
TÖMÖRY MARTA 

A BETLEHEM 
Ötéves koromban Magyardombegyházán minden el volt 

már csomagolva, költöztünk, utolsó este átvittek a szomszédba. 
A betlehemesek! - súgta valaki. A túlvilág tört be velük. Vad 
és titkokkal teli, hatalmas Lények voltak. Máig emlékszem a 
havas bundák nehéz szagára, a pásztorok ugrásaira, forgásukra, 
ahogy botjaikkal feltörték a konyha tapasztott földjét. Féltem, 
és mégis ellenállhatatlanul vonzott a fényességes betlehem. 

Első és talán máig legnagyobb színházi élményem ez. Ezért, 
hogy legyen a mai gyerekeknek is ilyen kincse, kezdtük el 
1991-ben, próba-szerencse alapon a betlehemesek összehívását. 
S kiderült, hogy nem egyedül én őriztem e képet. 

Emlékek, képek, emberek 
1991-ben megjelent a betlehemes felhívás a tévében, s Bal

lá Feri bácsi (árvagyerek, cselédsors, fogság, meghalt a fia, kö
zelebb a hetvenhez) --feljött, egyenest a tévébe. Kiskabátban, a 
novemberi hidegben. A zsebéből elővarázsolt egy videokazet
tát. - Háromszáz forintot fizettem, hogy meghúzzák a harangot, 
hogy rajta legyen a hangja — mondta. 

Ballá Feri bácsit felfedezte egy tanárnő valami nyugdíjas 
műsoros esten, s bevonta, hogy a kunszentmiklósi gimnazisták
nak tanítsa be a betlehemest, ahogy ő gyerekként játszotta. S 
Kecskeméten csikós kalapban, maga is ott énekelt velük. Ez 
volt élete legszebb napja. A következő évben baleset érte, még 
a kórházban készített Icának egy újabb betlehemet, mert az 
egér beleköltözött a régibe... 

Horányi Ilus, ő is elment már.. . a fáma szerint erdélyi báró 
kisasszony volt, igényes bábtervező-rendező, s utoljára a pásztói 
isten szegénykéivel (Down-kórosok, bice-bócák) gömöri betle
hemest játszott. Hatalmas akarással adták a szép asztali játékot, 
rögzítette a videó, ahogy ott hajlonganak, üdvözült mosoly-
lyal... Felejthetetlen, akár a ceredi, medvesaljai asszonykórus 
bölcsődalai, szólói. Egybecsengenek a visai pásztor-angyalok 
énekével. A hatéves Jancsika volt a legfiatalabb Mária a ját
szók közt. Később meg is látogattuk őket gyönyörű szülőfalujuk
ban. 

A lövétei nagy, tizenhét személyes misztériumjáték hét 
pásztorának briliáns technikával előadott tánca. 

A gyertyánfalvi pásztorok heródesjátéka a fekete medve
öreggel, feszes pásztortánccal, és kasmír kendő-palástos három
királyokkal. 

A bodoki asszonyok átváltozása, ahogy olcsó konfekció ka-
bátjaikból kibontakoznak, pillangóként, s pompás zoborvidéki 
viselettikben, mint a királynők vonulnak a pestújhelyi temp
lomba. 

Megéltünk sok gyönyörű pillanatot. S nehezet is. 
Kecskeméten a túrjelentkezők fogadása válságot eredmé

nyezett. Akkor, ott, felvetettük: nincs tovább, nem lehet to
vább csinálni. S másnap elém állnak a tassi gyerekek, meg a 
szoboszlói kecskézők. Kora reggel kimentek a piacra, s egy ka
lap aprópénzt, egész keresményüket kötényembe öntik. „Tessék 
az adósságba, hogy legyen betlehemes találkozó továbbra is". A 
csapat fele cigánygyerek, ragyognak. 

A balatonberényi öregek, akik egyikének a találkozó heté
ben levágták a lábát, de a többiek eljöttek, hogy még utoljára 
megmutassák azt a parádés bábtáncoltató betlehemet. A feleség 
láthatóan reszket egész játék alatt. 

A zentai betyárok, karikás ostonal cserdítve az ártó szelle

mek láthatatlan seregébe a kecskeméti állomáson. 
A szegedi nevelőintézeti gyerekek, akik fényességes gyékény 

betlehemükkel elmentek a börtönbe is. 
Paksi Imre bácsi nevelőintézeti gyerekei, akik azért betlehe

meztek, hogy egyszer az életben ők is végigcelebráljanak egy 
disznótort. Aztán, már kikerülve az intézetből, „fiai" kísérik né
pi játékot készíteni, tanítani. 

S a szentségházak: a görög katolikus csedregiek hatalmas 
üvegfalú betleheme, szép szobrokkal. A halmiak kivilágítós át
tetsző papír-remeke. 

Vajon a váriak fürge ördöge ki tudott pattanni idejében a 
templomdobozból, vagy elvitte az ár, a falujukkal? Messzi zengő 
kórusukat nem hallották volna odafenn? 

Egy másik Magyarországot ismertem meg ez idő alatt. A 
nagyvonalút, az adakozót, a melegszívűt. Az útra bocsátó falva
kat, ahol a subákat, bőgatyákat, hímzett viseleteket kölcsön
zik. Mohát a betlehembe, s pénzt az utazásra, a szegény önkor
mányzatok is összekuporítják. A falu híréért-nevéért? Hálából a 
játszók végigjárják a falut. 

Kallós Zoltán: Nagyon nagy élmény volt nekik (a visaiak-
nak) a magyarországi út, főleg, hogy legnagyobb részük sohase 
járt még Pesten, úgy nézett ki, hogy ez a szokás végleg elmarad. 
Két évvel korábban jártak utoljára, s az, hogy kijöttek, olyan 
lökést adott, akkora lett a lelkesedés, hogy karácsonykor végig
járták az egész falut. S a következő évben megismételték, tul
kával is kijöttek farsangkor. (Aztán felszívták őket a nyugati 
munkalehetőségek.) 

Vélemények, aggodalmak és a munka 
Az ortodox néprajzos felfogás szerint az autentikus hagyo

mány, az ősi, a teljes már úgyis a múlté, ha netán még élne hal
vány visszfénye, hasson otthon a saját közegében, ne tegyük 
színpadra, ne eresszük össze, nehogy felhíguljon. 

Csakhogy, hol vannak már a régi falvak, ahol nyitva volt a 
kapu, s megkötötték a kutyát, hogy járhassanak a kántálok, 
kóringyálók, koledálók. 

A módosult életterekben élők ne találkozhassanak? Elfo
gadjuk a felejtést? 

Miközben mennyi mindent lehet tanulni e hagyományból. 
Ott van az asztal sarkán, kihagyó emlékezettel, nehéz kézzel 
leírt szöveg, a játék-fordulatokban megnyilvánuló nemzeti gé
niusz. A gonddal őrzött, kikeményített, slingelt varrott helyi 
népviselet, s a viselők tartása. A tánclépések, a mímes gyakor
lat, a gesztusok nyelve. 

