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A Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtő Szakosztálya Tradíció        
Gyűjtőpályázatában 2019-ben először szerepelt a betlehemezés gyűjtése kiemelt témaként –          
egészen addig a szabadon választott kategóriában fordult elő a témaválasztás. A korábbi            
években tehát két dolgozat benyújtója is írt a betlehemezés szokásáról: 2015-ben és 2019-ben             
született egy-egy néprajzi pályamunka, az egyik a határon túlról, a másik           
Észak-Magyarországról.  

A fiatal vajdasági pályázó, Cseszák Balázs az óbecsei betlehemezési szokásokat          
2010-ben, két idős nő és két idős férfi elbeszélése alapján gyűjtötte fel, akikkel először              
kötetlenül beszélgetett sok értékes adalékkal az életükről, a karácsonyi szokásokról,          
kóringyálásról, társas munkaalkalmakról, betlehem készítéséről, betlehemes szereplőiről,       
öltözékükről, a hitre nevelésről, a jutalmul kapott ajándékokról és elosztásukról. Ezután a            
betlehemes játékot mondják el szövegeivel, dalaival, a gesztusokkal, mozdulatokkal együtt,          
egymást kiegészítve. Jó érzékkel gyűjtött és szó szerint közölt gyűjtés, mely sokoldalúan tárja             
elénk a becsei betlehemes játékot négy adatközlő segítségével, Pekár János, 1935, Gál Imre,             
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1929, Kiss Erzsébet, 1948, Farkas Ilonka, 1923 az 1940-es évekig élő szokást. Miközben             
együtt beszélgetnek a múltbeli szokás részleteiről és koreográfiájáról, sorra előjönnek a           
hasonlóságok és az eltérések.  

Többszörös Tradíció pályázónknak, Szabadosné Hornyák Anikó az eredeti ongai         
betlehemes műsor feltámasztására, újra összeállítására való felkérés adta az ötletet a pályamű            
elkészítésére. Helyi szintű tájékozódás, adatgyűjtés, terepmunka keretében célzott interjúk         
előzték meg a pályamű elkészültét. A betlehemes szokás feltámasztását megelőzte az eredeti            
előadás és megjelenítés tartalmi elemeinek felkutatása a ma élők és a pályázó közvetlen             
rokonsága körében. A gyűjtőmunkája keretében megkereste óvodai munkatársait és a          
szülőket, a helyi önkormányzat és a kultúrház dolgozóit, nyugdíjas klubok tagjait és az             
egykori betlehemes előadások szereplőit, távol élő rokonokat, majd kérdőívet állított össze.           
Mindezeket követően számos adatközlő kiváló megnyilvánulása, írott-, hangzó és képi          
források kerültek birtokába és legfőképpen ezekre építhetett a dolgozatában. Az újratanítás           
megalapozásához pedig a magyarországi betlehemezés szakirodalmát is áttekintette. A         
gyűjtés közben felmerülő és a karácsonyi ünnepkört jellemző érintőleges adatokra (pl.           
étkezés) is odafigyelt és azokat lejegyezte. Az előadás menetéről és a járulékos szokásokról             
interjút készített közben, kérdőív alapján. A végeredmény 80 oldal terjedelem, számos, a            
szövegben elhelyezett fotóval. A közösségi gyakorlatot a kihalás veszélyezteti, ennek          
felismerése teszi különösen aktuálissá a témaválasztást és egyedivé, értékmentővé a          
pályázatot. A hitelességen túl külön értéke a pályaműnek az élő rokoni és helyi kapcsolatokat              
híven tükröző bemutatási hangnem, mely az egész dolgozatot személyessé teszi. Megérteti az            
olvasóval azt is a dolgozat, hogy milyen többletet nyújt a közösségét belülről és születésétől              
fogva ismerő gyűjtő, aki ezer szállal és érzelmileg is kötődik közösségéhez. A betlehemes             
szövegének alakulására is adatot szolgáltat a pályamű (p. 25.) amikor egy adatközlő jelzi,             
hogy előadáskor kiegészítették az eredeti ongai szöveget. Folklorisztikai vizsgálattal nyomon          
követhetővé válik a szövegek változása Ongán túl is. A betlehemezés sajátos kifejezési formái             
után kutatva a pályázó összehasonlítja az előadások szövegeit, továbbá az emlékezők közlései            
által a változásokat, valamint az előadást meghatározó karaktereket is jól érzékelteti. Időben is             
látható a változás ritmusa és mértéke a pályaműből. A 41 éves adatközlő gyermekkorára             
visszaemlékezése rámutat, hogy 20-30 éve még elevenen éltek a hagyományok, az előadók is             
és a betlehemes szokás jelen volt a közösségben. A visszatanítás módszertanát a pályázó –              
gyakorlott óvónő, hagyomány- és néptánc-oktatóként - részletesen bemutatja, a szövegét          
közre is adja, ami szintén erénye a munkának, és a továbbélést dokumentálja. A színpadra              
állítás közösségi eseménnyé és élménnyé vált Ongán, mint azt a pályázatban közreadott szülői             
vélemények és fotók alátámasztják. A pályázó a betlehemes szokást a felvidéki típushoz való             
összehasonlításban is röviden elemzi. E téren és a szövegösszevetés, szereplők, karakterek           
tekintetében adattári forrásokat is kézbe vehetett volna, ha egy mélyebb elemzés vezérli. A             
további jövőbeli előadások rögzítését (film, fotó, hang) és helyi adattárban (kultúrház, óvoda)            
való elhelyezését javaslom. 

