
Mszlói betlehemes iáté k
(Ré szletek)

Yiszló kicsinq közsé g a, Blrsld-Abaú j-Torna meqyei Cserhóton. Lakassdqa ma l00 felett van valamivel. ABódv  ós a Hernád közti te-
rüIet hözepetálán megbú vó falunak ré gen ruszin kkói voltak, s mind görög ftatllí kuslk. EElkor a lakosság óllattenué szté sbó1 é It, d,e az
idó:k folqamán a földm velé s került el .é rbe. Ám az eqqkoi pásztor r,tú lt hedveutt eoa saidt, e falura jellemzí  betlehemes hialakulásdra_

Els  pásztor dobbant a bottal az aitóban:
szabad a kis lé zuskát djcsé rni?

Többiek vagy a hallgatóság:
Szabad !

Az angyalok beiönnek é s a betlehemet
az ,,asztalra" helyezik é s mond|ák:

Siessetek páSZtorok, repüljetek angya Iok,
MuZSikát indí tsatok, é hesen, csöndesen,
]öit el lé zus Szent neve, jöij e] ]é zus szentlelkeI
C]ória j

pásztorok kintr l:
Í gy elmenjünk, csak siessünk mi Betlehembe,
Ott találjuk a kis ]é zust, nagy ví g örömbenI

Els  pásztor beiön é s körbeiár:
E j, hu ja, hol Vettem itt magam?
Hú Ztam, Vontam, fáradt lábaimat,
Meg sem talpa]hattam í ongyos bocskoromat!
Betlehem hegyé n jártam, Sé táltam,
Sé tálás közben egy bakkecské nt találtam,
Ett l rú t áliattól ú gy megiiedtem,
Hogy pásztor társaim szé jjel eresztettem,
De, ha egyet dobbantok iuhászok mód|ára,
Megé rkeznek í me, szí vem fáidalmára !

{dobbant a dobbal)
Második pásztor belé p, körbe |ár:

]ó, hogy itt talállak, é pp té ged kereslek,
Mert magamban lenni, bevallom fé lek,
Amint nyáiam után sé tálgattam,
Nagy fé nyessé g l n, s kí sé rtetet Iáttam

Nagyon szé p volt, szárnya is Volt né ki,
Egé sZ öltözete, csillaggal volt teli,
É s örömet mondott nekem: Meg ne ijedj,
Ma sZületett ]é ZuS I
Hogy e hí rt megvigyem,
HoZZád siettem,

Els  pásztor:
Hát pásztor társad ho] hagytad?

Második pásztor:
Betlehem hegyé n a nyáiial,
De   is jtt van azonnal.

Harmadik pásztor beiön körbeiár:
KedVeS pásztoí  társaim, lám é s is itt Vagyok,
Sz römön nektek sok lyukat mutatok,
Melyb l kilátszik, hogy jó pásztor vagyok,
A farkasoktól se messze szaladok,
De most egyszer elhagytam a nyáí at,
Mind ki csodálatos kí sé rtetet láthat,

Els  pásztor:
Sutra való vagy te, nem is a nyáj mellé ,
Ha holmi kí sé ftetekkel á]lsz itt nekem elé .
Ma a páSztoí ok Betlehembe jutnak,
ott találiák Urukat, aiándé kot nyú jtanak,

A pásztorok körbeiáriák a betlehemet é s mondiák:
Most láttuk, most ]áttuk, amit nem láthattunk,
Megszületett ié ZUsunk, 1é zusunk, a mi Királyunk.
Egy sz znek mé hé b l, szí í zen szült vé ré b l.
Eljött Isten Fia, Alleiuja, alleluja,

Átdolgozta: Dr. Sasvári László

Christkindl-iáté k Bé kásmegyen

É vr ] é vre, az adventi id  kezdeté n, összeállt né gy l2
é ves, vagy akörüli kislány é s kisfiú  a ,,.Jé zuska-é nek]é s-
hez", A faluban ké t ilyen csoport alakult. A hangszí ne-
ket gondosan összeválogatták, hiszen Máriának ma-
gas, Józsefnek mé ly hangú nak kellett lennie

Ett l kezdve szorgalmasan gyakoroltak a kántor ve-
zeté sé vel, hogy a Szentesté n semmi ne zavarhassa
meg a,,szereplé süket".