Ezek az emberek egy hónapig készülnek ma is, munka után 
próbálnak. A lövétei regula jelzi, milyen kemények a betlehe
mes társasági feltételek - templomban őrzik a kellékeket, a 
Szentestén a liturgia támaszaként állnak, s kirajzanak jó hírt 
vinni, s a begyűlt pénzt a (nem dotált) egyház támogatására, a 
kalácsot, bort a közös lakomára adják. Melyik színháznak van 
szebb küldetése? 

A máramarosi halmiak betlehemében a nagy kivilágított 
óra háromnegyed tizenkettőt mutat. (Három fertály ződre -fe
küdjünk a fődre - azaz: ítélet alatt állunk.) 

Bizony, ami még ma él, holnap az idős adatközlővel együtt 
az emlékezetből is kivész. Módszeres, rendszeres gyűjtés kellene, 



lehetőleg a helyszínen, jó rögzítő apparátussal. Vagy csak gyér-
meki alázat az újratanulásra? 

Világszerte védik már, mint élő nemzeti kincset — magukat 
a játékokat. Vannak nálunk is áldozatos nagy emberek, pénz, 
paripa fegyver híján. Kallós Zoltán, Üjváry Zoltán, Együd Ár
pád, s túlnan Papp György, Jókai Mária, Bagu Balázs. S vannak 
a névtelenek. Bizonyítják, hogy így is lehet, muszáj. 

Regionális találkozók, táborok: a nagykárolyi, moholi, bá
tyúi, felsőőri - s legutóbb a brassói nemzetközi betlehemes fesz
tivál. 

A mi 91-es találkozónk is elindított valamit. 
„Itten toppá, zenmea tenkai". Japán mondás: egy ponton 

áttörni, mindenfelé kiterjeszkedni. 

Jegyzetek a betlehemes játék teátrális formáiról 
Wakabayashi Kazuhiro, japán népi színház-kutató sok min

dent tanulmányozhatónak vél a betlehemes szokásokban, s 
olyan fontosnak tartja, hogy évek óta járja a Kárpát-medence 
betlehemező vidékeit, s feljegyzéseket készít, ékes magyar nyel
ven: 

A betlehemes játék a karácsonyi kántálás egyik dramatikus 
formája. Mint a kántálok és köszöntők, a betlehemes célja is 
jókívánság, annak ellenadójaként kapnak ennivalót, vagy 
pénzt - azaz egy kolduló szokás. A kolduló szokásokban nagyon 
gyakran valamilyen szimbólumot hoznak. A betlehemezés ese
tében ez a betlehem (kis templomocska), illetve csillag vagy 
bölcső-jászol. E szimbólum körül folyik a cselekmény. 

A betlehemezés házról házra járó, úgynevezett költöző/ván
dorló játék. A szereplők a szobába, színhelyre egymás után 
mennek be, bemutatkoznak és behívják a következőt. Ebbe az 
egyszerű konstrukcióba feszültséget hoz az öreg pásztor azzal, 
hogy néhányszor megtagadja a bejövetelt. 

A betlehemes játék színjáték, ezáltal a hétköznapi rendtől 
eltér. A szereplők versben beszélnek és énekelnek, ez megkü
lönböztetett, kiemelt jelleget ad a szövegnek. A nép ezt a meg-
különböztetettséget, kiemeltséget kifejezi mozgással is. A vers 
és ének ritmusát követve oda-vissza járnak vagy keringenek, 
vagy bottal ütik a földet. Hangszert általában csengőn kívül 
nem használnak. A csengők és bot színezi a játékot, hangsú
lyozza a ritmust. Régi, hagyományos játékban formális (nem 
realisztikus) a szereplők mozgása. A játékot szinte a ritmus és 
vers vizualizálásának nevezhetjük. Ez a mozgásrend azonban 
felbomlik, amikor a hagyomány megszakad. A játék felújítása 
elsősorban a szövegnek és az öltözetnek felújítása, az archaikus 
mozgásmód felidézése elmarad. 

Az öltözet is a kiemeltség népi kifejezésének tekinthető. A 
népi színjátszásban tulajdonképpen azt használják, ami megvan 
a falusiak szekrényében. Pl. a katonának ugyanaz a ruházata, 
mint amit a mostani katonák viselnek. A fejre vagy kézbe ke
rülő kellékek elkészítése viszont tág teret biztosít a népi fantá
zia kibontakozásának. 

Ünnepi jellege miatt a betlehemezés népszerű, általánosan 
gyakorolt karácsonyi szokás volt, és ismét azzá fog válni. 

A régi városi betlehemjárók 
M : Henrii! Te láttál gyerekkorodban betlehemes játékot? 
H : Én betlehemes játékot nem láttam, de betlehemes játé

kot én magam játszottam. M i magunk állítottunk össze, préselt 
képekből, furnírra ragasztva, kivágva, én magam megcsinál
tam. .. Viszont betlehemi élőképeket templomokban láttam a 
jászollal, a Három Királyokkal, pásztorokkal, minden... Annak 
idején a Mária Terézia templomban például, mert a nagymama 

ott lakott a Liliom utcában, elég közel volt, minden karácsony
kor elmentünk oda. Ott nagyon szép betlehemek voltak... 
Ilyen nagy figurák voltak, szinte marionett figurának lehetett 
volna használni... Nagyon szépen kidolgozva, gyönyörűek vol
tak. Nem, nem mozogtak. Be volt állítva a betlehemi jászol és a 
betlehemi figurák. Bent a templomban, mindig az oltár jobb 
oldalán volt felállítva. 

M: Jártak betlehemesek városon is? 
H: Hát mi magunk is jártunk! Persze! 
M : Ismerősökhöz? 
H : Nem csak ismerősökhöz... bementünk házakba is, az 

egész körutat végigjártuk annakidején. Bementünk a körútra, a 
belvárosba. A legtöbb karácsonyt éneket tulajdonképpen azért 
tanultuk meg akkor... és hangosan, udvarokban énekeltünk és 
krajcárokat dobáltak le. Aztán amikor összeakadtunk például 
olyan betlehemesekkel, akik éppen abból a kerületből valók 
voltak... úgy megkergettek, hogy az öcsém - az öcskös volt az 
angyal, valódi üvegszálas angyalhajat raktunk a fejére - és te, 
úgy megkergettek... szegénykém alig tudott szaladni... mert 
ugye majdnem bokáig érő fehér hálóing volt rajta, és így fel
húzta, a nyakába, én meg a betlehemet szorongattam a hónom 
alatt, úgy rohantunk, mint. az őrültek... 

M: Te minek voltál öltözve? 
H: Én voltam az öreg... ilyen görcsös görbe bottal - a Li 

getből vágtuk- és izé, kender-szakáll, bajusz, minden... Kucs
ma, kifordított kabát... és - ja, hogy bundának hasson, spárgá
val ilyen csomókat raktam rá - és így jártuk be... 

