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Jelölési nyomtatvány  
A szellemi kulturális örökség  

megőrzését szolgáló programok és tevékenységek nemzeti nyilvántartására 
 
 

Fedőlap 
 
 
A. A jelölést benyújtó(k) neve 
 
Debrecen megyei jogú város önkormányzata nevében Papp László polgármester  
 
 
 
B. A szellemi kulturális örökség megőrzését szolgáló program/tevékenység megnevezése 
 
A DEBRECENI BETLEHEMES TALÁLKOZÓK HAGYOMÁNYÁTÖRÖKÍTÉSI GYAKORLATA  
 
 
C. A program/tevékenység kiterjedési köre 
 
helyi 
nemzeti 
regionális 
nemzetközi 
 
 
D. A program/tevékenység jelenlegi státusza 
 
befejezett 
folyamatban 
  
E. Az érintett közösség(ek), csoport(ok) vagy (amennyiben jellemző) egyén(ek) megnevezése  
 
- Tömöry Márta 
- Szász Zsolt 
- A betlehemes találkozókon rendszeresen résztvevő hagyományőrző csoportok az alábbi 
településekről, külön jelezve a határon túlról érkezőket: 

Abaújszina (SK) 
Ada (RS)  
Beregújfalu (UA) 
Csenger 
Csedreg (RO) 
Csíkcsobotfalva (RO) 
Csíkborzsova (RO) 
Debrecen 
Debrőd (SK) 
Derecske 
Füzér 
Hajdúböszörmény 
Jánok (SK) 
Jászberény 
Kakasd 
Komádi 
Komlóska 
Magyarszentmihály (RS) 
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Nagymuzsaly (UA) 
Nógrád 
Nyírlugos 
Salánk (UA) 
Sárosoroszi (UA) 
Szeged  
Szentegyházasfalu (Ro) 
Szentpéterúr 
Tiszacsoma (UA) 
Tornagörgő (SK) 

- Debrecen városa 
- Debreceni Művelődési Központ 
- Kocsis István 
- Makoldi Sándor 
- Nagy Attila 
- Pákay Viktória és Geszti Zsófia  
 

 
F. Az előterjesztett program/tevékenység rövid leírása (max. 200 szó) 
 
A Debreceni Betlehemes Találkozókat a Debreceni Művelődési Központ (DMK) szakértők 
bevonásával szervezi. A találkozókra minden év decemberének közepén kerül sor. A 
szervezők célja a Kárpát-medencei hagyományőrző csoportok felkutatása, hagyományos 
betlehemes gyakorlatuk feltárása, megörökítése, továbbadása, és olyan új csoportok bevonása, 
akik már nem gyakorolják hagyományos betlehemes játékaikat, de motiváltak azok 
visszatanulása irányában. Az összejövetelek egyszerre szólnak a hagyományőrző 
csoportokhoz, és a nagyközönséghez.  
 
Az első betlehemes találkozót 1991-ben szervezte meg Tömöry Márta mintegy 20 csoport 
részvételével. A résztvevők főleg bábjátékosok voltak. 2014-re A találkozó pár év alatt a 
betlehemező hagyományőrző csoportok legfontosabb Kárpát-medencei összejövetelévé 
vált, ahol 200 csoport adott elő betlehemes játékot. A találkozók hatására regionális 
betlehemes találkozók is kialakultak. 
 
2015-ben elmondható, hogy a magyar népi kultúra egyik legkedveltebb és legelterjedtebb 
dramatikus népszokásának eddig nem ismert változatai kerültek elő. A kiteljesedő hagyomány 
újrarajzolja a Magyar Népzene Tárában az 1950-es években rögzített betlehemes típusok 
felosztását és elterjedési területeinek térképét, számos egyéb kérdést vet fel, és új kutatási 
irányokat nyit. A Debreceni Betlehemes Találkozók elősegítik a magyar anyanyelvű 
közösségek helyi – vallási – kulturális identitását; a szokásban résztvevők kreativitását, 
integrációját; a betlehemes hagyományok továbbélését, újjáéledését. A találkozók 
megszervezése és a betlehemes csoportok mentorálása, a hagyományápolás-és feltárás 
példaadó modelljévé vált. 
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Jelölés 
 
