes járt, 
de emlékeznek az idősebbek közül arra is, hogy a 20-as 
években 2 csoport fogta közre a falut. Az egyik az 
„Asószeren", a másik a „Fösőszeren" kezdte. A másik 
csoport is készített betlehemet, de ez a mostani a régibb 
és szebb. A másik betlehemről már nem tudnak semmit, 
nem tudják hova lett. 

A részvételből veszekedés nem szokott lenni. Mert 
ha valamelyik szereplő megnősült, vagy elkerült a falu
ból, akkor átvette szerepét a csoport új tagja. Az is elő
fordult, hogy nem ugyanazt a szerepet kapta meg, mint 
akinek helyére került, mert általában a beköszöntő és 
az öreg pásztor mindig idősebb legény volt, az ő helyük
re lépett a soronkövetkező legidősebb, a legfiatalabb 
pedig az első pásztort játszotta. Az angyalok életkora 
nem számított. Az ilyen alkalmi, karácsonyi együttes 
összeállása mindig függ a ki nem mondottan, de mégis 
csak vezetőszerepet játszó egyénektől. Ők beszélték meg 
karácsony előtt egy-két héttel, hogy kik és hol jöjjenek 
össze, ki lesz a legalkalmasabb a kimaradt szereplő 
helyének betöltésére. A nősek csoportját 1963 óta min
dig Ifi János szedi össze. Ő vetette fel a gondolatot is. 
„Csak mondta az idén is: gyertek, mennyünk, várnak 
bennnünket a faluba, meg köll az a kis pénz is a temp
lomra." Beszélnek a szereplőkkel, kijelölik egyik tár
suknál — akinél a legalkalmasabb a hely — a próbák 
helyét, időpontját, esetleg a próbák számát. De ez min
dig az újoncok számától függött. Amikor több újonc 
volt, természetesen több gyakorlatra volt szükség. A kis 
együttesek nagyjából egykorúak voltak, „együtt legén-
kettünk, ismertük egymást". Káromkodós, „mocskos
szájú" vagy részeges cimborát nem fogadtak maguk 
közé, mert „az csak a csoport szégyene lett vóna". 

A most három éve működő nősek csoportjában sincs 
komolytalan, vagy iszákos egy sem. Különösen fontos 

ez, mert sok pénzzel bántak, és igen nagy szégyen lett 
volna rájuk nézve, ha nem tudnak mértéket tartani a 
kínálgatások során. 

E követelmények hallgatólagosak, vagyis a közösség 
egyszerűen be sem veszi, aki az íratlan törvény ellen vét. 
Természetesen, ha betlehemezés közben kicsit fölöntöt
tek a garatra, és hangosabbak, pajzánabbak voltak a 
megszokottnál, senki nem vette zokon tőlük, sőt nevet
tek rajtuk. De a nősek csoportja ennél is tartózkodóbb. 
A tekintélyt meg kell őrzini. 

Miután a csoport összebeszélt, és megállapodott, hogy 
kinél fognak próbálni, megjelölik az első napot, amikor 
összejönnek úgy 5—6 óra tájban délután. Farkas Ven
del legénykorában, a 30-as évek végén, mindig náluk 
gyülekezett a társaság karácsony előtt egy héttel, min
den este. Ott volt a „bötlehem" is. „Mindig csak hal-
lomásbu tanútuk a szöveget, nem vót sohase leírva. 
Ahogy mentek a megnősűtek, úgy gyüttek helükbe az 
ujjak, azok megtanúták tőlünk". „Ágrú ágra, egyikrü a 
másikra szát" — mondja Ifi János. Nem emlékeznek 
arra sem, hogy valamikor pap vagy tanító tanította vol
na őket, illetve elődeiket, pedig nyilvánvaló. írott szö
veget nem használnak, mégis az eltérés annyira mini
mális, hogy lényegében nem is lehet eltérésről beszélni. 
Egy-egy szócsere csupán. 

A próbákra sohasem jelmezben mennek, csak a hét
köznapi ruhájukban. Utolsó este előfordult, hogy fel
öltöztek, de nem mindig. A nősember betlehemesck 
1963-ban és 1964-ben — mintegy a korábbi szokást 
folytatva — ismét Farkas Vendeléknél jöttek össze 
gyakorolni, tanulni, felújítani az elfeledett részeket, 
mozdulatokat. 1963-ban 4 próbát tartottak. „De nem 
is nagyon köll próbákat tartani, mer valamennyünk 
tuggya az összes szerepet, a másikét is, csak eszünkbe 
köll hozni. Különösen mink, akik régen is sokat böt-
lehemeztünk, tuggyuk jó a szerepeket". 1964-ben két 
próbára gyűltek össze, 1965-ben csak egy estérc futotta 
idejükből. „Pedig ujjonc is vót köztenk, Varga Ferenc. 
Azér megtanúta az is a szerepét". Az 1965-ös esztendő
ben Ifi Jánoséknál próbáltak. 

A gyűjtés megkezdése előtt is tartottak egy próbát, és 
itt jól megfigyelhettem a gyakorlást, aztán a „vezér" 
szerepét is. Kétségtelen, hogy a mostani csoportban Far
kas Vendel tudja legjobban a szöveget. Apróba úgy fo
lyik, mintha valóban valahol játszanának. A szereplők, 
míg rájuk nem kerül a sor, kint álldogálnak az előszobá
ban, ahol megbeszélik még a bizonytalan részeket, vagy 
magukban mondogatják a szerepüket. Farkas Vendel 
mindenre ügyel. Figyelmezteti a szereplőket, hogy hol, 
mit, hogyan hangsúlyozzanak, mire ügyeljenek. Pl. 
„Te Jani, (a Beköszöntő) mindig kihagyod, hogy De 
nem azért jöttünk, figyelj rá". Vagy a frissen betanított 
Varga Ferencnek mégegyszer elismétli szerepét, sőt, a 
biztonság kedvéért a bizonytalanul menő részt egy pa-
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pírra gyorsan le is jegyzi, hogy a magnetofon felvételig 
nézze még jól át, nehogy megakadjon. (Ezt egyébként 
sohasem szokták csinálni.) 

A kötött szövegben improvizálásnak helye nincs. 
A szerepeknek és a szövegmondásnak is megvan a maga 
szabálya. Farkas Vendel — amikor egyszer tőle külön 
lejegyeztem a szöveget—állandóan figyelmeztetett, „ezt 
úgy írja, nyújtottan, mintha fázna a pásztor". Vagy 
„hosszú ível tessék leírni; ezt morgolódva köll mon
dani : itt zörgetni köll a botot," stb. Ezek kötelező átvé
telek, és éppen úgy szerves részei a játéknak, mint maga 
a szöveg. E kötöttségeket a szereplők szabályokként 
átveszik, és mint meghatározott formai elemet beleil
lesztik egyébként egyéni színű és ízű előadásukba. Ez 
volt a próba. Utána jött a valódi játék. Eredetileg ün
neplő civil ruhában volt minden résztvevő, vízkereszt 
lévén, és így is akartak játszani. De végül kiderült, hogy 
így nem igazi, nem tudnak jelmez nélkül a darab han
gulatába beleilleszkedni, s felöltöztek. Maguk mond
ták, hogy „egészen másképpen gyün a szó is az ember-
bü". S valóban természetesebben mozogtak, a jelmez 
feloldotta a merevséget, megadta a kellő hangulatot. Az 
öltözködésben segítenek egymásnak. A tűzoltóruhára 
kapcsolják a vállpántot, törlik a port, fordítják ki a 
bundákat, bundasapkákat, fölteszik egymás fejére a 
kóchajat, kötik a bajuszt, és a szakállt. A felkészülés 
délután 5 óra körül történik, télidőben ez már sötétedő 
este. Csendben indulnak az „Asószer", az alsó faluvég 
felé, hogy ott megkezdjék a betlehemezést. 1963-ig csak 
egyetlen este, „szenteste", (december 24) jártak a falu
ban, éjfélig, helyesebben az éjféli mise kezdetét jelző be-
harangszóig. Kivételt alkotott, ha a szomszédos fal
vakba, helységekbe is elmentek. Akkor már karácsony 
előtt egy héttel, vagy utána, gyalogoltak községről köz
ségre. De ez a szokás a 40-es évek derekától megszűnt. 