M : Ketten jártatok? 
H: Nem, hárman... ő volt a Hipp-hopp Pista, /nevet / 
Hipp-hopp Pista, igen! „Gyere be, te Hipp-hopp Pista! -

Nem megyek! Gyere be, mert... mert... megraklak a fütykö
sömmel. - Minek menjek be? — Mert idebent jó meleg van, vár 
a terített asztal. — Milyen asztal? M i van rajta? - Sütemények, 
sonka, kolbász..." 

M : Kard volt valakinél? 
H : Kard... fakard... az nála volt. 
M : És a betlehemet ő vitte, vagy te? 
H : Nem, azt én vittem. Aztán persze időnként letérdelt... 

Ja, nem, nem én! Nem, dehogy! Azt az angyal tartotta, az öcs
kös! Előtte egy szál gyertyát meggyújtottunk, hátul egy zseb
lámpát szereltünk bele, az még most is megvan. Hátul dupla 
fala volt, és a belső részén a csillagot kivágtam, a széle sárga, a 
közepe vörös, és a zseblámpa az pont a jászolt világította meg, 
úgyhogy nem a gyertya világított alulról felülre, hanem a zseb
lámpa, és mindig cserélgettük benne az elemet. Úgyhogy ahova 
bementünk, nagyon megnézték. Hátul volt egy pici kapcsoló 
is... Megvan, meg tudom Neked mutatni. 

/Interjú Kemény Henrikkel, 1988. január / 

A betlehemes játékok 
A betlehemes játékok az évkörben a téli ünnepkör drama

tikus szokásai közé tartoznak. A téli napfordulóhoz kötődő ün
nepek az emberiség ősi ünnepei. 

A téli ünnepkör nagy misztériuma a keresztény értelmezés
ben: ahogy a legsötétebb mélységből az új Nap, a bűnbe merült 
világ Megváltója jászolban, barmok közt születik. 

A forma: körmenet, megállókkal. Behozzák a házba a szent
ség szimbólumát, személyesen átélhetjük az égi vendég érkezé
sének csodáját. Látva láthatjuk a rejtett titkot, hallhatjuk a ki
mondhatatlant. 

- Szabad e bejönni? - kérdik, s állást kell foglalnunk. (Aki 
nem engedi be őket, nem mennek többé hozzá hívásra sem.) 
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A régi faluban normatív funkciója van. A k i nem készül a 
fogadásra, annak a pap nem jelöli meg az ajtaját Gyertyaszente
lőkor, mikor a Háromkirályokkal, ministránsokkal járja a falut. 
(M, G , B betű kerül a kapuajtóra, ahová betérhetnek. Meny
hért, Gáspár, Boldizsár a háromkirályok nevének kezdőbetűi,) 

A magyar betlehemes játék kettős gyökerű. Őrzi az ősi ter
mészetvallások rítusait, hozzáigazítva azokat a keresztény vallá
sos gyakorlathoz. E játékokban a magyarok üdvtörténete nyert 
színes variánsokat felvonultató dramatikus formát. E változa
tokban népünk egész habitusa, lelkisége megnyilvánul, minden 
időrétegével. 

Mi magyarok, a sztyeppéi birodalmak korától, István sőt 
Szt. László idejéig birkóztunk a kereszténységgel, s annak for
máival. Szinkretisztikus formák születtek e pogánylázadásolckal, 
képrombolással, hitvitákkal tarkított harcból. (így egyesült 
Boldogasszony képében Szűz Mária a korábbi pusztai hit nagy 
Istennőjével, a hét Kisasszony tulajdonságait is felvéve.) 

A középkorban a magyar ikonográfiában a bibliai Napkeleti 
bölcsekre ráíródnak az Árpádházi szentkirályok jelzői: Szent 
István, az ősz, bölcs atya, Imre az ifjú szűz, s László a középkorú 
harcos szent — ők a magyar Háromkirályok. (Hármuk Váradon 
álló szobra volt az őskép?) 

S talán innen ered székely betlehemes játékaink egyik sajá
tos vonása, hogy a betlehemes játék élén érkező Heródes király 
a magyar szent korona stilizált mását viseli. S így betlehemes 
játékaink Heródes királya szertartásvezető, a letűnt ősök mene
tét vezeti. Akár Szent István, az apostoli király, az egész ma
gyarságot vezeti be az új hitbe. 

Más verziókban - ahol a menetet kardos angyal vagy Hu
szár vezeti, a harcos szent (László) alakja kerül előtérbe.(A báb
táncoltató játék veres vitéze az ő alakváltozata.) 

S van olyan játék, a trunki csángó betlehemes, ahol két ki
rály, egy felnőtt és egy gyermek érkezik a betlehemmel. Osi, 
duális forma ez, a régit váltó új év figurában való leképzése. 

A király/pap/ huszár/csikós tehát belép, kijelölt a szent teret 
kardvágásokkal a négy égtáj felé, s inga-mozgással járva, proló
gusában a szent cselekedetek okát és foglalatát adja. Ezután 
balról/a túlnanból - átlép jobboldalra, s az új király szentséghá
zát őrzi, ügyeli a szertartást, hogy a végén majd lezárja a játékot, 
s elvezesse a sei'eget. 

A király után bevonulnak a pásztorok, egyszerű pásztorok
nak tűnnek, de szövegeik legalábbis kétértelműek, ruhájuk 
kifordított. 

A küszöb, melyen átlépnek, a túlvilág küszöbe, az öreg 365 
éves lelke /az Óév/ majd kiszakad, úgy esik be a színre. 

S szóval meg is fogalmazzák, kik ők: „megjöttek a régiek" -
egy korábbi világkorszak hősei, összevont állat-maszkjuk még az 
Állatok Ura funkcióra utal, de a játék szövege, szerint már csak 
azok földi őrzői. 

S bár a pogány nomád hitvilágbeli Állatok Urából, rén- és 
marhacsordák égi gazdáiból szálltak le, kapcsolatuk az éggel, 
földdel, természettel máig töretlen. Az új király, Jézus, a Jó 
pásztor társuk, „céhbeli". A mindenkori pásztorok joga és ki
váltsága hát köszöntése, megajándékozása. 

Nem véletlen a valódi pásztorok túlsúlya a népi játszók 
közt, napjainkig. S nem véletlenül éri épp őket elsőnek a meg
váltás új híre, s bennük van érzékenység meghallani azt. 

Köztük is a legifjabb reagál legelőbb, s az öreg nehezen adja 
meg magát, kifordítja az új szent formákat, lefordítja magának a 
régire, s ezzel épp ő az, aki a Megváltó alakját beépíti, szervesí-
ti, kultúránk ősrétegeihez kötve. „Szentebb vagyok én mint ti" -

mondja a komikus, pontosabban a groteszk figurává vált Öreg. 
E típus megvan a keleti szent játékokban is — pl. a japán 

Okina nevű újévi játékban. De fő szerepe van a lámaista cham 
színház Fehér Öregének alakjában is, aki egy előző világkorszak 
helyi istene, részeg, jóindulatú és áldásosztő. 