 
1. A jelölésre javasolt program/tevékenység azonosítása 
1.a. A program vagy tevékenység neve  
 
A DEBRECENI BETLEHEMES TALÁLKOZÓK HAGYOMÁNYÁTÖRÖKÍTÉSI GYAKORLATA  
 
 
1.b. Az érintett közösség(ek), csoport(ok) vagy (amennyiben jellemző) egyén(ek) azonosítása és 
helymeghatározása 
 
- Tömöry Márta 
Tömöry Márta bábdramaturg, DLA fokozat színházművészet, a betlehemes találkozók alapítója, fő 
szervezője, instruktora, a „…hanem vagyok Úristen követje…” című kötet, A téli ünnepkör 
dramatikus szokásaiból – a Nemzetközi Betlehemes Találkozók játékszövegei. 66 játék, MMIKL, 
2010 (támogatók Szülőföld Alap, NKA); s a betlehemes találkozókról készült videós mustra anyagok 
szerkesztője: a Betlehemes találkozók 2000-2007. I-II. MMIKL 2008. Készült a Szülőföld Alap 
támogatásával, s a Betlehemes Találkozók 1991-1999, I-II. MMIKL, 2009 – készült az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium támogatásával 
 
- Szász Zsolt 
Szász Zsolt, Blattner-díjas bábművész, dramaturg, a betlehemes találkozók társalapítója, kezdettől a 
betlehemezés, mint népi szentszínházi forma szakértője, instruktora. Fontos szerepe volt a találkozó 
Debrecenbe telepítésében. 
 
- Debreceni Művelődési Központ 
A betlehemes találkozók szervezője. 
 
- A betlehemes találkozókon rendszeresen résztvevő hagyományőrző csoportok alfabetikus rendben: 
 
Abaújszina (SK) – Szinai Csemadok Alapszervezet és a Rozmaringsarj Gyermek Néptáncegyüttes 
A jánoki (SK) csoportvezető (Bankó Ibolya) szervezése nyomán 2011-ben csatlakoztak a 
találkozóhoz. Betanult játékot, a vitnyédi bölcsőcskét adják elő. Ebbe építettek be helyben ismert 
karácsonyi énekeket. Játék: Négy lány (négy angyal) behozza a bölcsőt, belép József és Mária, 
mögöttük kar pompás helyi viseletben. Hasonló verziók vannak még Medvesalján. 
 
A játékokban kézben tartott, asztalra letett, stb. betlehem az esetek döntő többségében egy gazdagon 
díszített, templom formájú makett. De előfordul pajta formájú betlehem is. (Lásd képmelléklet: 
Horváth Katalin képei - HK_065_derecske_091211) 
 
Ada (RS) – Aranykapu Művelődési Egyesület - Hagyományápoló Csoport 
Az adai csoport már a 90-es években is többször részt vett a Betlehemes Találkozón, de 2002-től 
rendszeres fellépői a találkozónak, ma már törzstagok. 2002-ben az adai csoport egy Gere Vince által 
1945-ben gyűjtött játékot adott elő. Érdekesség, hogy az előadók azok az öregek, akik egykor előadták 
a betlehemezést. Ezt a játékot és szöveget 1945-ben kifejezetten arra az alkalomra tanította be a tanító, 
és az előadás szövegét a tényleges történelmi helyzethez igazították. Betlehem építmény nem volt, a 
háború után a békét hangsúlyozó, egyházi jellegű pásztorjáték szövegében a háborús idők kifejezései 
is megjelennek. A szöveget, a néhai adai plébános gyűjtése nyomán, 1981-ben a Vigília is lehozta, 
amihez Tüskés Gábor írt bevezetőt.  
Az adaiak azonban (1934-es születésű Molnár Antal, 1935-ös születésű Szarvák Dániel nyomán) 
rögzítettek egy másik, archaikusabb, klasszikusabb, népi pásztorjátékot. Ehhez kapcsolódik egy 
harmadik, gyermekek által gyakorolt, adománygyűjtő játék. A vajdasági város hozott egy negyedik 
változatot is a betlehemes találkozókra, az adai bölcsőcskét. 
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1991-ben Délvidékről egy magyar csoport sem jött a nyáron kirobbant háború miatt. A háború után 
viszont tömegesen jöttek, rádöbbenve az identitás fontosságára. 
 