1963 óta nemcsak „szenteste" jártak a faluban, ha
nem három alkalommal. Érdekükben állt, hogy lehető
leg minden házat meglátogassanak, hiszen a templom 
renoválására kellett a pénz. Járták a házakat december 
24-én éjfélig, utána 25-én és 26-án. A két utóbbi estén 
azonban csak 10—1/2 H-ig, „mer az emberek ollankó 
má lefeküsznek. Nem virasztyák az éjféli misét". 
1964-ben „szenteste", és 25-én betlehemeztek, 1965-
ben csak egy este jártak, visszatérve a ,,régi szokás 
szerint"-hez. „Most má ekészüt a templom, nem köllött 
annyira a pénz" — mondták. Majd később rátérek, 
hogy ez a tényező mennyiben befolyásolta a pásztorok 
álmait. 

A befolyt pénzösszeg mutatja, hogy eredményes volt 
a gyűjtés. A betlehem oldalára felírt nevek és számok 
egyre szaporodtak. Az első évben, 1963-ban 8000 Ft, 
1964-ben 5000 Ft, 1965-ben pedig 2000 Ft gyűlt össze. 
15.000 Ft-tal járult afalunépe ilyen módon a templom 
tatarozásához, pedig egyébként is kitett magáért. 

A betlehemezés a kultikus vonás mellett — akár bur
koltabban, akár nyíltabban — adománygyűjtő szokás 
is. A pásztorok a szolgálót buzdítják, hogy rohanjon 
a padlásra „penészles ódalasér", vagy azt álmodják, 
hogy a házigazda pénzt, illetve bort ád, és végül az 
ének: „nem sajnájja hatossát, máriássát, huszassát". 
A gyűjtőtevékenység a mi esetünkben még hangsúlyo
sabb — a betlehem homlokzatán is ott a felszólítás — 
hiszen elsősorban ez adta a nősemberek vállalkozásá
nak ötletét. Ezen kívül a „régi szokás" ereje is életben 
tartja ezt a szép karácsonyi játékot. Maguk a szereplők 
mondták: „Mindenki szivessen adott, amennyi tellett 
tőle. És vártak bennünket". A másik :„Karácsony este 
már nagyon várgya mindenki a betlehemeseket. Nem 
is lenne igazi karácson, ha nem gyünnének. Minket is 
várnak minden évben". S hogy valóban mennyire vár
ták őket, elmondtak egy esetet. 1965 karáncsonyán csak 
egy este, a hagyományos szent este jártak, ezért nem 
tudták a falu összes házát bejárni. „Az idén kimondott 
jóismerősökhöz mentünk, meg ahun gyerek van. Azok 
élvezik igazán, tátott szájjá bámunakabetlehemesekre". 
„Még meg is sértőttek, ahova nem jututtunk el. Egyik 
ház előtt is elgyüttünk, nem akartunk bemenni, mer 
nagy beteg vót odabenn. Hát eccer csak gyün ki a Királ 
(a házigazda), gyün utánnunk, hogy mennyünk őhoz-
zájuk is, mer a beteg nagyon sír, hogy őket ekerütük. 
Vissza is mentünk, hát nagyon sír szegén asszon, hogy 
őket ekerütük, má be se akarunk mennyi. Mongyuk, 
nem akartunk zavarnyi, tuttuk hogy beteg vagy. Azóta 
meg is hat szegén, mégis jó, hogy utójára jáccotunk 
neki". Akad a faluban olyan ember is, aki valami oknál 
fogva, elsősorban fösvénységből, nem engedi be a 
betlehemeseket. Ezeknél a házaknál a következő évek
ben sem jelentkeznek, megjegyzik róluk és megvetik 
ezért őket. Régen is előfordult ilyen, és most is. Ifi Já
nos, a Beköszöntő, meséli: „Mindenhová bementünk, 
ahun csak égett a lámpa. Akad azér a faluba 2—3 ház, 
de több nem, akihö nem mentünk be, mer nem illetik 
meg a Jézuskát. Ronda fukar népek. Tavaelőtt Zsiga 
Lajos nem engedte be a Jézuskát, hát oda nem is men
tünk többet. Pedig jól birgya magát, de aszonta: ő nem 
ad a templom javittására sémit, köll a pénz. Irigy, fukar 
ember. Pedig még a párttagokho is elmentünk". 
Farkas Vendel egy másik esetet mond el, ami még a 
40-es években történt, legénykorában. A régi betlehe-
mezésnél úgy 10 óra tájban „már jó hangulatunk volt", 
és „gorombább álmokat láttak", különösen, ha vala
kin bosszút akartak állni. Akkoriban történt, hogy 
bekopogtattak egy házba, de nem kaptak bebocsátást, 
pedig volt két nagylány is a háznál. Sajnálta a gazda a 
betlehemeseknek járó kis pénzt. De a lányok kíván
csiak voltak, és átmentek a másik házba betlehemet 
nézni. A pásztorok jól kifigurázták őket. Farkas Vendel 
el is mondja az álmokat. Az egyik dadó ezt álmodta: 
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„Azt ámottam az éjjé, hogy az Ilus 10 akós hordó 
vót, mindig csöpögött, csöpögött, ecce aztán fogtam, 
jó bedugtam, hogy többet nem csöpöggyön. A másik: 
Én enná sokká szebbet és érdekessebbet ámottam. 
Azt ámottam az iccakai ámomba, hogy az íren egy 
gerenda vót, a dadó meg egy pók, és jó összemászla". 
így torolták meg a fukarságot, s ez annál nagyobb 
bosszú volt, mert az ilyen álmok hamarosan szárnyra 
kelnek, és a kicsúfoltak a falu nevetségének tárgyai lesz
nek jó ideig. Ehhez hasonló esetek ritkán fordultak elő, 
azért is emlékeznek negyedszázad elteltével is egy-egy 
kirívóbb esetre. 

Minden évben meg szokták látogatni a „mestert" 
és az „öspörös urat" is. „De nem tettünk kivételt, 
ahogy sorban következtek, úgy tértünk be hozzájuk. 
„Csupán úgy igazították a lépést, hogy 11 óra tájban 
a papnál betlehemeztek, meg a templomhoz közel eső 
házaknál. így könnyebben eljutottak az éjféli misére, 
és nem kellett gyaloglással eltölteniök egy csomó időt. 
Az utóbbi három évben is betlehemeztek a papnál és az 
igazgatótanítónál, egyszer a párttitkárnál is. A tanács
elnöknél azért nem, mert nem Vörsön lakik. Érdemes 
megfigyelni az álmokat, mit álmodnak a papnál, mit 
az aktív pénzgyűjtés éveiben, és mit, amikor már kész 
a templom. 1940-ig gyakran mentek a szomszédos fal
vakba is, (Főnyed, Hollád, Tikos) egyesek emlékeznek 
még arra, hogy Keszthelyre is ellátogattak. „Köllött a 
kereset, és jó sok begyütt. Akkor még saját zsebre ment 
a játék". Később már nemigen fordult elő. Miklósics 
József említi, hogy 13—14 éves korában (1943—44-
ben) ők betlehemeztek, mert a legények háborúban 
voltak, s egyszer szerencsét próbáltak a szomszédos 
Főnyeden és Szegerdőn. „De meg is bántuk, mer 
hosszú vót az út, és nem vót jó a kereset, többet nem 
mentünk". Ha távolabbi helyekre is ellátogattak, olyan
kor már karácsony előtt egy héttel megkezdték a 
betlehemezést, de a „szentestét" mindig a faluban töl
tötték, Vörsön. Sági János a balatonszentgyörgyi bet-
lehemesekről is megjegyzi,11 hogy, ,,a somogyi legé
nyek feljönnek Zalába gyalog 4—5 óra járásnyira is. 
Egész héten járnak faluról-falura, házról-házra". 