S lényegében ilyen e figura szerepe nálunk is. 
A pásztorok tánca, melyet az új királynak járnak, lényegé

ben ugyanaz a nagy világ-újraindító, áldáshozó istentánc, mint 
Keleten. 

A pásztorok közvetítik az evangélium üzenetét is: a kisded, 
aki „a földre hozta az eget", szolgai formát öltve, alázatával ta
nít minket, hogy az igazi nagyság és erő a védtelen Gyermeké. 
Jászolban ki érted/ barmok közt mind reszketi a nagy szegénységé' 
ben- éneklik. Ez a feláldoztatás önkéntes vállalása, a bárány 
szerep. 

S egyúttal a hatalmát, helyét átadni nem akaró, sőt a szegé
nyeket - a királyszolga sugallatára - elűzni kész királyt (nemest, 
bő kovácsot) intik e játékok: Óh, ti pogányoknál keményebb 
nemzetség. 

A pásztorok saját megbízóiknak, gazdáiknak is jól odamon
danak: „százszor kértem, egyszer is nem adott". 

E jelenet a szaturnáliák fordított világára emlékeztet, a ját
szók a maszk védelmében büntetlenül kitámadhatnak, csipke
dik, mustrálják vendéglátóikat, botjaikra felugrálva, mint va
lami lélekmadarak, a jelenlevők külszíne mögé pillantanak, pl. 
a kakasdi betlehemben. 

A betlehemek típusai, leírása 
E játékok színházilag leggazdagabb formája a szakirodalom

ban csobánolásnak nevezett székely betlehemes forma igen régi 
- mutatja ezt az ősök (totem)állat-alakúsága. 

E játék valahol katolikus missziók, ferences kolostori isko
lák vidékén kialakult formája Bukovinából jutott el a betelepü
lő székelyekkel részint Dévára, s le az Al-Dunához, majd 45-
ben délről menekülő seregeikkel a kis hazába, a Tolna megyei 
Kakasd, Érd stb. vidékére is. 

E játékok szövege jószerint egyezik, a pásztorjáték hangsú
lyai és stilizációs foka eltérőek. 

Fő részeik: 
1. A bekéredzés 
Külön kísérő, a csillaghordozó érkezik, majd a király, s a 

betlehem-hordozó királyszolga mondják el a prológot. 
Mi nem azért jöttünk, hogy histáriázzunk, hanem a Krisztusról 

egy példát mutassunk... 
2. A szálláskeresés 
Mária és József szállást kérő jelenete. 
A liturgiából az egyházi diákszínjátszás színpadán csiszoló

dott forma az erdélyi betlehemes játékok része, szövege szinte 
szóról szóra egyezik Lövététől Kakasdig, Székelykevéig. József 
énekbeszéde, a recitálás, a pásztorok manós-fejhangú beszéd
módja, s hogy mind fiúk a szereplők, Mária is; s a szimbolikus 
gesztusok mind archaikus középkori elemek - különös figyel
met érdemelnek. 

Ez a szálláskereső rész a protestáns vidékeken többnyire el
marad. A mezőségi, református forma altípusban van szálláske
resés, de Máriát fiúgyerek alakítja - akár egész Erdélyben. 

Velük, a szálláskeresőkkel - az idő küszöbén át — sorra né
mán érkeznek a pásztorok, s kezdődik a szent történethez kap
csolódó pásztorjáték. 

3. A pásztorjáték 
Bevonulnak, lefeküsznek aludni, az angyal kelti őket, s 

mennek a kis Jézus látására, s ajándékozására, az oferára, majd 
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áldást mondanak a háziakra, s ajándékot kémek-kapnak, s el
vonulnak. 

A protestáns vidékeken e játékrész önállósul, s a szokás hal-
ványulásával is, mint legősibb, ez a rész marad élő legtovább. 

A kakasdi, érdi verzióban a pásztorok, mint állat alakú sző
rös-maszkos szellemlények szimultán játszanak, „helytelenked-
nek" a szent cselekmény alatt, hisz szellemek, láthatatlanok, 
jelmezek, maszkok rejtik őket. 

A bukovinai ősformát őrző állat-maszkos csobánok megje
lenése több fokozatot mutat. Az 1996-os évben ritka alkalom 
volt a négy változatot egyszerre látni, a VI. Betlehemes találko
zón. 

A dévai - felújított játék - teljesen mimos-szerű, igen vérbő 
játék, és gazdag a záró, töltekező része. 

Az érdi pásztorok maszkjai: nyúl-, medve-, kutyaszerűek, 
nevük is van, Kicsike, Fekete, stb. 

A kakasdiaké madárcsőrré képzett maszk, mozgásuk, botra 
felugrálásuk virtuóz. Jellemző a Nyúlsapkás és a Hamubotos du
ális harca, a sámán-szertartás vezető és az őt zavaró /élet-halál/ 
kettős állandó tréfás küzdelme. Ugyanígy a színek szerinti: fe
hér, fekete, tarka kiosztás is. A Nyúl az élet, a Hamubotos a ha
lál. 

Testi megjelenésükben nagyon is anyagiak e furcsa állat
maszkos, félig madár, félig medve, félig mókus stb. lények. Ügy 
ülnek, mint a bálványok, ki- és fel kell támasztani őket, az an
gyali szó, néha tettleges rúgás kelti életre őket. A boton átug-
rálás a túlnanra, a halálból az életbe, az angyal szavára - gyö
nyörű színházi kép. 

Az angyal szavát előbb nem akarják érteni - a dunántúli 
verziókban álmukat mesélik. A komikus elhallások értelme a 
bűnben alvó emberiség, az ó-ember viselkedése. 

Külön kiemelt szerepet kap az Öreg, s az ő életre keltése. 
Végre felkerekednek, s mennek oferálni, azaz ajándékot 

vinni Jézusicának. 
4. A z oferálás, az ajándékozás 
Látogatásuk Máriánál egyrészt a szent cselekmény része, 

megindultan adományt adnak a Jézuskának. 
Domokos Pál Péter felhívta figyelmünket az ajándékozás 

„járványára", aki ad, duplán kap is, az adomány tovább osztha
tó, áldást hozó. 

A pásztorok ajándékai többnyire jelképesek. Tejet, sajtot, 
bundát, bogláros szíjacskát - élelmet, s hatalmi jelvényeket 
adnak, míg a háromkirályok ajándéka mirha, arany és tömjén. 
(Az égi királyság és mártírszentség jelvényeinek földi megfele
lőjeként.) 

Az ajándékozás szimultán közjátéka: a Hamubotos egyre 
visszaszökik, s mindegyre kirúgja őt a Nyúl-maszkos. 