Beregújfalu (UA) – Beregújfalui Betlehemes Csoport  
1990-ben jegyezték le azt a szöveget, amit kilenc évvel később gyűjtemény-kötetben közölt a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (Riskó György: Pásztorok, keljünk fel – kárpátaljai 
betlehemes játékok.), és amit a beregújfalusiak 2001-ben mutattak meg először. A beregújfalui csapat 
jelenleg is aktív, minden karácsonykor járnak házról házra. A csoport tagjai már az adventi időszakban 
rendszeresen próbálnak, vezetőjük minden évben kicsit alakít a szövegen Ahogy ez a 
hagyománytartóknál lenni szokott, rövidebb szöveggel, kisebb létszámmal (hat fős pásztorjáték: 
Heródes, 2 angyal, betyár – aki kéreget, juhász, öreg – betyár, juhász, öreg: a három pásztornak 
alakváltozatai, Heródes a játék vezetője) járják a falut, hogy a közönség ne unja meg. Karácsonyig a 
legtöbb házba elvigyék az örömhírt. 
 
Csenger – Csengeri bábtáncoltató betlehemes, Csengeri Szivárvány Színház 
2006-ban csatlakoztak, egy 19. század elején keletkezett szövegű, bábtáncoltató betlehemes játékkal. 
A Felső-Tisza vidék az egyik fő területe a magyar bábtáncoltató betlehemezésnek. Két típusa ismert: 
az egyik, amikor csak egy bábos jelenet van, ebben Heródes megjelenik a színen, hogy hatalmával 
kérkedjen, majd jön a Halál és levágja a fejét. A másik típusban az élő játék szereplőit megjelenítik 
báb formában is, és a bábforgató azt a bábut táncoltatja, amelyik éppen színen van.  
 
Csedreg (RO) – Csedregi Görög Katolikus Királyos Betlehemes Csoport  
A csedregi csapat 1994-ben jött először a találkozóra, 2000-től pedig folyamatos résztvevők, királyos 
betlehemest adnak elő. A játék első felében az erdélyi játékokra jellemző rövidített szálláskeresés 
jelenik meg Mária, József, valamint Heródes szereplésével. A három napkeleti király közül egy rövid 
szöveg erejéig Gáspár is megjelenik. Máriát többnyire férfi játszotta. A világi hatalmat jelképező 
szereplők -király, káplár- stilizált attilában, illetve a mai Romániában román, Szerbiában szerb katonai 
egyenruhában vannak. A szálláskereső részt követi egy rövid, töredékes pásztorjáték. Érdekesség, 
hogy a játékban csak két pásztor szerepel: az öreg és a fiatal bojtár. A játék összességében összevont, 
szinkretikus formát mutat.  
A csedregi betlehem különleges építmény, négy tornyú, nagy, díszes, üvegezett templom, amelynek 
belsejében díszes fa szobrok (Szent József, Szűz Mária, Kisjézus, bárányok) találhatóak. Az ilyen, 
nagy, díszes, templom alakú betlehemek a szomszédos ugocsai és a kicsit távolabbi beregi területen is 
jellemzőek.  
 
Csíkcsobotfalva (RO) – Csíkcsobotfalvi Betlehemes Csoport- „Asociatia” Csobot Öröksége 
Egyesület 
2007-ben jöttek először a találkozókra, azóta többször is előadták betlehemes játékukat. A 
betlehemezést olyan férfiaktól tanulták, akik korábban maguk is jártak betlehemmel. Az ő instrukcióik 
alapján sajátították el a gesztusokat, mozgásformákat. A szöveget már a második világháború alatt 
lejegyezték, ami kéziratban terjedt. 
Maszkos székely szálláskereső betlehemest, ún. csobánjátékot adnak elő, ami egy hosszabb, több 
szereplős, misztériumjáték-szerű előadás. A játék első epizódja a szentcsalád szálláskeresése, amiben 
szerepel Heródes (aki Király néven, díszmagyarba öltözve, egyben a játék szertartásvezetője is), Szűz 
Mária és Szent József. A szálláskeresés után következik a pásztorjáték, itt 5 pásztor lép színre. A 
székelyföldi játékok pásztorai/csobánjai nagyban eltérnek a Kárpát-medence más területein 
megtalálható pásztor figurától. Itt mindegyik pásztor, nemcsak az öreg, nagy szőrös bundát hord, 
egész arcukat eltakaró különleges maszkot visel, ami kifejezi nem evilági, lényszerű, ősi mivoltukat. 
Az erdélyi csobánok figurája az észak-keleti (felföldi, Felső-Tisza vidéki) maszkos öreggel 
rokonítható.  
 