Ezek után lássuk magát a betlehemes játékot. Mivel 
abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Németh 
Jenő vörsi esperes mindhárom évben magnetofon
szalagra vette a játékot, én magam lejegyeztem két sze
mélytől, és hallottam, illetve láttam egy alkalommal, 
így meglehetősen bő terem nyílik a variálás megfigyelé
sére. A szövegben történt változások lejegyzését három 
részre osztottam. 

1965-ös saját gyűjtés, 1965-ös és 1964-es magnetofon
felvétel. Az 1965-ös saját gyűjtés a teljes vörsi betlehe
mes szöveget adja. A 64—65-ös felvételekben az öreg
pásztor szerepét a balatonszentgyörgyi Simon István 
alakítja, aki a szövegét úgy mondja, ahogy annak ide

jén, még legénykorában Balatonszentgyörgyön mond
ták. A vörsiek nem kívánják tőle — idős ember lévén— 
hogy most tanulgassa az ő szövegüket. 1963-ban Mikló
sics József volt az öreg pásztor, így nem volt változás 
a 65-ös vörsi lejegyzés, és az ő szerepmondása között. 

A bábtáncoltató betlehem kettős cselekményű, élő 
alakoskodók és bábok vesznek benne részt. A bábok 
— vagy ahogy a vörsiek nevezik, babák — némák, 
szerepük elhomályosult, csupán, mint eszközök szere
pelnek, az élő szereplők énekére táncolnak. A hang
súly az élő szereplőkön van, ők adják a játék ízét, 
zamatát énekükkel, tréfáikkal. A játék tulajdonképpen 
négy fő mozzanatból tevődik össze: 

1. A Beköszöntő engedélyt kér a játék bemutatására, 
megjelöli jövetelük okát 

2. Pásztorok tréfás beszélgetése és álmai 
3 Bábok táncoltatása 
4. Adománygyűjtés és távozás. 

Betlehemezés12 

A betlehemezők „szent este", december 24-én 5 óra 
felé egyik társuknál gyülekeznek, ott, ahol a betlehemet 
rőizték egész évben. Mindegyik hóna alatt hozza jel
mezét, és itt felöltöznek. 5 óra tájban elindulnak az es
tébe hajló csöndes falu utcáján. Elől megy a Beköszön
tő, a csengővel kezében, utána a két tűzoltóruhás 
angyal, kezükben a betlehem és a bábok, majd a három 
pásztor zárja be a sort, leginkább középen az öreggel. 
Csöndben haladnak az alsó faluvég felé — mert min
dig itt kezdődik a betlehemezés —, csak botjaik láncá
nak csörgése kíséri lépteiket. Az Alsószeren megállnak, 
és valamelyik közismert karácsonyi éneket éneklik: 
Pásztorok, pásztorok örvendezve, vagy Ó boldog 
Betlehem, stb. Míg az angyalok és pásztorok teli tüdő
vel énekelnek13 „hogy a falu közepén is hajják, meg-
indútak a betlehemesek", addig a Beköszöntő odasiet 
az első házhoz, becsönget ott, ahol világosságot lát és 
bebocsátást kér kis csapata számára. Csöngetés után 
beszól : 

Beköszöntő : Szabad e vinni becsületes hajlékukba a 
betlehemi Kisjézust? 

Háziak (kiszólnak): Szabad, vagy igen. 

Beköszöntő : (belép az ajtón, becsukja maga mögött, 
majd közvetlenül az ajtó előtt megáll. Ha tűzoltó 

egyenruhában van, nem veszi le a sapkáját, ha civil
ben, akkor a jobb hóna alatt szorongatja a kucsmát, 
baljában a csengő, melynek nyelvét jobbkezével 
fogja. Beléptekor köszön.) 

— Dicsértessék a Jézus Krisztus! (rögtön utána) 
Szerencsés jóestét a házigazdának ! 
Ha még vendégei nem voltak, 
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Mi már megjöttünk. 
De nem azért jöttünk, 
Hogy a házigazdának szemét, száját nézzük, 
Hanem szent angyalok küldtek bennünket, 
Szent betlehemet járunk. 

Amikor elhangzik az utolsó sor, hogy „szent betlehe
met járunk", a Beköszöntő kinyitja az ajtót, félig 
mögéje áll, hogy helyet adjon a belépő angyaloknak, 
akik eddig a pásztorokkal kint énekeltek az előszobá
ban vagy ha az nincs, az udvaron. Az angyalok, ke
zükben a betlehemmel és a bábokkal, énekelnek, és a 
dallam ütemére lépkedve leteszik a betlehemet az asz
talra, szemben a háziakkal. 

Mire az ének végére érnek, helyén áll a betlehem, 
mellette jobbról-balról a két angyal, akik közül az 
egyik a betlehem villanykörtécskéinek vezetékét gyor
san a konnektorba dugja, és így teljes pompájában tün
dököl. Kezükben a bábokkal egyenes tartásban állnak. 

Beköszöntő : (még félig a nyitott ajtó mögött áll. Az 
angyalok után már nem teszi be, mert úgyis jönnek 
egymás után majd a pásztorok.) 

— Gazda, gyorsan, frissen tisztítsd ki házadat, 
És szép fehér abrosszal terítsd le asztalodat, 
Mer nemsokára fehérszakállas pásztorok lepik meg 
házadat. 

(Kiszól az ajtón :) — Na, gyere be, te dadó ! 
(Utána rögtön az asztalra állított betlehem mögé megy, 
ott leül egy székre, amit a háziak előre odatettek neki. 
Bejön az első pásztor, az ajtónál megáll, két kézzel 
botjára támaszkodik, lábát szétveti. Erősen hangsú
lyozva mondja a szöveget, helyenként nyújtva.) 

Első pásztor : Isten jóestét, gazda ! 
Én tinéktek nagy örömet hoztam, 
Minden juhomat az árokban hagytam, 
99 farkassal találkoztam, 
És azokkal verekedtem, (kiszól az ajtón) 
— Na, gyere be, te pajtás! 

Közben az első pásztor beljebb jön az ajtótól, balfelé, 
úgy áll oldalt, hogy mindnyájan elférjenek majd, mert 
a pásztoroknak egy csoportban kell lenniök, hogy tud
janak egymással beszélgetni. Bejön a második pásztor 
nagy krákogások közepett, megáll az ajtó előtt, ugyan
abban a pózban, mint az első. Nagyon szépen hang
súlyozza a szöveget. Az első részt elbeszélő módon, 
a középsőt frissen, az utolsó két sort („és pirigáld 
m e g . . . " ) lelassítva, kiemelve a „szegén" szót. 

Második pásztor : — Most léptem a konyhába, 
Konyhábu a szobába. 
Látom, ez a tűz csak úgy erslogna, perslogna ha 
égne. 
Eriggy, te csippás szemű szógálló, 
Ugorgy fel a héba, 
Hozzá le azukbul a penészles ódalasokbul, 
És piiirigáld meg ezeknek a szegén 
Deresszakállú pásztoroknak. 

(Mondókája végeztével az első pásztor mellé áll. 
Beszélgetnek egymással szembefordulva, két kezükkel 
a láncosbotra támaszkodva. 

Első pásztor (másodikhoz) : 
— Hát arru a zöreg csicsegő-csacsogó vén öreg-
apánkru nem tunná valami hírt mondani? 

Második pásztor: (dallamosan nyújtva a szavakat) 
De láttam! Nagy sietve hozta utánnam a deres 
szakállát meg a boros csobollóját. (kiszól) 
— Nóóó, gyere be, te öreg! 

(Legénykorukban, 10 óra tájt már sok volt bennük a 
bor, így is szokták kiáltani: Gyere be te vén disznó! 
De most nem fordul elő. „Tudunk mértéket".) 

Öreg pásztor : (bejön, beteszi az ajtót, megáll ugyanott, 
mint előbb társai, nagy köhögéssel, krákogással, bot
jára támaszkodva kezdi mondókáját. Nagy hangon, az 
erőlködéstől, és a „nagy úttól" kissé rekedtes árnya
lattal. Már említettem, hogy az öreg pásztor szerepét 
játszó Simon István 1927 óta lakik Vörsön, oda nősült. 
Azelőtt Balatonszentgyörgyön élt és betlehemezett, 
így szövege kissé eltér a vörsiekétől, ezért azt a meg
oldást választottam, hogy párhuzamosan hozom a két 
szöveget, jelölve, hogy vörsi, illetve balatonszent
györgyi.) 