Ezek után 2020-ban nagy érdeklődéssel vártuk a pályaművek beérkezését, különös          
tekintettel arra, felbukkan-e újabb, eddig még fel nem fedezett betlehemes játék. A gyűjtést             



elősegítette a 2019 decemberében tartott a Szakosztály Tradíció Néprajzi Gyűjtőknek szóló           
Továbbképzése, melynek keretében előadás hangzott el a résztvevő - főleg - kézművesnek, és             
az alkalomra gyűjtési útmutató is készült. 

A betlehemezés máig az egyik legnépszerűbb karácsonyi dramatikus népszokásunk,         
amely napjainkban is elevenen él számos településen. A szokás korán felkeltette a            
néprajzkutatók érdeklődését. Már a XIX. század végén több szövegközlés jelent meg az            
Ethnographiában és a Magyar Népköltési Gyűjteményben. A betlehemezés tudományos         
igényű feldolgozása sem váratott magára, és már az 1930-as években születtek leírások a játék              
menetéről. A betlehemezés kutatásának mégis egyik legfontosabb felfutása a 40-es, 50-es           
évekbe nvolt, amikor több olyan korszakalkotó mű született (Vargyas Lajos, Benedek András,            
Faragó József és Földes László munkái), amelynek szemlélete, módszertana ma is           
meghatározza a kutatást, gyűjtést. Azóta is számos szövegközlés, gyűjteményes munka látott           
napvilágot, ezek pedig tovább gazdagították a betlehemes játékok bemutatására és          
értelmezésére irányuló szakirodalmat. 

A betlehemes játékok újjáéledésében, megmaradásában, a hagyomány továbbélésében        
nagy szerepet játszottak az úgynevezett „betlehemes találkozók”, amelyek évről évre          
lehetőséget adtak a csapatoknak, hogy bemutatkozzanak egymásnak és a nagyközönségnek. A           
találkozó sok közösséget ösztönzött arra, hogy felkutassa a saját falujának hagyományát, ne            
könyvből megtanult játékot, hanem a gyökereihez visszanyúlva a közösségük játékát mutassa           
be. A találkozók hatására egyre szaporodott az újabb és újabb játékok felelevenítése            
Magyarország-szerte. Ettől eltekintve még mindig maradtak fehér foltok – állapíthatjuk meg           
az elmúlt évtizedekre visszatekintve. Számos területről ma sem tudjuk, volt-e, van-e           
betlehemezés szokásban?  

A betlehemes játékok iránti tudományos érdeklődés alábbhagyott az elmúlt időkben.          
Emiatt nagy lehetőséget láttunk a Betlehemes játékok kutatásának előmozdítására, amikor a           
Tradíció Gyűjtőpályázatot szervező Néprajzi Gyűjtő Szakosztály elnöksége (a Magyar         
Néprajzi Társaság színeiben) és neves folkloristákból, etnográfusokból és néprajzi         
muzeológusokból álló bírálóbizottsága felkarolta a témát, és a betlehemezési szokások          
gyűjtésére ösztönzött 2019 augusztusban közreadott felhívásában. A pályázati téma kitűzése          
lehetőséget nyújt, hogy új szokásleírások kerüljenek napvilágra, és ebből következően          
nagyobb mértékben feltárjuk a Kárpát-medencei betlehemezés hagyományát. Újabb        
forrásokra találjunk ahhoz képest, amit a korábbi évtizedekben a „betlehemes találkozók”           
elindítottak, és tágabb ismeretet szerezzünk arról is, hogy hol és hogyan élt vagy ma is él e téli                  
ünnepköri szokásunk. 