Csíkborzsova (RO) – Borzsovai Betlehemes Csoport  
Székely maszkos, sok szereplős szálláskereső betlehemes játékot adnak elő. A játékot 1974-ben 
jegyezték le, és 2005-ben újították fel Kovács Károly irányításával a betlehemes találkozók hatására. 
Akárcsak a ditrói betlehemesben, a király (Heródes) és a királyszolga itt is kardot húznak, mellükhöz 
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fogják, énekelnek (a kardokkal való tisztelgés helyenként a katolikus liturgia része volt, és nemcsak 
Csíkban). A csíkborzsovaiakat a szentegyházasfalvi betlehemes csoport hozta el Debrecenbe 2006-ban 
és 2008-ban. 
 
Debrecen – Debreceni Görög katolikus Egyházközség Betlehemes Csoportja 
2010-ben jelentek meg a Debreceni Betlehemes Találkozókon egy, a szabolcsi (ma: hajdú-bihari) 
Fülöpről származó görög katolikus betlehemessel.  
 
Debrőd (SK) – Debrődi Községi Hivatal Tüzikék Csoportja 
Férfi szereplők nélkül, de férfiruhába öltözve adják elő pásztorjátékukat, amelyet 1992-ben még Ág 
Tibor rögzített. Volly István gyűjtése szerint csak női betlehemesek voltak, még az öreg is nő volt, 
akárcsak Mezőkövesden anno. Ritkán fordul elő, hogy egy játékot csak nők adjanak elő, szemben a 
csak férfiak által játszott betlehemessel. A „csak női szereplők” e vidéken rokoníthatók a Mária lányok 
szerepkörével, de egyéb női kultuszmaradványok képviselői is lehetnek. A Tüzikék esetében inkább a 
női tettvágy, és a férfihiány szülte e megoldást. 
 
Derecske – Derecskei Hagyományőrző Nyugdíjas csoport 
2006-ban jöttek először alföldi pásztorjátékkal. A hagyományőrző nyugdíjas csoport minden évben 
fellép a találkozókon. Perselyező betlehemes játékukban szerepel betyár, Heródes, három pásztor (két 
fehér és egy fekete), valamint Boldizsár király, aki meglepő módon egy fekete maszkos figura, talán a 
partiumi néma fekete Móka figura rokonaként? 
 
Füzér – Füzéri Betlehemes Csoport  
A füzériek szlovák és magyar iker hagyományokat őriznek. Legelőször 1994-ben jártak a betlehemes 
találkozón szlovák és magyar nyelven is előadott betlehemessel. 2003-ban csak szlovák nyelvű játékot 
hoztak. Sajnos ma már csak a magyar verziót tudják előadni, mert a szlovák identitású öregek kihaltak. 
Anyaguk sok archaikus elemet őriz. Az angyal és a pásztorok öltözete nem különül el, ami igen 
jellemző a kelet-felvidéki, valamint ungi játékokra. Fehér inget és bő gatyát viselnek, széles, színes 
szalagot keresztkötéssel. Az angyal pásztorok fején magas, színes szalagos, díszes süveg, kezükben 
csengős bot. Az öreg pásztor viszont fehér színű bundát visel, nadrágja kitömve, egész arcát 
különleges maszk takarja, hosszú, piros orral. Piros fabaltát is hord magánál, kulacsok lógnak róla. A 
figura túlmutat az öreg pásztor vonásain, egy különleges, totemisztikus lényt, szinte erdei állat-ős 
figurát láthatunk benne. Ez a maszkos, lényszerű figura igen jellemző a Felföld területén, illetve 
Kárpátalja ungi részén. Az öreg ébresztése/„térítése” hangsúlyosan jelen van a játékban. A pásztorok 
oda-vissza átlépik, illetve a pásztorok botjukra emelve a betlehemhez cipelik. Ugrálva szórja a tetűt, 
bolhát (akárcsak a többi hasonló felföldi maszkos figura), azaz a bőséget, szerencsét. 
 