Vörsi 

Huuuuusos (megrázkódik, mintha fázna) 
Kolbászos, hippencses, huppancsos 
aprópogácsás jóestét szerelmes fijajim! 
Látom, kigyetek mily jó mulaccságba vagytok idebe. 
Iszisztok, eszesztek, ha annának valamit, 
Errü a zöreg, csicsegő, csacsogó vén kuridó 
öregapátokru meg se nem is emlékesztek ? 
Mit nem nézek! 
Kiiilencven kiiilenc bocskorszijjat 
Hasittok a hátatokbu ! 

(Itt megrázza a botját, és melléjük áll.) 

Első és második pásztor : (egyszerre, békítően) 
— Engeggy, öreg, engeggy! 

Öregpásztor : — Hát én mindig csak engeggyek? 
No, hát feküggyünk le. 
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(Balatonszentgyörgyi öregpásztor) 
A parókián : Dicsértessék az Úr Jézus szent neve ! 
(Másutt nem dicsér, hanem rögtön így kezdi :) 

„Szerencsés jóestét kívánok a házigazdának! 
Látom, kedves fijajim, tik idbenn 
ennétek, innátok, vendégeskennétek 

1964. 
(Eszesznétek, iszosznátok, ha vóna mit) 
Errü a vén koledó öregapátokru 
Még csak mégse emlékeznétek! 
Mit nem nézek! Evve a kajcsorás(görcsös) 
Botommá 99 sallangszijjat meg egy 
Tarisznyát hasittok a hátatokbu! 

Nem engedek ! Mer az öreg mindig enged, 
akkor a zöregbü utóbb semise lesz. 
Nemaz, kedves fijajim. Egy fertál ződre, 
feküggyünk föl a fődre. 

1964. 
Egyketted 9 óra, feküggyünk le a vetett ágy tetejére 

1965. 
Egyketted 9 óra, feküggyünk le a vetett ágyra.) 

(Mindhárman lefekszenek. Ha van elég hely, a földre, 
ha nincs, ágyra vagy székre dőlnek, horkolnak. Köz
ben az angyalok és a Beköszöntő éneklik:) 

Az ének befejeztekor a Beköszöntő csönget és mondja : 

— Glória! 

Első pásztor: (fölébred, fölkel, és szól a másodiknak) 
— Hallod e pajtás, szól az angyal! 

Második pásztor: (ő is fölkel, kissé meglepett-meg-
hatottan) 

Született Kisjézus juuuda Betlehembe! 

Öregpásztor : (felébred, mint a többiek, ő is föltápász
kodik. Nyújtottan.) 

— Noooo, mit ámottatok szerelmes fijajim az 
iccakai ámotokba? 

A pásztorok tulajdonképpen annyiféle álmot látnak, 
ahány háznál járnak. Sajnos, nem volt módomban, 
hogy kövessem, lejegyezzem mindegyiket. De előttem 
vannak a magnetofontekercsek és a saját gyűjtések, 
ezekből levonhatunk bizonyos tanulságot. Mégpedig 
azt, hogy az álmok elárulják, hogy mi a betlehemesek 

célja, vagy éppen kinél betlehemeznek. Idézek álmo
kat 1963-ból, 1964-ből és 1965-ből. 1964-ből kettőt is, 
egyik a falu esperesénél hangzott el. 1963. 

Első pásztor: Höööjjj, kedves öregapám! Én ászt á-
mottam az iccakai ámomba, mintha a hízigazda az e-
gyik angyalnak száz forintot nyomott vóna a markába. ! 

Mindhárom pásztor: (botját földhöz ütögetve minden 
egyes álom után) 

— Hőőő, de jó lett vóna! 
A szereplők megjegyzik, hogy 1963—64-ben ez volt 
a leggyakoribb álom, mivel a templom tatarozására 
gyűjtöttek. 

Második pásztor : Heeejj, pajtás, én enná szebbet és 
okosabbat ámottam! Én ászt ámottam, hogy a házi
gazda kétszáz forintot adott a templom felújítására. 
Mind: Huuu, de jólett vóna ! 
1964. 

£•/50' pásztor: (a plébánián) Höööjjj, kedves öreg
apám ! Én ászt ámottam az iccakai ámomba, hogy jövő 
illyenkorra a templomunk külseje is ollan szép legyen, 
mind a belseje. 

Mind: Huuuu, de jó vóna! 
Második pásztor : (a plébánián) Heejj, pajtás! Én enná 
szebbet és okosabbat ámottam! (pátosszal, kissé aka
dozva) Hogy a zöspörös ur. . . még tovább is ét vóna... 
mikösztünk. . . , hogy a templomot elrendezte vóna, 
mind eddig is elrendezte. 

Mind: Huuu, de jó vóna ! 
Első pásztor : (Ifi Jánoséknál) Itt nem kellett buzdítani 
adományra, az álom is más. 

— Höööjj, kedves öregapám, én ászt ámottam, mint
ha a Jani bátyánk egy literes üveg bort ide hozott 
vóna, hogy igyatok egy jót! 

Mind: Huuu, de jó vóna ! 
Második pásztor: (Ifi Jánoséknál) Heeejj, pajtás! Én 
anná szebbet és okosabbat ámottam ! Ászt ámottam az 
éccakai ámomba, mintha a Jani bácsinak a bélit a 
récék huszkották vóna. 
Mind: Huuu, de jó lett vóna! 
1965. 
Első pásztor: (a templom kívül-belül kész, nem kellett 
pénzt gyűjteni, az álmok is másfajták.) 

— Heeejj, kedves öregapám, én ollan szépet ámot
tam az iccaka. Én akkora egy kolbászt láttam, hogy 
az egyik végét a házigazda rágta, a másikat a keszt
helyi kutyák. 
Mind: Huuu, de jó lett vóna ! 
Első pásztor: (a másodikhoz) — Hát te pajtás, mit 
ámottá? 
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Második pásztor : Höööjj, kedves öregapám! Én mást 
ámottam az iccakai ámomba. Én meg ászt ámottam, 
hogy a házigazda jó vörös borra megkinát bennünket. 
Mind: Hőőő, de jó lett vóna ! 
Második pásztor: (az öregpásztor felé fordulva kér
dezi) 

— Hát maga, kedves öregapánk, mit ámodott ? 
Öregpásztor : (köhög) (öregesen) 

— Heeejj, kedves fijajim! Én ezekné szásszor szeb
bet és okossabbat ámottam az iccakai ámomba. Én 
ászt ámottam, hogy született Kisjézus juuda Bötle-
hembe ! 
Mig az öreg beszél, a két angyal beadja a két pásztor
bábut a Beköszöntőnek. Jobbkezébe fogja a fehéret, 
balkezébe a feketét. A babák arccal a nézők felé for
dulva táncolnak. Frissen reszelt szegszemük csillog a 
villanyfényben. Táncuk verekedés-szerű. Összeütik a 
fejüket, majd szétválnak megint, és ez így folytatódik 
az ének végéig. A játékosok szerint azért kopott le a 
barna pásztor sapkájáról a szőr. 

Az utolsó sornál behúzza őket a Beköszöntő, át
adja az angyaloknak, azok pedig már a készenlétben 
tartott nőt és férfit nyomják a markába. Ezek ölel
kezve, csókolózva ropják a táncot az újabb énekre. 
A „Mennyből az angyal" kezdetű karácsonyi éneket 
másként éneklik a betlehemezés alkalmával, és más
ként a templomban. Míg az utóbbi helyen a „Szent 
vagy Uram" szerint, addig a betlehemezéskor az első 
két sor dallama más. Hogy kitől tanulták így, nem 
tudják. 

Istennek fíja, aki született 
Jászojba, jászojba 
Ő leszen néktek Üdvözittőtök 
Valóba, valóba 

A második versszak végén kiveszik az angyalok a ba
bákat a „likon", és beadják a két ördögöt. Igen gyors
ritmusú ének következik, melynek ütemére a Bekö
szöntő összeveri a két fekete ördögöt. „Az ördögök 
tánca verekedés" — mondják a szereplők. 