Az ajándékozás áldáshozó tánccal, énekkel ér véget. 
A lövétei változatban a hét pásztor tánca, a hét istenfi ős-

világi képét, illetve a görög kartáncokat idézi. A legnagyobb 
titkok vannak itt kitáncolva — mélyréteg ez, varázslat. 

Végül, szinte kilépve a történetből, a háziakhoz fordulva ju
talmukat kérik a játékért a pásztorok. 

5. A z adománykérés 
Jól beolvasnak a fukar gazdának, udvarolnak a gazdánénak. 
Körtáncuk egybeesik a szent üzenet kitáncolt megfejtésével: 

mit példáz ez nékünk? (Körben járnak, ki-kiállnak.) 
6. A záró rész 
A történetet lezárandó, az ingaként járó Királyt lopva köve

ti,, elkapni készül a Hamubotos, s mikor az hirtelen megfordul, 
mindegyre átlép „egy másik idősíkba", ártatlanságot színlelve. 

7. A kínálás, a vendégelés 

A házigazdák részéről történik. De a nagy töltekezés, az 
ivás, az evés is szent cselekmény. 

E forma legősibb rétegei tárulnak fel a dévai játékban, 
ahogy a földön fekvő öregekbe az élet borát tölcsérrel töltik. 
Ahogy ezek megélednek, eszünkbe jut a görög szatírjátélcok 
féktelen öröme az élet megújulásán. 

A táncok, gesztusok külön elemzést érdemelnének, különö
sen érdekesek a pontozott, megakasztott körök, a botra felug-
rálások, kitámadások. A lövéteiek, a jánokiak, a kalcasdiak, az 
igazfalviak, a gyertyánligetiek, a visaiak őrzik eme archaikus 
táncnyelvet a legszebben. 

8. A kivonulás 
Egy utolsó, nagy áldáskérést mondva a háziakra, továbbin

dulnak az Időben, örökre Betlehem felé. Ábrázolva így a hívő 
lélek állapotát, mely ünneptől ünnepig — a szent és köznapi idő 
egymásba érésében - várakozásban telik, mint a gyerekeké. 

Mivel a gesztusok, s az egész nyelv a szimbólumok nyelve, a 
cselekvések rituálisak, felfejteni csak a beavatottak tudják — de 
beavatódhat minden gyerekszívű ember. 

A Duna tévében látható volt egy Székely betlehemes 96 
karácsonyán. (1996. december 27.) Rádöbbentem, koránt sincs 
vége még a meglepetéseknek betlehem ügyben. Kallós Zoltán 
szerint a belső-erdélyi betlehemeselcnek, ami egy újabb altípus, 
igen nagy a bokra. 

A lövétei szöveget adták elő hat szakáll-félmaszkos pásztor 
őssel. Máriát, s az. angyalt nő alakította. Sajátos volt benne az 
öreg pásztor kiemelt szerepköre. Mintegy előjátszott a többiek
nek, instruálta őket magas makogó mókushangon - akár az obi 
ugorok maszkosai. 

A makkfalvi székely csapat betlehemese kiforrott komikus 
forma. Volt benne fehér szakállú Föld-öreg, aki a végén pulisz
kát kevert, s drága (üveg) köveket dobáltak neki az angyalok. 
Keverte ott a világtengert, miközben két oldalról egy-egy pász
tor próbált tőle botjával odakotorva csórni. Az öreg szemben 
ülve velünk, az időben evezett, mintegy az utat mutatva, s a hat 
pásztor, nekünk háttal ülve, követte őt az idő-csónakban. Ma
gas manó-hangon instruálta őket, állandóan kommentálta a 
szent szövegeket. Keverte a puliszkát, mint Kaponyányi Mo
nyok, a többiek igyekeztek elkotorni a kincseiből. A kép kiadra 
a világtengerből feljövő kincsek, a világ felosztását. A jelenet 
végén az öreg oldalra hengeredett. A többiek mozgása is csú
szás, siklás, nem földi járás volt. 

A bábtáncoltató betlehemek 
Kialakulásuk pontos idejét homály fedi. Túlvilág és élők vi

szonyának leképezését látjuk, a nézőpont isteni: a báb-forma a 
túlnan. A báb az isteni világot, a távlatot jelenti, a nagyságot a 
kicsinységben. 

A betlehem világa a kozmosz három szintje. Fent az angyal, 
lent vagy bent a feláldozandó Isten, előtte forgó körön (mint 
egy időlceréken) a félkör vagy u alakú vájatban járnak a drámai 
szereplők. 

A bábtáncoltatók bábhősei a leeső fejű Heródes, a pap, 
Hassel Jóska főharangozó, egy talányos kéményseprő a létrával 
(ez a sámán átírt képe), ördög hurokkal, halál kaszával, huszár, 
veres vitéz, Jutka Persi, táncoló angyalok, pásztorok. (A váriak 
betleheménél érdekes, hogy gyerekfotókat ragasztanak a fafigu-
rák arcrészére.) 

A sajátos kis bábtemplom szűk, rácsos tere rejti a titkot. , 
A protestáns betlehemben (Kölese, Vári, Halmi, stb.) a 

11 



bábtáncoltató játék a pásztorjáték része, a történet az ő álmuk, 
az ó-ember tragédiája. 

Tételek 
Í.Heródes monológja a világuralomról: „Én vagyok Heródes, 

a zsidók királya, nálam nagyobb urat nem esmérek, még a haláltól 
sem félek." 

2. Majd jön a halál: „Hiába is seggelsz, hiába is fartolsz, te 
már az enyém vagy! - mondja neki, s levágja. (A báb fejét egy 
szeg tartja, suhintásra leesik - ügyesség kell hozzá, igazi bábos 
effekt!) 

3. Jön a pap, imádkozik bűnös lelkiért: „Páter noszter, apád 
suszter." 

4. Jön a harangozó, megijed, elfut, veszett harangozásba 
kezd. 

5. Jön az ördög. Plútónak, csizmatakarítónak leviszi Heró
dest, egy horogra akasztva. 

6. Jön kis Miklós, kéreget gyertyára valót - a nézőktől. 

a. változat: 
a marosvásárhelyi játék, ahol megjelenik a kis veres vitéz is 

- ez szúrja Heródest szíve táján, hogy biztos legyen a halála. O 
Szent László utó-, s Vitéz László előképe. A pásztorok román 
nevűek, akár az élő játékokban. 

A nyúlfej-forma kéregető eszköz, a turkács is báb (alvilági 
lény). 

b. változat: 
a balatonberényi katolikus bábtáncoltatóban a halál és az 

ördög is megvív - döntetlenre: ez apokaliptikus korunk jellem
zője. 

c. változat: 
a dunántúli (katolikus) báb táncol tatok (Komárom, Tiny-

nye) báb táncol tatója, amely a háromszintes lengyel sopka tí
pushoz áll közelebb. 

