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Mert a sokszor emlegetett "nagy beolvasztó tégely" tulajdonképpen nincsen, vagy
legalábbis nem úgy működik, mint sokáig hitték ... Adám Jenő szemléletesen
mondja, hogy amikor egy-egy városban odakint egy utcába húzódtak a magya
rok, mellettük jobbra az ukránok, balra a spanyolok, vagy négerek, vajon hová
is olvadhatott volna be a jövevény magyar?

A nyugati szomszédságunkban, Burgenlandban míntegy 20 OOO magyart tart
számon a népszámlálás. Felsőőr (Oberwart) hipermodern művelődési házában
karácsonytájban rendszeresen megrendezik "Nagykarácsony éccakája" címen a né
pi játékok és népénekek kórusénekes előadását. Az énekes játékokban a gyerme
kek, a kóruséneklésben a szülők jeleskednek, befejezésül pedig együtt énekelnek
öregek-fiatalok Nagykarácsony éccakája és Mennyből az angyal... Alsóőr (Un
terwart) százévesnél régibb, műemlék jellegű csárdaépületben megismétlik a
Nagykarácsony éccakáiát, eljönnek a szomszédos Szíget protestáns ifjai is, sőt a
pulyalak is míntegy SO-100 kilométerről. A karácsonyünneplés összehozza az "egy
utcából" valókat. A szereplők száma eléri a százat is, a nézőké a félezret. Ez
idén minden eddiginél népesebb közönség hallgatta a "Nagykarácsony éccaká"-ját.
A bevételt pedig fordították már arra is, hogy burgenlandi iskolás gyermekek el
jöttek a Balaton partjára és két héten át a táborban nemcsak szórakoztak, ha
nem tanári vezetéssel a magyar nyelvet is gyakorolták. Mind az osztrák, mind
a magyar állam segítette őket abban, hogy mintegy SOOO kötetes könyvtáruk van,
és két új népi tánccsoportjuk mutatkozott be a karácsonyi ünnepeken. A tánc
oktat6juk is régi betlehemes. A betlehemes játékaikkal meglátogatták a gráci
magyarokat is és viszont.

Erdélyben a lövétei betlehemes játékot Domokos Pál Péter szöveggyújtése
nyomán a dallamaival és táncleírásokkal együtt 1935-ban gyűjtöttük. Kétségkívül
e7 a legszebb és leghasznosabb változata a sok száz éves erdélyi nagy betlehemes
[átékoknak, Tizenkilenc szereplője van, jórészt felnőtt férfiak. A Hargita fennsík
ján meghúzódó bányászfalunak ma már vasbányája is van, és templomában őr

zik a betlehemes szereplők öltözeteit, hagyományos felszerelését. Ezek a követke
zők: két régi nemesi öltözet, kardokkal, két eredeti székely női népviselet, mely
be az Angyal és Szűz Mária megszemélyesítője öltözik (mindkettő fiatalos,
leányos képű és hangú legényke, ugyanis a középkori hagyományok szerint nő

nem léphetett be a betlehemes játszó· társaságba), van még Szent József, Király,
Huszár, Kócsár (Kulcsár) jelmez is, végül hét pásztornak földig érő bunda és
csodálatos álarc, zörgő botok,kivilágítható forgó csillag, Betlehem vára és a sze
gényes ' istállócska, fából kifaragva. Mindezt magával hordozza a betlehemes csa
pat, énekszóval az utcát járva házról házra: Jertek azért keljünk fel, Betlehem
be menjünk el... A [átékszöveget vaskos kézirat őrzi a templomban. Aki egy
szót is elvét, "annak büntetése nem lehet egyéb, minthogy abból a szobáb61,
melyben gyakoroltak, a Kócsár és a Huszár nevű tagok kihúzott karddal kísérik
az illető személye, mezítláb és hajadonfővel, a templomot háromszor megkerülik.
Bármilyen zord idő esetén megtartandó, és ekkor az elkövetett" bűn meg lesz
bocsátva ..."

A legszebb karácsonyi népi játékunkat ilyen szígorú szabályokkal őrzŐ lö
vétei templom 1975-ben ünnepelte kétszáz éves fennállását. Erre az alkalomra
felújították betlehemes játékukat régi fényében. Eljöttek látására a szomszédos
falvakból is, és jelen voltak a régebbi karácsonyok játékosai is, köztük a nyolc
vanon túl ballagó öregapó, az egykori Angyal ...
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Kös:.önti önt

Az elrontott életek nyögéseivel ha éjjel
találkozik uram

köszönti önt a megszokás
közönyünk kézfogásaitól őrizkedjék uram
és tisztelje szívünk apró jajdulásait
mert gerinces kapcsolatunk
már az emlőknél megszakadt.
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