A kiemelt téma 2020-ban a betlehemezés szokásának gyűjtése volt. Ez a választás            
meghozta a szervező Szakosztály számára az várt eredményt, mert a pályázók megszólítva            
érezték magukat a kérés által. Ezt bizonyítja, hogy az összes beérkezett pályamű 20%-a             
kapcsolódik a betlehemes témához. Egy különleges pályamunka nemzetiségi körből, egy          
másik pedig határon túlról érkezett a felhívásra. A márkói pályázó a német nemzetiségi             



Christkindl (gyermek Jézus) szokását mutatja be, a Székelyföldről érkezett betlehemes játék           
pedig parajdi szokást ír le. 

A 2020-ban beérkezett nyolc dolgozatról összességében elmondható, hogy azok jól          
mutatják, milyen sokféle módon élt és él tovább a szokás, és hogy a betlehemezés              
felelevenítésében milyen fontos szerepet játszottak és játszanak a helyi tanítók, művelődési           
szakemberek, akik sokszor vállalták magukra a betlehemezés gyűjtésében és         
visszatanításában az irányítást és szakmai támogatást, valamint magát a gyűjtést is. A            
pályázók közt többen előfordulnak olyanok, akik maguk is tevékenyen részt vettek, részt            
vesznek a játék újra betanításában, a betlehemes csoportok szervezésében. Az ő           
dolgozataikból különösen jól érzékelhetők azok a kihívások, amelyekhez éppen a jelentősen           
megváltozott körülményekre tekintettel és a szokás továbbvitele érdekében alkalmazkodniuk         
kell az előadóknak a betlehemes játékok során. Itt említendők meg, egyebek között az             
előadások helyszínében, módjában, vagy a csoportok összetételében megmutatkozó        
változások.  

Ha a betlehemezés történetét nézzük a 20. században, jól kirajzolódik három nagy            
korszak, amely a 2020-as pályamunkákban is nyomon követhető.  

Az első 1945-ig tart, amikor még általánosan elterjedt volt a betlehemmel járás az             
egész Kárpát-medencében. Erről az időszakról több dolgozatból kapunk adatokat. A          
betlehemezés felelevenítéséhez, és azt megelőzően a felgyűjtéséhez egyaránt fontos         
visszatérni a gyökerekhez, megismerni a korábbi időszak bevett gyakorlatát. Tehát ahhoz az            
időhöz is visszatérnek a dolgozatok írói is, amikor még a betlehemmel járás a karácsonyi              
ünnepkör szerves része volt. 

A második időszak 1945-től 1989-ig tart, amire az jellemző, hogy a legtöbb helyen             
megszakadt a betlehemezés, csak búvópatak-szerűen bukkan fel a szokás, majd a 70-es, 80-as             
években elkötelezett emberek újítják fel a játékot egy-egy településen (jellemzően egyébként           
a határon túl).  

Erre az időszakra vonatkozik Dulai Sándornénak a Szadai Népi Együttes által           
1975-ben bemutatott játék történetét feldolgozó pályamunka, amely a szadai betlehemes          
fenntartását és annak nehézségeit is bemutatja, majd kitér a megváltozott társadalmi háttérre,            
valamint arra, mindez hogyan befolyásolja a szokás előadását. 

Erről az időszakról szolgál érdekes adatokkal Gyönyörűné Erdei Judit a sárándi           
betlehemest ismertető dolgozat is. Az első gyűjtés 1989-ben volt, amikor egy idős            
pásztorembertől jegyezték le a betlehemezés szövegét. A pályázati felhívás hatására a gyűjtést            
megismételték 2019-ben, amikor több idős embert felkerestek, hogy meséljenek a szokás           
történetéről. A dolgozat erénye, hogy közli a különböző szövegváltozatokat. Végül kitér a            
szokás 1989. utáni továbbélésére, színpadra állítására is. 

A parajdi gyűjtő, Kelemen Magdolna a Székelyföldön ismert játékot mutat be, a            
parajdi betlehemest. A székely játékok sok tekintetben különböznek a többi,          



Kárpát-medencében előadott játékoktól. A pásztorok jelenete esetükben bővül a         
szálláskereséssel, így lényegesen hosszabb, több szereplőt mozgató játékká válik. A dolgozat           
készítője óvónő, gyakorlott és régi elkötelezett gyűjtője szakosztályunknak. Részletesen         
bemutatja azt a folyamatot, hogyan sikerült a parajdi betlehemet felkutatnia, eljutni a            
különböző adatközlőkig. Ismerteti a szokás felelevenítésének menetét, hogy mindez milyen          
érzéseket váltott ki a helyiekből, és hogyan segítette a további gyűjtést. 