Kultuszhelyekhez köthető ünnep, exogám kultuszok 
A betlehemek tájegység, vallás, nemek szerinti osztályozása 

mellett hipotézisként felvetünk egy új, többszempontú megkö
zelítést, amelynek befogó fogalma a kultuszhelyekhez köthető 
ünnep. Ez egy néhai, bár látensen ma is élő istengalériát, de 
legalábbis exogám kultuszokat, külön női és férfi oldalt felté
telez. 

I. Patriarchális férfi-elvű kultuszokhoz, kultuszhelyekhez 
rendelt játékok (A nagy kerek kék, az Egek Ura.) 

Debrecen, Sárospatak, Nagyvárad központtal - több lépcső
ben létrejött alföldi pásztorjáték, amelynek formája erősen te-
atralizált. A férfielv a formateremtő, drámai szemlélet uralja. 

A Nagykunság lovas nomád népet - s kóbor hajdúk földje 
ez. 

Az elárvult, török pusztította vidéken a kun-besenyő nép
elem a pusztai kultúrákhoz köt vissza, az ősmagyar hit feltáma
dása, és a sámánisztikus pásztori réteg előnyomulása jellemző 
itt. A debreceni, pataki kollégiumi diákhumor, s a pápista hit 
radikális paródiája is beleszűrődik, így kapja meg végső formai 
kereteit ez az úgynevezett alföldi, református betlehem. 

A harcos sámán reinkarnációja, a huszár (kabai, kunszent
miklósi, debreceni) vezeti a menetet, míg a betlehem két olda
lán áll a női/angyali és a (szilaj) férfi kar. 

Utóbbiak vetélkednek egymással, kettős rangsor van köz
tük, a legmagasabb rangú a csikós, legalacsonyabb a kanász 
(máskor juhász), de mégis ő a sámán-tudások fő tudója. Bár 

gúnyolják, ugratják, mégis ő az, aki a betlehemet „fényességes 
farkasliknak" nézi, majd meghódol a Kisded előtt, s áldáskérő 
táncával mintegy újraindítja a világot. 

Az öreg „térítése" — a fősámán őslélek megszelídítése — szak
rális színházi alapelv. A föld-öreg áldáshozó tánca rendezi a ká
oszt. Ez színházilag nyilvánvalóan keleti formákkal rokonítja e 
típust. 

1. altípusa a bihari-déli(betyáros): a betöretlen természet 
fiai vonulnak fel, nagy garral, majd sorra bevallják levitézlett 
voltukat: „így maradtam egy ingbe gatyába" - zárja a sort a be
tyár. 

2. altípus: megjelenik a Vajdaságban, a délvidéken a har
cos pap is ( m a j d a n i , jázovai forma). A püspök figurája a geren
dába rögzített karddal vélhetően a déli harcos főpapok emléke. 

A mérai (kalotaszegi) református altípus diakónusa alakjá
ban pedig talán a ferences szerzeteké. 

A fiúk, a férfiak beavatásának betlehemjáráshoz kapcso
landó alternatív formái: 

• csillaghordozás: a kis csillaghordozók felmutatják a szép 
jelet, a csillagot. A szeplőtlen fogantatás leképzése összevillanó 
kardok alatt - kirugódó szita-keretű sámándob forma csillag, a 
ráfestett kozmikus jelekkel, s benne égő gyertyával. 

szilveszteri kongózás, jókívánságokkal és karikáscserdíté-
sekkel az óév rossz szellemeinek kihajtása. 

II. A női, matriarchális alapelvhez köthető játékok (Má
ria és a női szentek kultusza) 

1. A folyóvizekhez, medvekultuszokhoz kapcsolódó betle
hemek 

Tündérek, Lucák, Boldogasszony Anyánk földje: Csallóköz, 
Palócföld, Medvesalja, Matyóföld, Csík stb. 

Ilyen a csallóközi betlehemes, amely archaikus női típusú 
dramatikus forma. (Mária, égi szűz, harcos, Sarlós Boldogasz-
szony.) Szereplők.: lámpás férfi, kisbojtár, öreg, mellettük pedig 
két koszorús angyal tartja a betlehemet. (Tejfalu, Vaj község, 
Margit asszony földje, ahol a halász Jancsika fut a (bálványnak 
kedves) jégtükör tálra, holdra ejtett hallal. 

2. Matyó-vidéki női betlehemjárók (Mezőkövesd) 
Nők játsszák, még Józsefet is nő alakítja, harcias táncok, 

(szalagos magas) sámán fityulák. 
3. A bölcsőcskék 
Talán egy újkori alfaj (Vitnyéd, Cered, Nógrád). 
Ringatók (siratok) a legősibb típus. Az anyaszerephez kö

tődik. Bölcsődalok, Jézus és Mária énekes dialógjai, látomás
énekek. 

Rítusok, praktikák: A szentcsalád járás a szlovákokkal kö
zös szokás - felvidéki változata a csija-buja járás. 

A karácsonyi asztalterítés rítusai: Luca napi jósló mágia. Rí
tusok, praktikák jó termésért, termékenységért. 

Morál: 
a lázár-rend kolduló-kóringyáló regősei, kicsik és nagyok, 

még érzik, tudják mi a dolguk: áldás-kérés, jóhír-mondás, s sze
rencsekívánás - azaz az égi közvetítő létrán való közlekedés, a 
közösség ünnepi szolgálata. 

S jól működő közösségben ezért tisztelet és várakozás kíséri 
őket. 

A betlehemes találkozók száraz adatai 
1991: Kecskemét 
650 játszó, meghirdeti a Bábjátékos Egyesület, a Magyar 



Művelődési Intézet, bonyolítja a kecskeméti Ciróka bábszín
ház. 

Támogatta: Kulturális Minisztérium: 300.000 Ft, szponzo
rok: 180.000 Ft értékben: anyagiak és szállás, játszóhely. Do
kumentáció: 8 videokazettán. 

Játszók: a tamaleleszi egyházi csoport, a keceli cserkészcsa
pat, a putnoki sérülteket nevelő intézet „Plasztilin" bábcso
portja, a debreceni Csipet Csapat, a Ludas Matyi, a Kökörcsin 
bábcsoportok, a József Attila általános iskola betlehemesei, a 
nyírbátori Csipike, a bárándi Lúdanyó, a keszthelyi Bokréta, a 
szemerei Kincs, a hatvani és gyöngyösi Kalamajka bábcsopor
tok, s a tiszakarádi „Babajaga" (3 játékkal), a szombathelyi, ce-
redi, a velencei hagyományőrzők, az Óbudai Zeneiskola (2 cso
portja), a kunszentmiklósi gimnázium, a kecskeméti Gyermek 
és Ifjúsági Intézet, és a Kis Garabonciások, a ceglédi Városi 
Művelődési Központ színjátszói, a Fóti Gyermekváros mozgás
színházi csapata, a MéG Színház Budapestről, s Puskás László, 
Herceg Mária szólisták. 

