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Vajon mílyen messzire sodródnak el a magyar népi karácsonyi játékok és
énekek? És mit jelentenek az országhatárainkon kívül a nyelvápolásban, főleg

a gyermekek körében? Erről kapunk színes, érdekes híreket a világ távoli tá
jairól éppúgy, mint a szomszédságból,

New York külvárosának számíthatjuk Pert-Amboy bányász- és vasmunkás
várcskát. Lejtős utcáin az emeletes faházak között sűrűn hangzik a magyar szó,
Vannak utcák, ahol csakis magyárok laknak. A mai öregek század eleji ma
gyar betlehemes játékát közölte 1972 karácsonyán a Magyar Hírek. De ma már
más szöveggel és énekekkel köszöntenek a fiatalok. Rendszerint három pásztor
és két angyal jár a betlehemmel. Jönnek New Brunswickból, Somersetből ter
mészetesen egy· jókora autóval, melyet valamelyik szereplő édesapja vezet, és
telefonon bejelentik érkezésüket. Egy-egy este több családnál is. Azután házról
házra beköszönnek és a formás népi játékukért - például a "Zalai betlehemes
játék" elmondásáért - méltán megérdemelt 5-10 dollárt a csapatkasszába
gyűjtik, és a nyári táborozásra fordítják. Ezzel is könnyítík az olyan szülők

gyermeknevelési költségeit, akiknek négy-öt vagy több gyermeke is van. A szom
'batí-vasárnapl "magyar iskola" mellett leginkább a nyári táborban tanulják
gyakorolják a magyar nyelvet azok az ifjak, akik már kint születtek Ameriká
ban, de magyar családban magyarnak nevelkednek. A legtöbb magyar iskolát
és az ifjúsági táborokat a cserkészek tartják fönn, ők a népi játékok gondozói is.

Az európai és az indián romantika találkozik a New York környéki magyar
ifjak "erdei karácsonyestjén". A betlehemezés mellett 1969 óta ezt is rendszere
sen tartják. New Brunswicktól míntegy 15 mérföldre van a Rocky Hill. tábor
hely, kies, fenyves tájon. Bármilyen nagy a hó, karácsonyeste hat órakor itt- tá
lálkoznak a nagyobb fiúk és lányok, néha húszan-harmincan is. Kiválasztanak
egy embermagasságú, formás fenyőfát, és ettől kissé távolabb tábortüzet éleszte
nek néhányan. Miközben a száraz ágakat a tűzre rakják, elénekelik a régi-régi
ereszkedő vonalú, kvintváltó népdalunkat: Megrakják a tűzet ... Amikor fellob
bant a láng, anagybotos fiúk sorban közelebb jönnek, körbe-körbe járják a
tüzet és régi magyar karácsonyi pásztoréneket mondanak ütemesen:

Hej, víg juhászok, csordások,
Mint csörögnek a források,
Mily szép gyönyörű ez éjjel,
Bár tekintsetek csak széjjel ...

Ennek a jó ritmusú karácsonyi énekünknek nincsen nyoma hivatalos egyházi
énekeskönyvünkben. de annál inkább él a népi játékokban az Alföldön és Du
nántúl. És az Amerikába szakadt magyaroknál is. A lányok a tűz körül állnak
és meggyújtanak egy-egy gyertyát a lobogó lángoknál. majd odaadják a fiúk
nak, azok kézről kézre adják, és végül a kis fenyőfa ágaira teszik. Amikor ki
világítja a sok gyertya a karácsonyfát, a vezetőtiszt néhány szép szót mond:
- Ha mindenki hoz egy pici szeretetlángot, ez összetéve nagy-nagy fényt ad:
jelképezi, hogy mindenki a maga kis munkájával együttesen nagyot tesz... .

A tűz körül állva, vagy leülve, különböző nyelven karácsonyi énekeket éne
kelnek: Adeste fideles, Hark de Herald (Figyeljeti?ka hirhozóra) és a magyar ka
rácsonyi énekek mellett németül, spanyolul, franciául, sőt svédül, románul, szlo
vákul és még több más nyelven is megzendül egy-egy karácsonyi dal, rendszerint
vidám, pattogó ütemekben. Ennek a több nyelvű éneklésnek igen szép oka van,
ami alább maid kitűnik. A kivilágított fenyőfánál megszólal a furulya is, Ko
dály Zoltán ötfokú dallamát fújja: Rossz a Jézus kiscsizmája ... és anagybotos
fiúk eltáncolják a tűz mellett a betl.ehemes pásztortáncot, azután hazamennek.

Szén szociális érzésről tanúskodó szokásuk a magyar cserkészfiúknak. hogy
felkeresik az úgynevezett ..Orezek Házát", van több is a környéken. A magukra
maradt öregek sokféle nemzetiségűek. A fiúk ezt tudiák és igyekeznek is. hogy
minden öreg kapion anvanvelvén ecv karácsonyi köszöntőéneket. Ök így emlékez
nek vissza a régen elhagyott szülőföldre, és könnyek csillognak aszemekben.
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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 ...

VOLLY ISTVÁN

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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