Az ének végére ezeket is kiadják, hogy helyükbe lép
jen a Lackó. „Nagy csöngője, kis trombitája van hogy 
a világ tuttára aggyá, Jézus született. Ez csak egyedül 
billeg" — jobbra, balra. 

Az énekeket teli tüdővel mondják. Ezt is. Különösen 
kiemelik, hangsúlyozzák a Jézus szót. Az ének végez
tével kiveszik Lackót is. Ezzel véget ér a bábok sze
repe. Föláll a Beköszöntő is, és Lackó tánca után 
azonnal rákezdik azt az éneket, mely a házigazdát ada
kozói kötelességére figyelmezteti, serkenti. A szöveg 
recitatív jellegű, élénkségét a szöveg hangsúlyozásával 
érik el. Az első négy sor egyhangúan pereg, a „nem 
sajnájja hatossát" egészen hangsúlyos, kiemelt, majd 
a „máriássát, huszassát" után egy kis pauzát tartanak, 
mintegy erőgyűjtésnyit, hogy az utolsó két sort teli 
tüdővel mondhassák- „egy kis fáraccságunkér, csá-
gunkér, szíves utazásunkér". 

Míg énekelnek, a házigazda azalatt adja ajándékát, a 
pénzt, a hozzá közelebb álló angyalnak, aki fölírja a 
gazda nevét és az általa adott összeget a betlehem ol
dalára, fedelére. Közben jár a pohár is. Ám a sietség 
miatt az angyalok, leginkább a pásztorok beszélgetése, 
a pásztorok meg a bábok tánca alatt isznak fölváltva. 
Amikor befejezik az éneket, az angyalok kézbe veszik 
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a betlehemet, s a Beköszöntővel élükön lassan az ajtó 
felé haladnak, miközben mindnyájan éneklik. 

Mire elhangzik az utolsó szó is, addigra a kis csapat 
kívül van az ajtón. A kivonulás sora: 

Beköszöntő 
Angyal Angyal 

Öreg pásztor 
Második pásztor 
Első pásztor 

A Beköszöntő gyorsan odébbáll a következő házhoz 
bebocsátást kérni, hogy megtudja a választ is, mire tár
sai odaérnek. Míg ő előre megy, addig az angyalok és 
pásztorok együtt énekelnek annak a háznak az ud
varán, ahol betlehemeztek. 

Nem minden háznál mondják ugyanezt a szöveget 
hanem fölváltva. Egyik udvaron ezzel végzik, a mási
kon pedig az itt következővel : 

Az ének végeztével ők is tovább vonulnak, és sorjába 
veszik az ismert karácsonyi énekeket, míg a következő 
házhoz nem érnek és bebocsátást nem kapnak. „Régen 
úgy intéztük, hogy a templom ucca maradt éféltájra" 
— mondják. „Beharangszókor együtt, fölőtözve bet
lehemessen, énekszóval vonultunk be a templomba". 
A betlehemet letették a sekrestyébe, ők maguk meg a 
szentélyben álltak, vagy a „Jézusszive oltár előtt", 
t. i. minden évben ezen az oltáron csinálják meg a 
templomi betlehemet. Egyes adatközlők szerint a bet
lehemet a templomhoz közel eső házhoz vitték, ők 
maguk pedig jelmezesen fölmentek a kórusba, és 
így vettek részt az éjféli misén. Még 5—6 éve is meg
történt. Előfordult olyan eset is, hogy a betlehemező 

legények éjfélre becsíptek, nem bírtak magukkal és 
éjféli mise alatt rendetlenkedtek. Ezért az esperes 
megtiltotta a betlehemeseknek, hogy jelmezesen a 
templomba menjenek. Ez a 40-es évek elején volt. 
Azóta a betlehemesek úgy igyekeznek, hogy a be-
harangszó előtt néhány perccel a templomhoz leg
közelebb eső házhoz menjenek be, ott levetik jelme
zeiket, és az alatta levő ünneplőben vesznek részt az 
éjféli istentiszteleten. Mise után, vagy másnap el
viszik a ruhákat haza. Leginkább Farkas Vendeléknél 
szoktak levetkőzni az utóbbi 3 évben is, mert ők köz
vetlenül a templom mellett laknak. Az éjféli misével 
végetér a betlehemesek szerepe, — ha kivételes ese
tek nem jönnek közbe — mint 1963-ban és 1964-ben. 

A betlehemezést Vörsön kettősség jellemzi: egy
részt a kultikus vallásos vonás, másrészt a betlehemező 
csoportot minden alkalommal, a hagyományon kí
vül — ez itt erősebb szempont! — az adománygyűjtés 
is összehozta, ami csak most, az utóbbi három évben, 
a templom javítása során lett elsődleges szerepű. 
Mindhárom évben a begyűlt összeget az utolsó fillérig 
a falu esperesének adták át, aki azt a templom reno
válására fordította. Egyébként a betlehemezők osz
tozkodni szoktak az adományon. Szépen, igazságosan, 
egyenlően szokták felosztani maguk között a pénzt, 
ebből sohasem lett veszekedés, vita. Borral, kaláccsal 
mindig helyben jutalmazzák a szereplőket. „Mer job
ban szól az ének, ha megöntözzük a torkunkat" — 
mondják. 

A becsípett betlehemezők pajzánabbak, merészeb
bek, amit elnéznek nekik, csak azon botránkozik meg 
a falu közvéleménye, ha a templomban sem viselked
nek a hely megkövetelte módon. A tréfákat, ízes ál
mokat a vendéglátók nevetéssel jutalmazzák. A betle-
hemezés alatt a háziak a konyha vagy szoba tűzhely
felőli oldalára húzódnak, egyrészt azért, mert így na
gyobb helyet tudnak biztosítani a játékosoknak, más
részt, mert a betlehemezők jövetelekor sokáig nyitva 
az ajtó, és beront a hideg a betlehemezőkkel együtt. 
Nem szólnak a játékba, néma hallgatói, csak a tréfás 
álmoknál nevetnek vagy helyeselnek. Az ő szerepük 
a beengedő szóval kezdődik, s ezzel mintegy szerves 
részeivé válnak egy kis ideig az eseményeknek. A 
házigazda tiszte a borral kínálgatás, a háziasszonyé a 
kalács. Mindez csendesen zajlik akkor, ha játék köz
ben felváltva isznak. Ha végére marad, akkor már vi
dámabb, tréfásabb az eszem-iszom. Az előre megbe
szélt összeget a házigazda vagy a háziasszony adja oda 
az angyalnak. Az utóbbi három évben nem volt ritka 
a 100—150 Ft-os adomány sem. 

A betlehemesek távozásakor a háziak kikísérik őket 
a pitvarba vagy előszobába, bezárják az ajtót, és né
hány szóval megtárgyalják az imént lezajlott eseményt, 
majd lefekszenek. A jó együtteseket még évek múlva 

318 



is emlegetik. Pl. többször hallottam, hogy 1963-ban 
nagyon szépen énekeltek, csak úgy zengett a falu, s 
hogy Miklósics József a legjobb szereplő, mert bár
milyen szerepet alakít, mindenben megállja a helyét. 
A babák táncoltatását sem érti mindenki. A most 
Beköszöntőként, tehát bábtáncoltatóként szereplő Ifi 
Jánosról az a vélemény, hogy „Jani bácsi már öreg
ember, még a kezében sem úgy áll a baba, mind kölle-
ne". Nem tudja úgy táncoltatni, ugráltatni a babákat, 
mint pl. Miklósics József. Különösen a gyerekek él
vezik a játékot, s ezt a betlehemesek figyelembe ve
szik. Az idén is a korlátozott idő miatt csak jóbarátok-
hoz és gyerekes családokhoz mentek el. Ők maguk 
mondták, hogy a gyerekek kerek szemmel bámulják 
őket, és lesik minden mozdulatukat. „Had tanujják 
meg ők is" — mondja Ifi János. 