Határon túlról: Románia: Kolozsvári P U C K Bábszínház, 
Margita /Bihar/, Visa /Mezőség/, Szlovákia: Gelle /Csallóköz/, 
Ukrajna: Munkács /Kárpátalja/ 

28 hazai + 5 határon túli = 33 csoport 
Játékszínhelyek: Szórakaténusz, Táncsics Művelődési Ház, 

Erdei Ferenc Művelődési Központ, a három felekezet templo
mai. 

Szociális színhelyek: SOS falu, öregek otthonai, nyugdíjas 
klubok, kórházak. 

Táncház: zenél a Csík zenekar. 
A kábeltévé 4 xlO perces műsort készít, amit a T V 2 sugá

roz. 

1992: Pestújhely, Pestújhelyi Közösségi Ház (PEKH) 
204 játszó, kiíró a Magyar Művelődési Intézet (MMI), 

PEKH, a Szabad Komédiások Es Mutatványosok Alapja 
(SZKÉMA) bonyolítja. 

Támogatják: az Eötvös, az Illyés, a Lakitelek Alapítvány, 
egyházak-210.000 Ft. Dokumentáció: fotók, 11 videokazetta, 
s ebből készült egy 60 perces vágott anyag. 

Játszók: a tamaleleszi, szemerei, tassi, a putnoki, debreceni 
(József Attila) iskolák, a kecskeméti Ifjúsági Otthon, balaton-
berényi Kopzos-Pödrős hagyományőrzők, Még Színház, Pestúj
helyi általános iskola. 

Határon túlról: visai református betlehemesek /Mezőség/, 
halmi bábtáncoltatók /Máramaros//Rom./; bodoki, lédeci kará
csonyi szokások /Zobor vidéke/, gellei betlehemezők /Csalló-
köz//Szlov./ 

Színhelyek: PEKH, templomok, nyugdíjasházak, nevelőin
tézetek, laktanyák, iskolák. 

Tanácskozás a Magyar Művelődési Intézetben. Címe: A 
szakrális színház és a karácsonyi ünnepkör. Előadók: Kallós 
Zoltán, Felföldi László, Lázár Katalin, Pap Gábor, Molnár V. 
József. 

1993: Pestújhely, P E K H 
260 játszó. Meghirdetők: Pestújhelyi Közösségi ház, SZKÉ

M A , MMI. 
Szabad Művelődési Alapítvány: 210.000 Ft + helyi egyházi, 

magán szponzorok. Dokumentáció: 3 videokazettán. 
(Novemberben megelőzi egy két napos betlehemes konfe

rencia, Szacsvay Éva, Karácsony Erika, Zsok Béla néprajzosok, 
valamint Tömöry Márta, Szász Zsolt, H . Tóth Ilus vitaindítói
val.) 

Játszók: kakasdi és érdi bukovinai csobánolás, tassi aktuali
zált misztériumjáték, kunszentmiklósi pásztorjáték, Salköves-
kút, Tinnye, Balatonberény, szadai szentcsaládjárás, szemerei 
Kincs bábcsoport, Kecskeméti Ifjúsági Intézet, debreceni József 
Attila általános iskola, Pestújhelyi Általános Iskola. 

Határon túlról: Felsőkirályi, Gímes /Zobor vidéke/, Jánok 
/Szlov,/; Méra /Kalotaszeg/, Csedreg/Partium/Rom./ 

Házi gazda: PEKH, X V . ker. Szűcs István u. 45, lg.: Pintér 
Zsuzsa, kerületi templomok, szociális színhelyek. 

Táncház: Jánosi zenekar. 
Helyi kábeltévé ad riportot róla, felvételt készít a Duna T V . 

1994: Kecskemét, Táncsics Művelődési Ház 
450 játszó. Meghirdetők: Kecskemét, Ciróka bábszínház, 

MMI. 
Kulturális Minisztérium 300.000 Ft + helyi segítség, kb. 

60.000 Ft. 
Dokumentáció: 4 videokazettán. 
Játszók: hosszúpályi, kunszentmiklósi, tassi, debreceni, ti

szafüredi, szentpéterúri /alföldi/ pásztorjátékok, hajdúszoboszlói 
kecskézés, szegedi Pipitér bábcsoport bábtáncoltatója, Fűzéri 
szlovák és magyar betlehemes, kakasdi maszkos betlehemes 
játék. 

Vári bábtáncoltatő, /Kárpátalja/Ukr./; vajdasági kishegyesi, 
zentai betlehemesek /Jug./; margitai bihari pásztorjáték, halmi 
bábtáncoltató /Máramaros/, vajdakamarási, szamosújvári, 
györgyfalvi betlehemes játékok /Rom./; jánoki /Kassa vidéke/, 
kürti /Csallóköz/, lédeci /Zobor vidéke// Szlov./ betlehemezők. 

Duna T V , Szomjas György. 
Játszóhelyek: Szórakaténusz Múzeum, Erdei Ferenc Műve

lődési Központ, templomok, kórházak, börtön, S.O.S falu, s 
egyéb szociális színhelyek, állomás, piac, egy magánlakás. 

1995: Angyalföldi Gyermekház 
500 játszó, meghirdetők: Angyalfölt Gyermekház és A n 

gyalföldi Alapítvány, MMI. 
Kulturális Minisztérium, Nemzeti Kulturális Alap, Művé

szeti és Szabadművelődési Alapítvány: 446.000 Ft.+180.000 Ft. 
természetbeni segítség. Dokumentáció: 2 videokazettán. 

Hazaiak: a körösszegapáti román, a magyarpolányi német, 
és a kakasdi székely hagyományőrzők, a balatonberényi Kop
zos-Pödrős bábtáncoltatók, a kunszentmiklósi, tassi gyerek-
betlehemezők, a debreceni: a József Attila, és a Fazekas M . is
kolák csapatai, s a Ludas Matyi, a szoboszlói Margaréta, a hat
vani Kalamajka, a szegedi Pipitér és a beledi bábcsoportok. 

Határon túlról: Gyertyánliget/Kárpátalj a//Ukr./; Csedreg, 
Igazfalva /Rom./; Janók, Dunaszerdahely /Szlov./; Törökkani-
zsa, Ada, Szenttamás, Zenta, Bácstopolya, Kishegyes /Jug./ 

A betlehemeseket fogadja a Magyarok Háza, PEKH, I. ker. 
művelődési ház, templomok, Román Kultúra Háza, a várbeli 
Karácsonyi Vásár, a kecskeméti és győri bábszínházak és műve
lődési házak. 

Szociális színhelyek: öregek és nyugdíjasok otthonai, kórhá
zak. 