Hajdúböszörmény – Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 
A görög katolikus csoport új résztvevő. A Debreceni Betlehemes Találkozók hatására jelentkeztek. 
Régi liturgikus szöveget hoztak, amit feszes, jelképes formában adnak elő.  
 
Jánok (SK) – Jánoki Betlehemes Csoport 
A Felvidékről a jánokiak a legrégebbi résztvevők. 1993-ban jöttek először, s nem hagytak ki, nem is 
hagynának ki egyetlen lehetőséget sem. Tobák László csoportvezető (1944–2008) tanította be az új 
generációkat. Instrukcióit a mai napig is követik, s meghatározónak tartják. Helyét (halála után) Bankó 
Ibolya népművelő vette át, aki elődjéhez hasonlóan lelkesen szervezi, ajánlja a vidék új és új 
csoportjait. Sőt, 2001 óta saját regionális találkozót működtet a 400 lelkes falu.  
A játék előadásmódja rendkívül feszes, elegáns, az angyalok és a pásztorok szövegüket szinte recitálva 
mondják. Egy-egy szövegrész között a pásztorok mindig „fertályt járnak”. Öltözékük jellegzetes: fehér 
bő, porcelánra keményített gatya és ing, ami vastag halvány piros és kék szalagokkal keresztkötéssel 
van átkötve, fejükön szalagos süveg. Kezükben csörgős bot, amelyet a játék alatt meghatározott 
helyeken és módon összeütnek, csörgetnek. A játék érdekessége még a két, fekete és fehér öreg: 
Kecskés Peti és Berdó. Ők arcukat félig eltakaró maszkot viselnek, amelyet tollakkal és szaloncukorral 
díszítenek, kezükben súlyos fabaltát tartanak (bányászvidék, hegyi öregek ők). 
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A találkozókra a csoportot mindig kíséri a női kórus, akik karácsonyi énekeket adnak elő. Jánokon és a 
régióban a betlehemezés a legkeményebb diktatúra alatt sem szakadt meg. E régió 8-10 apró falvában 
élők gazdag betlehemes hagyományt őriznek, amelyet 1992-ben Ág Tibor videón rögzített. 
 
Jászberény – Jászberényi Betlehemes Csoport 
2012-ben jöttek egy felújított, jászsági régi játékszöveggel jöttek. Játékuk formailag nagyon hasonlít a 
cserehátiak (pl. Jánok és környéke) előadására. 
 
Kakasd – Sebestyén Ádám Székely Társulat  
1993-tól rendszerint jönnek, azaz törzstagok. Andrásfalvi bukovinai székely csobánjátékuk 
különlegessége, a pásztorok maszkján madárcsőrszerű orra. A maszkos alakoskodók a botok egyik 
oldaláról a másikra ugrálnak, ami az évváltót (periódust) szimbolizálja. A változó számú, hol öt, hol 
hat pásztor közül az egyik, a hamubotos; a másik a Nyúl nevet viseli, aki egyben a szertartásmester is. 
E két figura között állandó küzdelem van élet és halál mezsgyéjén. Régebben a nadrágjuk ki volt 
tömve (mint pl. a füzéri öregnél), jelezve, hogy nem földi, hanem szellemlények. A betlehemes 
játékban az énekkarral együtt akár 35-40 személy is részt vehet. Igen régi hagyományos betlehemesük 
(vagy, ahogy ők mondják: csobánolás), a többi bukovinai falu betlehemesével együtt a szellemi 
kulturális örökség nemzeti jegyzékére került 2013-ban. A játék szövegét 1935-ben jegyezték le. 
 
Komádi – Komádi Színjátszó Kompánia 
A komádiak 2000-ben jelentek meg először a betlehemes találkozókon. Alföldi, bihari pásztorjátékuk 
különlegessége, hogy a betyár fő szerepelő benne a huszár mellett. E betlehemes közösség számos 
angyalával, kis pásztorával, a debreceni találkozók kedves színfoltja. Több külső helyszínen 
visszavárják őket. 
 