A falu szívesen látja, várja a betlehemezőket. Pedig 
a háziasszonyoknak — különösen még a földes laká
sokban — volt dolguk utánuk, hisz láncos botjaik 
gyakori földhöz ütögetésével lyukakat vájtak a dön
gölt, karácsonyra simára tapasztott konyhaföldbe. 
Most pedig a sok behordott havat kell eltakarítaniok 
a cementlapos konyhákból. Mégis hiányolják őket, ha 
nem térnek be hozzájuk. A falu papja már több, mint 
30 éve van Vörsön, jól ismeri az embereket, fölfigyel 
szokásaikra, évről évre megörökíti játékukat magne
tofon felvételen. Hogy az utóbbi 3 évben is mellettük 
állt, az annál is természetesebb, mert a templom javára 
gyűjtöttek. A párttitkár szintén pártolóként áll a bet-
lehemezés szokása mellett. Ő maga 100 Ft-tal jutal
mazta a hozzá betérőket, és megkérdezte: „Az idén 
(1965-ben) mért kerültetek bennünket el, szívesen lát
tunk volna benneteket". A tanácselnök tréfásan „meg
szólta" Ifi Jánost: „BV tag vagy, mégis elmész betle
hemezni !" Ifi János szerint is ezt a megrovást mosolyog
va mondta, inkább célozva a játékos korára, mint 
magára a tevékenységre. De Ifi János azt felelte: „Én 
akko is elmének, akármit mondasz is. Téged is kereszt
víz alá tartottak". 

A betlehemezés hagyománya ma még oly erős, hogy 
a múzeumunkba kerülő betlehem helyett, ennek a 
mintájára, újat akarnak faragni, hogy tudjanak menni 
a következő években is. 

A többi karácsonykörüli szokásból csupán a betle
hemezés él szívósan, sőt, egyeduralmú lett. Sorra el
tűnt a regölés, csillagnyújtás, csak az aprószenteki 
korbácsolás maradt még. Ezelőtt 10—15 évvel mind
ezek a szokások éltek egymás mellett, egymást föl
váltva, színessé téve az ünnepek egyhangú sorát. Aki 
betlehemezett, az nem járt regölni, aki a csillagnyúj
tásban vett részt, nem regölt vagy betlehemezett, így 
nagyjából minden fiatalnak jutott a karácsonyi ada
kozásokból. Még név szerint is emlegetik, hogy Virág 
János és Farkas Feri szoktak regölni minden évben. 

A betlehemes eredeti betanítójáról semmit sem sike
rült megtudni, sem arról, hogy mióta betlehemeznek 
Vörsön. Mindenki csak arra emlékszik, hogy nagyon 
régóta betlehemeznek, és hogy az előző csoporttól 
tanulták a szöveget. Pedig, hogy mesteri vagy papi 
tanításról, kezdeményezésről van szó, bizonyítják a 
deákos szavak, mint Koledó, Kuridó, Dadó, és olyan 
szavak, melyek jelentését a falu nem ismeri. Megkér
deztem több embertől, hogy ismerik-e a szövegükben 
előforduló „csobolló" szó jelentését, mivel e vidéken 
nem hallottam még. Senkisem tudta megmondani, mi 
is lehet, csak a környező szövegből kiindulva talál
gatták. Hogy megmaradt, és nem helyettesítették köz
ismert fogalommal, egyrészt a hagyományokhoz való 
ragaszkodást, a hosszú évtizedeken át beidegződött 
szöveget, másrészt a szó jó környezeti beilleszkedését 
mutatja. T. i. a nem énekelt részeket is rendkívül dal
lamosan, erősen hangsúlyozva adják elő. Nagyon 
szeretik a hosszú mássalhangzókat, melyek a mondóká-
jukat ízesebbé, könnyebben kimondhatóvá, dallamo
sabbá teszi. Pl. „Nagy sietve hoszta utánnam a deres 
szakállát, meg a boros csobollóját". A természetes 
hangzókettőzésen kívül még maguk is nyújtják a sza
vakat, hol a rövid magánhangzókat hosszítják meg, 
hol a mássalhangzókat duplázzák. Pl. „Eriggy te csip-
pás szemű szógálló". Előszeretettel használják a hang
utánzó, hangulatfestő szavakat. Néhol valósággal hal
mozzák, ezzel élénkítve, hangulatosabbá téve a jele
netet. „Látom az a tűz csak úgy erslogna perlsogna 
ha égne". „Errü a zöreg, csicsegő, csacsogó vén kuridó 
öregapátokru mégse nemis emlékesztek?" Az alli-
teráció is kedvelt. így köszönt be az öreg dadó : „Huuu-
sos, kolbászos, hippencse-huppancsos, aprópogácsás 
jóestét szerelmes fijajim!" A Beköszöntő a minden
napos beszédtől eltérő választékossággal mondja a 
tulajdonképpen szálláskereső, bejelentkező sorokat. Pl. 
„Mi már megjöttünk. De nem azért jöttünk; Ha még 
vendégei nem voltak" stb. Ugyanígy éneklik az éne
keket is. Pl. „Pásztorok ne féljetek, mert ma éjfél táj
ban, barmok jászojában" stb. A betlehemes játék egé
sze gördülékeny, jó verselőre való munka. Könnyen 
megjegyezhető, és szinte el sem lehet felejteni. Érdekes 
megfigyelni a vörsi-balatonszentgyörgyi öregpásztor 
szavait, amikor a fiatal dadók kérlelik, ne lenne olyan 
mérges. Akkor ő a következőt mondja: „Nem enge
dek! Mer a zöreg mindig enged, utóbb a zöregbü 
semise lesz". Itt jegyzem meg, hogy Sági János által 
közölt századeleji balatonszentgörgyi betlehemes szö
vegben ugyancsak előfordult: „Akkor énbelőlem vég
tére semmi sem lesz".14 Ez a mondat rögtön megüti a 
hallgató fülét, mert kirí a szövegből prózaiságával, 
rímnélküliségével, és a való élet tapasztalatainak sivár
ságával. Maguk a vörsiek is így érzik, mert külön meg
jegyezték, ők ezt sohasem mondják, nem illik ide. E 

319 



kis zökkenő után a nyilván hagyományos szöveg ismét 
gördülékenyen, humorosan folyik. „Nemaz, kedves 
fijajim! Egy fertál ződre, feküggyünk föl a fődre". 
A balatonszentgyörgyi öregpásztor szerepe cifrább, 
kacskaringósabb, mint a vörsi és bővebb. Pl. az álmok 
kérdezése a versieknél: No, mit ámottatok szerelmes 
fijajim az iccakai ámotokba? Balatonszentgyörgyi: 
Eeej, kedves fijajim, szól a csavari góla, de jó bor 
van abba teli hordóba, mit ámottá te legkisebb üdeji 
f ijam ? 

A Sági János által közölt balatonszentgyörgyi15 (saj
nos a Néprajzi Múzeum közelmúltban készített film
felvételét nem volt módomban látni) — és az általam 
gyűjtött vörsi szöveg között sok a hasonlóság, de sok 
az eltérés is, különösen az énekek szövegében. Dalla
mot nem közöl, de a szövegekből is lehet következ
tetni, hogy a dallamok sem egyezhetnek sok esetben. 
Simon Edit gimnazista 1965-ben beadott pályázatá
ban16 — sajnos, töredékesen — elmondja a balaton
szentgyörgyi betlehemezést, amely szintén megerősíti 
az egyezéseket, sőt, pl. a kolbászos álom szinte szóról
szóra ugyanaz, mint a vörsi. Ennek nyilván az a ma
gyarázata, hogy az egymáshoz közel fekvő község bet-
lehemesei gyakran hallották egymás játékát, átvettek 
nekik tetsző részeket, de a népmese is hathatott rájuk a 
nagyotmondás, nagyotkívánás alakjában. A közelben 
még Balatonberényben, Kilitiben és Lengyeltótiban 
volt szokásban a bábtáncoltató betlehemezés. Az öt 
szöveg összehasonlítása nagyon sok egyezést, termé
szetesen eltérést is mutat, de maga a iáték felépítése 
azonos. 