A betlehemezés harmadik nagy korszaka 1989-tól napjainkig tart. A rendszerváltozás          
után felértékelődött a szokás, egyre több helyen újra elkezdtek betlehemmel járni, iskolák,            
templomok, művelődési házak karácsonyi műsorainak elmaradhatatlan elemévé vált.        
Ugyanakkor sok szempontból megváltozott a szokás gyakorlása, kikerülve a falu          
hagyományos karácsonyi menetéből átalakult a betlehemezés, a házról házra járást egyre           
inkább felváltotta a színpadi előadás. 

A Nagylétai betlehemezés című dolgozatban Molnárné Pelei Andrea jól leírja ezt a            
folyamatot. A Létavértesi Arany János Általános Iskola drámaszakkörében 2013-ban         
elevenítették fel újra a település betlehemezését. A pályamű ismerteti a betanulást, az            
előkészületeket, részletesen ír a színpadra állítás igényéről és annak kidolgozásáról, illetve           
milyen helyeken és milyen formában adják elő a játékot. Örvendetes, hogy a csoport             
rendszeresen fellép a debreceni Betlehemes Találkozón is. 

Nagy ívű, mind a három korszakot felölelő, adatokban igen gazdag gyűjtés Csépe            
Attila a Tar községi betlehemest bemutató dolgozat. A betlehemezés különböző formákban           
folyamatosan jelen volt a falu életében, amit jól feltár, rendkívüli érzékkel és alaposan             
dokumentál a gyűjtő. Az interjúk mellett a szerző összegyűjtötte a fellelhető           
fotódokumentációt és a szövegkönyveket is. 

A betlehemezés szorosan vett témakörétől némiképpen távolabb áll három dolgozat.          
Az egyik Keszey Judit és Fődi Gábor márkói német Christkindl (gyermek Jézus) szokását             
ismertető pályamunka. A márkói Christkindlizés az 1741-től ide telepített németek karácsonyi           
hagyománya. A szokás kisebb megszakításokkal és átalakulásokkal mind a mai napig           
fennmaradt. A szokásról több kiadvány is napvilágot látott, így a márkói születésű piarista             
szerzetesek, Somhegyi (Heizer) Mihály „Márkó néprajza” és Dr. Bakonyi (Bauer) János           
„Márkó telepítése és nyelvjárása” című dolgozatok nyomán a „Márkó néphagyományai” című           
kötet. A beérkezett pályaműnek és a mellékletként csatolt filmnek mindenekelőtt nagy erénye,            
hogy társadalmilag fontos témák bemutatását vállalja. Úgy tűnik, hogy a gyűjtőket is            
meglepték a hallottak, jobban mondva megrázta őket a kitelepítés és a háborús            
élménytörténetek is. Ezek az identitás, az asszimiláció és a kulturális megmaradás kérdései,            
mely témákat egy szokás továbbélésének kontextusában helyezi el a szerzőpáros. Nagyon jól            
érzékelteti a pályamű szerzője, hogy az elmúlt időszakokban milyen kompromisszumokat          
kellett kötnie a kis német közösségnek ahhoz, hogy fenntarthassák a saját eredetüket és             
kultúrájukat egyidejűleg jelképező Christkindl hagyományát. 



Kmeth Jolán szintén protestáns szokást, a borsodgeszti karácsonyi kántálást, egy nyolc éve            
újjáélesztett református karácsonyi énekes köszöntőt ismertet. A munka a szokás leírása és az             
énekszövegek mellett a szereplők személyes vallomásait is tartalmazza. 

A jászberényi Katona Katalinnak, veterán pályázónknak Misi Mária munkásságát és a           
szívgárdistákat bemutató Templomkert című dolgozata szintén csak érintőlegesen        
foglalkozik a betlehemezéssel. Elsősorban Misi Mária életének állomásait, a gyerekekkel          
végzett kiterjedt munkáját eleveníti fel. Mellékletként tíz db karácsonyi játék forgatókönyve is            
megtalálható. 

A pályázatra beérkezett dolgozatokból egyöntetűen kiderül, mennyire fontos a         
hagyományos kultúra egy-egy elemének újjáélesztése, a folyamatos fenntartása éppen a          
közösségek helyi- és nemzeti identitásának szempontjából. A betlehemezés, amellett, hogy a           
magyar nyelvterület egyik nagyon jól ismert és elterjedt szokása, lokális változataiban           
magában hordozza az azt éltető közösségek összetartozás-tudatát.  

 

Budapest, 2020. május 27.  
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