Komlóska – Komlóskai Betlehemes Csoport  
2009-ben jöttek először külön egy felnőtt és egy gyerek csoporttal. Amikor Debrecen lett a betlehemes 
találkozók helyszíne, a komlóskaiak (is) akkor szereztek tudomást róla. A felnőtteké az egyetlen 
magyarországi ruszin betlehemes csoport. Nagyon lassan, méltóságteljesen vonulnak be, s ezalatt több 
szólamban énekelnek, ruszinul, majd magyarul, miközben a vezető ütemesen rázza a kezében lévő 
csengőt, a sajátosan mozgatott cifra betlehemmel együtt. (Ennek nyitható ajtaja van, ide suttogják be 
fogadalmaikat az oferáló pásztorok.) A játékban két öreg szerepel, akik sajátos, szőrös – szárnyas, az 
egész arcukat eltakaró, magas, süvegszerű maszkot viselnek, amit a játék során levesznek, és kezükben 
tartanak. E komlóskai Öreg pásztorok is az (magyar nyelvterület) észak-keleti betlehemes játékokra 
jellemző, maszkos, lényszerű öregek csoportjába tartoznak.  
 
Magyarszentmihály (RS) – József Attila Művelődési Egyesület Betlehemes Csoportja  
A Délvidék lakossága a török elől az Alföldre, illetve a Dunántúlra menekültek. A török dúlás után 
visszatelepültek, és vitték magukkal hagyományaikat: az alföldi pásztorok gulyás – csikós – juhász 
vetélkedőjét, énekeit, a dunántúliak álommeséit. Ezekben rendre felfedezhetjük a középkori 
nevetéskultúra mitikus világát: hol óriás borfolyót szipó szúnyogok, falukerítő hosszú kolbászok 
vannak. A „szönmiháji” betlehemezést Flaman István elevenítette fel. 2003 óta ha csak tehetik, jönnek 
pásztorjátékukkal, amiben a kulináris élvezeteknek igen nagy hangsúlya van. A pásztorok a 
Kisjézushoz menet álmodnak, felébredve elmesélik álmaikat is. Remegve lesik mind, hogy a macska 
el ne vigye a kemence tetejéről a rétest és a kolbászt. A csapatot női kar „köríti”, akik karácsonyi 
énekeket énekelnek. 
 
Nagymuzsaly (UA) – Nagymuzsalyi Hagyományőrző Csoport 
A Nagymuzsalyi Hagyományőrző Csoport a beregszászi Illyés Gyula Színház gyerekstúdiója. 
Előadásukra jellemző a teátrális szerepformálás. Először 2003-ban vettek részt a betlehemes 
találkozókon. Amióta Debrecenben a székhely, azóta majd minden évben jönnek. Általában más - más 
településről származó, Vidnyánszky Éva tanárnő szerkesztette játékot adnak elő.  
 
Nógrád – Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Közhasznú Egyesület  
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A hagyományőrző klub 1996-ban jött először a találkozókra, egy szerkesztett, színpadra írt, a helyi 
hagyományokon alapuló játékkal. A karácsonyi asztal körül az eleven kis közösség apraja nagyja 
színes viseletben felidézi Nógrád megye hagyományait: regölést, pásztorjátékait, bölcsőcskét.  
 
Nyírlugos – Nyírlugosi Hagyományőrző Egyesület Népdalkör 
A karácsonyi énekeket előadó, többszörösen díjazott idősekből álló dalárda 2010-től állandó 
résztvevője a Debreceni Betlehemes Találkozóknak. 
 
Salánk (UA) – Salánki Református Betlehemes csoport (Salánki Mikes Kelemen Hagyományőrző 
Csoport) 
A csoport 2002-től hatszor járt a betlehemes találkozókon. A betlehemezés ma is élő a faluban, fiatal 
fiúk járnak karácsonykor házról házra. Van görög katolikus és református változat is.  
 