A hasonlóságot a betlehem felszerelése, bábui is 
igazolják. Ha összehasonlítjuk a rendelkezésünkre álló 
somogyi és zalai közlések bábjait, láthatjuk, hogy 
szinte mindenütt azonos számú baba szerepel, eset
leg más-más néven. A balatonszentgyörgyi bábok, — 
amelyeket Sági János 1904-ben megvett — faragásuk
ban, formájukban is nagyon hasonlók a vörsiekhez. 
Csak az elnevezések mások, és eggyel több a bábok 
száma. Míg a vörsiek asszony, férfi névvel jelölik a nő, 
illetve férfi bábut, a balatonszentgyörgyiek Máriát és 
Józsefet emlegetnek, a lengyeltótiak magyar parasztot 
és Jutka Marinkát. A balatonszentgyörgyi, lengyel
tóti, kiüti betlehemben egy ördög és kéményseprő ve
rekszik, a vörsiben két ördög, mert mint előbb emlí
tettem már, a vörsiek, — hóna alól elvesztve a nevét 
jelző létrát — átkeresztelték, mivel funkciója ugyanaz 
maradt. Az alak eredeti szerepe tehát feledésbe 

merült. A bábok közül csak a pásztorok jelenlétét 
tudják megmagyarázni, mert „azok keresték föl a 
Jézuskát, és ajándékot vettek neki", de a többi szerep
lővel nem tudnak mit kezdeni. Pedig a pásztorok mel
lett még az ördög és a vele viaskodó kéményseprő, 
„aki szerepe bizonysága szerint az ördög kezére jut
tatott Heródessel azonos"17 is misztériumi alak. De 
nem misztériumi alak a menyecske és a férfi, vagy dé
kán és dékánné, sem Lackó. 

A fentiekből levonhatjuk azt a következtetést, hogy 
a bábtáncoltatás tartalmában valamikor gazdagabb, 
erőteljesebb lehetett a mainál, de lassanként kopott, 
vesztett eredeti jelentéséből. Hogy eredetileg pap vagy 
tanító taníthatta, azt már a dolgozatban előbb kifej
tettem. De az is kétségtelen, hogy az idők folyamán, — 
ma már természetesen nem tudom megállapítani, mi
lyen mértékben — a betlehemezők is alakítottak, iga
zítottak rajta a maguk ízlésének, igényének megfele
lően. „A legújabbkori betlehemes játékszövegek ki
alakulásánál valószínűleg egyaránt számolhatunk az 
egyházak, az iskolák kezdeményezésével és a magyar 
népi ízléssel, a folklorizáció folyamatával".18 így szü
letett meg az általam lejegyzett játék szövege is, mely 
népi hangulatúvá csiszolódva, ma már szívósan, mon-
datról-mondatra él a köztudatban. Úgy hallottam, 
még az 1966-os évfolyamán is a nős emberek csoportja 
megy betlehemezni, ezúttal, az ő bevallásuk szerint, 
utoljára. Még egy cél fűti őket, s az ehhez szükséges 
összeget így akarják előteremteni. Aztán ismét vissza
adják a kellékeket a fiataloknak, hogy folytassák a 
hagyományt. Hogy a következő csoport miként verő
dik össze, és kikből, nem tudni előre. Mert most, a 
négy év kieséssel tulajdonképpen egy „betlehemes 
nemzedék" is kimaradt a gyakorlatból, a láncból. De 
az az általános felfogás, hogy egész biztosan mennek 
majd újból a fiatalok, hisz „nem is lenne igazi kará
cson bötlehem nékü". 

Az idén már harmadszor játssza a balatonszent
györgyi származású Simon István az öregpásztor sze
repét. Pár év múlva érdemes lesz újra lejegyezni a bet
lehemest, s megfigyelni, mennyit vettek át az ízes szent
györgyi szövegből, vagy mennyire maradtak meg a 
maguk mondókája mellett. Hiszen tudott dolog, hogy 
az íratlan hagyomány, bárhogy ragaszkodnak hozzá, 
idők folyamán alakul, bővül, vagy töredékesebbé vá
lik, attól függően, milyen szerepet képes még betölteni 
a falu életében. 

P etánovit s Katalin 
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Das Marionetten-Bethlehem-Spiel von Vörs 

Am Anfang des vergangenen Jahrhunderts hatten 
noch die Bethlehem-Spiele ihre Blütezeit, sie sind aber 
infolge der Verbürgerlichung während der verflossenen 
anderthalb Jahrhunderte verdrängt oder auf das Ni
veau der Kinderspiele gesenkt worden. 

Das Bethlehem-Spiel ist seinem Inhalt (biblische 
Ereignisse) und seiner ersten (liturgischen) Darstellungs
form nach christilichen Ursprungs. Später ist dieses 
Spiel aus den Kirchen auf die Straßen geraten, wurde 
profaniert bzw. mehrere Typen haben sich entwickelt. 

Unter den Behlehem-Spielen kommt eine hervor
ragende Rolle dem Marionetten-Bethlehem-Spiel zu, 
das heutzutage kaum mehr in seiner lebhaftigen Wirk
lichkeit vorkommt. In Transdanubien — besonders in 
den Komitaten Somogy und Zala — war das Mario
netten-Bethlehem-Spiel in vielen Dörfern bekannt, 
aber heutzutage ist es nicht mehr üblich. Eine Ausnah
me ist Vörs, das in der Nähe von Keszthely gelegene 
Dorf des Komitats Somogy, wo dieser Brauch bis zu 
unseren Tagen lebt und nach dem Gedächtnis der älte
ren von ihrem Kindesalter an von Jahr zu Jahr erneut 
wird. 

In früheren Zeiten spielte das Bethlehem-Spiel in er
ster Reihe eine kultische Rolle, nur nebenbei diente es 
Kollektenzwecken. In den neuesten Zeiten aber ist der 
Schwerpunkt auf die Gabensammlung gefallen, beson
ders von 1963 an, als dieser Brauch von den jungen zu 
den verheirateten Männern überging, die, infolge ihres 
Ernstes und ihrer Zuverlässigkeit, diesen Wechsel will
kommen geheißen haben, da sie einen Teil der zur 
Renovierung der Dorfkirche benötigten Summe in die
ser Weise zusammenbringen wollten. Dieser Tausch ist 
nur zeitweilig, die verheirateten Männer, nach ihrem 
letzten Auftreten an Weihnachten 1966, geben die Rolle 
den jungen Männern zurück. 

Das Teilnehmen am Bethlehem-Spiel hängt volkom-
men von der Begabtheit des Spielers ab. Das Einlernen 

geschieht an den gemeinsamen Proben, die Rollen wer
den niemals abgeschrieben, alles wird durchs Hören 
gelernt, die Spieler bessern einander aus. Selbst die 
Bewegungen haben ihre Reihenfolge und Tradition. 

Individuelle Iniziative kommt bloß anläßlich der Er
zählung der Traumbilder zum Einsatz. Das Bethlehem-
Spiel hatte in den 1940-er Jahren noch so eine lebhafte 
Verknüpfung mit der Kirche, daß die Leute in Bethle
hem-Kostümen zur Mitternachtsmesse gegangen sind. 

Im Spiele wird die Handlung unter Marionetten 
und lebendigen Personen geteilt. Die Rolle der Mario
netten — weißer und schwarzer Hirt, Frau, Mann, zwei 
Teufel, Lackó — beschränkt sich auf einen stummen 
Tanz, sogar ist die Rolle von einigen Marionetten 
verdunkelt worden, z. B. die des Rauchfangskchrers, 
der zum Teufel gemacht wurde, — obwohl seine Rolle 
einst offenbar eine wichtigere sein durfte. Die leben
digen Spieler: der Einleiter, der um die Einlassung der 
Bethlehem-Spieler bittet und die Marionetten tanzen 
läßt, zwei Engel, die die Krippe und Marionetten tra
gen und deren Aufgabe ist das Leiten des Gesanges, 
der erste, zweite und der alte Hirt, die mit ihrem Scher
zen dem Spiele Farbe und Lebhaftigkeit verleihen. 