Kellé kekre is szüksé g volt, az angyaloknak ké t gyer-
tya, Máriának egy te]dí szí tett bot kellett, |ózsef pedig
egy bölcs t vitt, benne egy babával, ez volt a,,Kisié -
zus", é s egy keresztet, A lányokon fehé r ruha volt é s a
hajukat szabadon hagyták. Mindké t angyainak arany
szalag volt a hajában, Mária fátylat ViSelt, József pedig
iehet leg barna köpenyt,

A Csoportot kí sé rte mé g ké t vessz s fiú , ké t ,,Qaten-
Certen", akik maguk_vágta t zfavessz  köteget vittek,

Termé szetesen perse]yt is Vittek magukkal é s örül-
tek, ha csörömpölt a pé nz a fé mdobozban,

Szenteste dé lután|án, ú gy három óra felé  indultak ú t-
nak, A ,,kisié zusok" házról házra mentek, Az ajtók el tt
csengetty vel jelezté k megé rkezé süket é s a csoport
együttesen ké rdezte:,,Beenqed,í k a kisjé zuskát?" Termé sze-
tesen beengedté k, sot már nagyonis várták, A legtöbb-
ször már ajándé kcsomagot is ké szí tettek a gyerekeknek,
amit aztán a szereplé sük után oda is adtak nekik,

,,Dicsé rtessé h a ]é zus Krisztus" köszönté ssel lé ptek be é s
az asztalra tetté k a kelié keket. Meggyú jtották a gyer-
tj,ákai é s ünnepé lyes csendben fölcsendült a ,,]é zus-
kások" áhí tatos é neke,
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Angyalok:

Mária:

Angyalok:

Mária:
| zseí :
Mária:
|ózsef:

Mária: ]ózseí ,Ieghedvesebb]ózseí em

|ózseí : Mária, Naggassmnq, tiszta Sz z.
Mária: Mi legyen a guermeft böl66e?
|ózseí ; lószol leqqen a bölcsqe.
Mindenkil |ósml lequen, tiszta Sz z

]ászol leguen a biilts je.
Mária; ]ózseí ,Iegkedvesebb]ózseí em

|ózseí : Márí a, NaglJassnnu, tiszta Sz z.
Mária; Aki legtlen a quermek póIaácskáia?

|ózseí : Lenvászon legqen a takarója-
Mlndenki: Lenvászon legqen, tiszta sz z.

Lenvászon legqen a takarója.
Márla: Iózseí ,Ieqkedvesebb]ózsefem
|ózsefl Mária, Naqgassmnq, tiszta Sz z.
Márla: Mi lequen a gtlertnek neve?

|ózsef: }é zus legyen a neve,
Mlndenki: |é zus lequen, tiszta Szuz

| é zus leq ked,v es eb b g germ ek,

Aludi leqkedvesebb ]ózuska
csukd Ie szemed

mindenki tóqed rinqat,
mindenki té ged tisztel,

aludi, oh lé zusha
aludi, Oh ]é zusfta

Mit ad nektek lsten
Mit ad nektek ]sten

É n vaElak a hövet

Istentó1, lstenta
engem küldött ,

engem küldött,
Enqé m a horona,
ami a fejemen van,
ami a feiemen van,
az UrlsIen
a Fiú isten meqengedte.

Máia, Mária
lé pj be

lfo1 be

most már szabad (belé pned).