1996: Angyalföldi Gyermekház 
450 játszó, 17 csapat, 8 külföldi, 9 hazai. 
650.000 Ft + 110.000 Ft természetbeni hozzájárulás. 
N K A , Minisztérium, Művészeti és Szabad Művelődési Ala

pítvány, MMI, Angyalföldi Gyermekház Alapítványa. 
Játszók: a beledi bábosok Rába menti mendikálást, a szegedi 

nevelőintézeti Pipitér, a debreceni Ludas Matyi bábcsoport 
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bábjátékot, a József Attila iskola és a tassiak alföldi pásztor
játékot, a szombathelyi hagyományőrzők göcseji, a nógrádiak 
palóc játékot, a körösszegapátiak román turkát, s kolindát, az 
érdi, kakasdi székely hagyományőrzők csobánolást, a dévaiak 
bukovinai katonajátékot, a lövéteiek sokszemélyes maszkos 
betlehemes játékot, az igazfalviak alföldi református pásztorjá
tékot, a halmiak partiumi, a váriak (Kárpátalja) beregi, báb
táncoltató játékot, a jánokiak felvidéki, a kishegyesiek, szent
tamásiak vajdasági pásztorjátékokat adtak. 

Színhelyek: Magyarok Háza, Magyar Kultúra Háza, I. kerü
leti, Belvárosi Művelődési Házak, a Vörösmarty téri vásár, 
templomok, szociális színhelyek Budapest területén. 

A tévé (Halmi György) 31 perces filmet készített az érdi és 
lövétei csapatról. 

Dokumentáció: videokazettán kb. 400 perc, s ebből 26 perc 
vágott anyag készült. 

1997: Angyalföldi Gyermekház 
520 fő, 25 csapat, ebből 16 határon túli. 
650.000 Ft: N K A , Fővárosi Önkormányzat, Művészeti és 

Szabadművelődési Alapítvány, Minisztérium, Illyés Alapít
vány; 80.000 Ft a Néprajzi Múzeumtól, s a többi 100.000 Ft-t 
játékkal szereztük össze kiajánlott játékokért. 50.000 Ft a pest
újhelyi Mihály atyától és híveitől. 

Játszók: a vitnyédiek. bölcsőcskét, a szegedi Pipitér, a debre
ceni Ludas Matyi, a hatvani kalamajka bábjátékot, a hajdúszo
boszlói gyerekek kecskézést, a szombathelyiek göcseji játékot, a 
szadaiak szentcsaládjárást, a körösszegapáti román iskola tanu
lói turkatáncot és kolindát, a fűzének szlovák és magyar nyelvű 
pásztorjátékot, a kakasdi székelyek maszkos csobánolást, s egy 
angyalföldi hendikepes csoport mozgás-fohászt, a Hattyúdal 
színház tagjai regős misztériumot adtak elő. 

A távoli magyar vidékekről: a csantavéri gyerekek bábtán-
coltatót, a rahói egyházi csoport misztériumjátékot, a batyut és 
nagybakosi gyerekek beregi református, a csedregiek görög ka
tolikus betlehemest, a jánokiak felvidéki, az igazfalviak délal
földi és székely, az ürményháziak bánáti és a kishegyesi, szent
tamási, temerini, doroszlói gyerekek különb-különbféle bácskai 
pásztorjátékot mutattak be, a székelykevi hagyományőrző cso
port sok személyes katonajátékot, a felsőőri, burgenlandi gye
rekek nyugat-dunántúli betlehemest adtak. 

A Néprajzi és Nemzeti Múzeum, a Világszövetség is fogad 
csapatokat, támogatja a találkozót. 

A találkozóról beszámolt a helyi kábeltévé, a Duna T V , a 
T V 2 egy órás szerkesztett műsort adott. 

1998. Angyalföldi Gyermekház 
Házigazdák: Antal Gábor és Bubics Ádám. 
1.100.000 Ft: N K A , Nemzett Kulturális Örökség Miniszté

riuma, Angyalföldi Önkormányzat, Fővárosi Önkormányzat 
Kulturális Bizottsága, Magyar Néprajzi Múzeum. 

Játszók: a kunszentmiklósiak pásztorjátékot, a kakasdi szé
kely hagyományőrzők csobánolást, a gelénesi öregek beregi 
énekes játékot, a szegedi nevelőintézetiek, s a tiszabecsi gyere
kek szatmári bábtáncoltatót, a szombathelyi diákok nyugat-du
nántúli betlehemest hoznak. 

A távoli magyar vidékekről: debelyacsai, torontálvásárhelyi 
és ürményházi gyerekek bánáti református kecskézést és bácskai 
katolikus Krisztus születését, a kanizsaiak horgosi pásztorjáté
kot, a Zobor vidékről a felső-ahai gyerekek Zsitva menti csilla-
gozást, a jánokiak Kassa vidéki betlehemest, a beregszászi és 
tiszaásványi hagyományőrzők beregi, a széki gyerekek mezőségi 
református, a csenteiek Mura vidéki betlehemest hoznak. 

Fogadja a betlehemeseket a Néprajzi Múzeum, a Magyarok 
Háza, a Fonó, a Pestújhelyi templom, és több szociális színhely. 

Installált fotókiállítás az Angyalföldi Gyermekházban a bet
lehemes találkozók hét évéről. Széman Richárd fotói alapján, 
rendezte: Szász Zsolt. 

Dokumentálás: két kamerával video-dokumentálás. 

1999: Fonó 
Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kura

tóriuma és a NeKÖM 400-400.000 Ft, Fővárosi Közgyűlés Kul
turális Bizottság Kuratóriuma: 100.000 Ft, Angyalföldi Gyer
mekház: 100.000 Ft, Néprajzi Múzeum 100.000 Ft, Bacchus 
Kft. (60.000 Ft), valamint a Magyarok Háza, a X V . ker. Ön
kormányzat Sport Központja, a katolikus egyházak, ERAVISZ 
Hotel. 

Rendező: MMI. 
Fő helyszín: Fonó Budai Zeneház 
Fellépők: nyíradonyi pávakör: csillagozás, kántálás, görög 

katolikus betlehemes, szegedi Pipitér bábcsoport bábtáncoltató 
betlehemes, a szegedi Psalltte rendhagyó betlehemes, a hajdú
szoboszlói Margaréta bábszakkör kecskézés, a szombathelyi gim
nazisták zalai-somogyi pásztorjáték, a kakasdi székelyek buko
vinai csobánolás, a vitnyédiek bölcsöcske játék, a körösszeg
apáti román iskola turkatánc, plugosurol és kolinda, a budapes
ti Hangyabanda szerkesztett betlehemes játék, a mányi gyere
kek asztali betlehemes bábjátékot előadására vállalkoztak. 

A távoli magyar vidékekről: a Kárpátaljáról a mezőváriak . 
református bábtáncoltató betlehemest, az eszenyiek és ásványi
ak tiszaháti betlehem játékokat, a Felföldről a jánokiak Kassa 
vidéki betlehemest, a Vajdaságból az ürményháziak bánáti bet
lehemest és kecskézést, a temeriniek, adaiak, moholiak betle
hemest, a doroszlaiak bőcsőjárást, a szenttamásiak nagyszalon
tai pásztorjátékot, a Partiumból a csedregiek görög katolikus 
hagyományos betlehemes játékot hoztak. 
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