Der Aufbau des Bethlehem-Spieles: 
1. Einleiter bittet um Erlaubnis für die Vorführung 

des Spieles, erwähnt den Grund ihrer Ankunft 
2. Das Tanzen-Lassen der Marionetten 
3. Gabensammlung und Abzug 
Der Text des Bethlehem-Spieles ist geläufig, der einen 

guter Versmacher erkennen läßt. Die in ihm vorkom
menden lateinischen und die in dieser Gegend unbe
kannten Wörter zeugen davon, daß diese Überlieferung 
einst von einem Pfarrer oder einem Lehrer im Dorfe 
eingebürgert worden sein durfte. Natürlich wurde der 
ursprüngliche Text ihrem Geschmack und Anspruch 
entsprechend umgestaJtet und danach gespielt. 
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La crèche aux marionnettes de Vörs 

Les jeux évoquant les épisodes de la Nativité, auprès 
de la crèche, florissaient encore au commencement du 
siècle passé, mais le siècle et demi coulé, de même que 
l'urbanisation les ont peu à peu bannis, ou descendus 
au niveau de jeux enfantins. 

Par son contenu (événements bibliques) et par sa 
forme primitive (lithurgique), le jeu de la crèche est 
d'origine chrétienne. Plus tard, ce jeu sort de l'église 
dans la rue, se profanise, et plusieurs types s'en déve
loppent. 

Parmi les jeux de la crèche, une place eminente revi
ent à la crèche aux marionnettes que l'on ne retrouve 
guère, de nos jours, sous sa forme réelle et vivante. En 
Transdanubie — surtout dans les départements de So
mogy et de Zala — dans plusieurs villages on connais
sait bien cette coutume, mais on ne l'exerce plus. Une 
exception est Vörs — petit village du département de 
Somogy, près de la ville de Keszthely — où, selon la 
mémoire des vieux, cette coutume se renouvelle d'année 
en année, d'une façon ininterrompue, depuis leur en
fance. 

Auparavant, ces jeux avaient un caractère cultique,la 
quête n'était qu'un but secondaire. Mais dans les der
niers temps, c'est la quête qui est devenue plus impor
tante, surtout entre 1963 et 1966, quand des mains des 
jeunes gens, la coutume passa aux hommes mariés, 
sûrs et sérieux, qui s'en chargeaient—et qui furent même 
les initiateurs de ce changement, — parce qu'ils voulai
ent collecter de cette façon une partie de la somme né
cessaire à la restauration de l'église du village. Mais ce 
changement fut temporaire: en 1967 ce seront de nou
veau les jeunes qui s'en occuperont. 

La participation active aux jeux de la crèche dépend 
entièrement du talent du jueur. Les rôles sont appris 
aux répétitions communes, le texte n'est jamais noté, 

on l'apprend par l'ouïe, et les protagonistes se corrigent 
mutuellement. Même les gestes ont leur ordre, leurs tra
ditions. 

C'est seulement pour le récit des rêves que l'initiative 
individuelle est permise. La relation entre l'église et les 
joueurs était encore si étroite aux années 1940 que les 
montreurs de crèche assistaient en costumes à la messe 
de minuit. 

Des marionnettes et des acteurs vivants mènent l'ac
tion du jeu. Le rôle des marionnettes — berger blanc, 
berger noir, femme, homme, deux diables, „Lackó" — 
se borne à la danse muette, le rôle même de quelques 
marionnettes s'est obscurci, tel celui du ramoneur, dont 
on a fait un diable — bien qu'autrefois leur rôle eût plus 
d'importance. Les personnages vivants: l'Annonceur 
qui demande la permission d'entrer au nom de la trou
pe et qui fait danser les marionnettes; deux anges, qui 
portent la crèche et les marionnettes et dirigent le 
chant; le premier, le second et le vieux bergers qui par 
leurs plaisanteries, farces et tours, rendent le jeu vif et 
coloré. 

La composition du jeu: 
1. L'annonceur demande la permission de présenter le 

jeu et dit le but de leur arrivée 
2. Conversation des bergers; récit de leurs rêves 
3. La danse des marionnettes 
4. Quête et sortie 

Le texte du jeu est souple et coulant, c'est l'oeuvre 
d'un bon poète. Les expressions savantes, les tournures 
inconnues dans cette contrée montrent que c'est le curé 
ou le maître qui a introduit au village cette tradition. 
Naturellement, ils ont adapté le texte original à leur 
goût et à leurs exigences, et c'est cette forme que l'on 
joue. 
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ВЕРШСКИИ ВЕРТЕПНЫЙ ТЕАТР ТАНЦУЮЩИХ МАРИОНЕТОК 

В начале прошлого нека вертепные игры еще пере
живали период своего расцвета. На протяжении же 
последующего полутора столетия благодаря обур
жуазивайте общества они постепенно вышли из 
моды или же ОПУСТИЛИСЬ на уровень детской забавы. 

СУДЯ ПО содержанию (библейские сюжеты) и по 
форме (литургические), вертепные игры являются 
христианского происхождения. Позднее вертеп вы
шел из церкви на улицу и образовалось несколько 
типов его. 

Среди вертепных игр выделяется вертепный театр 
танцующих марионеток, который в наше время едва 
встречается. Во многих селах задунайского края 
— особенно в Шомодьской и Залайской областях — 
был распространен этот тип вертепа. Но в настоящее 
время и там о нем забыли, исключение представляет 
расположенное в Шомодьской области недалеко от 
Кестхейя село Вёрш, где этот обычай живет и поныне. 
Там эти игры повторяются перед рождеством из 
года в год, сопровождая жизнь человека, начиная от 
самого раннего детского возраста до глубокой ста
рости. 

Вначале роль вертепа в первую очередь была 
КУЛЬТОВОЙ, собирание же пожертвований имело вто
ростепенное значение. В последнее время, наоборот, 
на первый план вышло собирание пожертвований, 
особенно после 1963-го года, когда инициатива переш
ла от молодых людей к женатым мужчинам, которые 
со всей серьезностью взялись за эти обязанности. Для 
этой цели тем более НУЖНЫ были серьезные семейные 
МУЖЧИНЫ, что предполагалась реставрация местной 
сельской церкви, и часть необходимых для этого 
средств думали собрать таким путем. Этот обмен 
ролями временный: рождество 1966-го года семейные 
МУЖЧИНЫ в последний раз обходят с вертепом село, 
после чего этим опять будут заниматься молодые. 

Участие в вертепных играх зависит исключительно 
от того, какими способностями обладает играющий. 

Роли никогда не записываются, они разучиваются на 
совместных пробах, причем один направляет и поп
равляет другого. Даже для движений существует 
свой порядок, свои традиции. Собственная инициа
тива, изобретательность проявляется лишь при пере
сказывании сновидений. 

Вертепные игры еще в 1940-м году были так тесно 
связаны с церковью, что на вечернюю мессу шли в 
масках, ряженые. 

В играх роли распределялись между куклами и 
живыми исполнителями. Марионетки: белый и чер
ный пастух, женщина, мужчина, два черта, Лацко; 
их роль органичивается немыми танцами, роль не
которых, как, например, трубочиста, из которого сде
лали черта, со временем совсем стушевалась, хотя 
в былые времена, очевидно, их значение в игре было 
более существенным. Живые исполнители ролей: 
вступающий, который просит ВПУСТИТЬ ряженых, он 
же управляет танцующими марионетками; два ан
гела, которые несут вертеп и КУКОЛ, они же руководят 
песнопением; первый, второй и старый пастух, кото
рые шутками украшают и оживляют игру. 

Порядок вертепных игр: 
1. Вступающий просит разрешения показать игру, 

указывает причину прихода. 
2. Весёлые шутки пастухов, сновидения. 
3. Танец марионеток. 
4. Сбор пожертвований и уход. 
Текст вертепных игр гладкий, свободный, написан

ный хорошим стихотворцем. В нем встречаются клас
сические, неизвестные в этой провинции слова. Это 
указывает на то, что традиционному тексту в свое 
время положил начало учительствовавший в селе 
священник. Естественно, что традиционный текст 
постепенно был переработан соответственно своему 
ВКУСУ и потребностям, так его и играют. 
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