Bejövök hozzátok
mert hallom, hogq a ggerekek

sz7 r g alm asa n im ádkoznak
Amikor szorqalmasan imódkoznak é s é nekelnek
Aran11 alándé kot kapnah
Ha nem imádftoznak é s é nekelnek szorgalmasan,
a virgáts fog k|drbe járni-

Óh Márí a, ne lé gg olg szigorú
szavad szerint foq törté nni minden
tedd azt rné rleqelé s né lkül
hogq meqajóndé hozod, a qyerefteket -

] ózs eí , Ie g kedv eseb b ]ózseí em
Mária, Nagaasszona, tiszta Sz Z.
Menj be é s rinqasd áIomba a qqermeket

Hogq tudnám álomba rinqatni
a szeqé nlJ quermeftet,

Nem tud,Om meghajlí tani öreq hátamat
A,Iudj, alud,j, óh ]é zusfta,

Ekkor Mária felvette aZ egyik pálcát, mindenkit meg-
é rintett vele a házban a következ  szavak kí sé reté ben,

,,Friss é s eqé szsé ges, friss é s egé szsé ges, maradiatoh eqé szsé g,

ben; am(q ú jra visszalövöh -"

Mindenki:,,Boldog Karácsonqt kí vánunk mindnqájatok,
nak!"

Í gy ment ez házról házra,,M imádságra hí vó harango-
zás idejé re a plé bánosnál kellett lenni az el é neklé s-
re. Ezután egy kis vacsoraszünet köVetkezett, A Vacso-
ra után meger södve folytatták tovább é jfé lig. fu é jfé _
ii mise el tt bevonultak a csoportok a templomba,
egy-egy melié koltár elé  é s itt lerakták a kellé keiket,
amelyek aztán az egé sz Karácsony idejé n ott is ma-
radtak.

Hogqan telt a Szenteste?

A baráti családok a vacsora után összejöttek, Az id -
sebbek elbeszé lgettek, a gyerekek az ú | ajándé kokkal
iátszottak, Az é jfé li mise el tti id  gyorsan eltelt, A ki-
csiket már korábban iefektetté k, a nagyobb gyerekek
pedig elmehettek a feln ttekkel é tfé li misé re. A fiatalok
baráti körben ünnepeltek, Legtöbbször meghí ltak né -
hány leányt é s legé nyt a teaf zé s örömteli programjára,

A lányok f zté k a teát é s hoztak hozzá karácsonyi sü-
temé n],t, a legé nyek pedig a teához való rumot, Vidám
este kerekedett, társas- é s káftyajáté kokkal töltötté k e]

az |d l- Az est kedvenc táté kainak egyike a ,,Plaldelieb"
volt, hiszen ebben zálogké nt csókot kellett adni, ott aZ-
tán kivörösödtek a feiek. Fé ltizenkett kor vé get vetettek
a szórakozásnak é s együtt mentek az é tfé li misé re,

Újavi i kí vánsáqok

Az é v befejezé se mindig az ünnepé lyes ,,HáIaadással"
kezd dött, Termé Szetesen nem hiányozhatott aZ ün-
nepr l a fú vószene, Mihelyt befejez dött a templomi
hálaadás, fe]hangzott a ta]palá való, É jfé lkor a mé g
n tlen fé rfiak hazamentek, hogy  k köszönthessé k
legel bb szüleiket ú lé vi |ókí vánságokkal, aztán korán
reggel elkezd dött, é s gyakran mé g napokig tartott az
ú i é v köszönté se, A gyerekek minden rokont megláto-
gattak, Né hány ilyen kí vánság:

Apa é s anya:
Boldog  j É let
kí vánok nektek,

szí vetekben a lé zuska leguen,

öröhös boldogsáq ós bé ke,

legqen az ú 1 esztend,óú e!

Kisgyerekek mondókája:
Kis apróság vaqltrok,

ne állí ts sarokba,
ne hagtlj soká várni,

menni hell móshova.
Kis szamár vaqtlok
FeIálIok eqy padra,
Feltartom a kezemet

Adjatok bele aranqat|
Azt kí vánom, azt kí vánom
mit kí uánok, naú liatoh
a zsákba é s adiatok valamit-
A kálqha mögött
Nqú ljatoh a zsákba é s adlatok
valamit.
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