Sárosoroszi (UA) – Sárosoroszi Kökörcsin Hagyományőrző Betlehemes Csoport 
A játék szövegét 1999-ben jegyezte le Sebi András és Mihók Erika, akik azóta is szervezik a 
betlehemes csapatot. A fehérbe öltözött angyalok, afféle arkangyalként, kezükben karddal állnak őrt a 
betlehemnél, amit az énekek alatt ütemesen lengetnek. Közben a pásztorjátékban térítik az öreget. A 
kard királyi jelvény, az „arkangyal” összevont – összevonódott figura, egyszerre angyal és király. A 
sárosorosziak 2004-ben voltak először, akkor még Budapesten, és azóta többször jöttek Debrecenbe is. 
 
Szeged – Máltai Szeretetszolgálat Betlehemes Csoportja 
Eredetileg egy nevelőintézeti csoport volt, akik 1993-tól kezdve szinte minden évben jöttek. Intézeti 
gyerekek lévén ez volt az ő karácsonyuk. A nevelőintézet megszüntetése után a Máltai 
Szeretetszolgálat tagjai szó szerint az utcáról szedték össze a gyerekeket, fiatal felnőtteket. Több, 
elsősorban alföldi játékból összeszerkesztett bábokkal előadott betlehemest játszanak. Gyékényből 
fonott betlehemükben festett, Muhari Mária népi iparművész, bábos által készített csuhéfigurák 
jelenítik meg a szereplőket.  
 
Szentegyházasfalu (RO) – Szentegyházasfalvi Betlehemes Csoport - Mosoly Kulturális Egyesület  
2003-tól minden évben 17–19 fős székely angyalbetlehemest adnak elő. Azért hívják 
angyalbetlehemesnek, mert az ördögbetlehemest farsangkor adják elő. (Ez egy ún. dúsgazdagolás 
játék.) találkozókon ők adják elő a legteljesebb formát majdnem egy órán keresztül. Nagyon kötött és 
feszes a játék: első része a szálláskeresés a diákszínjátszás modorában, amit a pásztorjáték követ. 
Kilenc pásztor szerepel, ebből kettő a szálláskereséskor gazdaként, majd beöltöznek pásztorrá a nyílt 
színen. Az Ancsiás (öreg pásztor) a játék alatt végig improvizál, kommentál, ami a puliszkakavaró 
részben teljesedik ki. Ekkor a nézők pénzt dobálnak neki, amit ő összesöpör, s végül két pásztor 
keresztbe rakott botja fölött átbukfencezik az új évbe. E csobánok öltözete példa nélküli. Arcukat nem 
az erdélyi pásztorokra jellemző szőrös maszk borítja, hanem egy színes szalagokból készített 
„virágkucsma”, mely hosszú csuklyában végződik.  
A játékot 1982-ben újították fel a szereplők kérésére, bár akkor még tiltották és csak titokban adhatták 
elő. Az 1990-ben a tiltás megszűnt, már szabadon játszanak, minden évben oda-vissza megállókkal 
turnét szerveznek.  
 
Szentpéterúr – a helyi általános iskola csoportja 
A határ menti kis település diákjai 1994-ban voltak először a találkozókon. 2010-től állandó 
résztvevők. A csoport alföldi pásztorjátékot ad elő. A Makoldi tanítvány Kocsis István egy nyírábrányi 
játékot honosított meg Szentpéterúron. Kocsis István általános iskolai programot dolgozott ki a 
hagyományőrzésre.  
 
Tiszacsoma (UA) – Tiszacsomai Bábforgató Betlehemes Csoport  
A kamasz fiúkból álló csoport 2000 és 2013 között hét alkalommal vett részt a találkozókon. A 
csapatot sokáig Papp Ilona, a művelődési ház igazgatója szervezte, ezt a feladatot később lánya, Papp 
Angéla vette át. A fiatalok betlehemest és csillagforgatást egyaránt előadnak a találkozón.  



 

 8 

A tiszacsomai játék bábtáncoltató epizódot is tartalmaz. A bábtáncoltató a játék egész ideje alatt azt a 
bábut táncoltatja, amelyiknek az élő játékban éppen szerepe van A bábtáncoltatás önálló jelenete, 
melyben Heródes megjelenik a színen, hogy hatalmával kérkedjen, majd jön a Halál és levágja a fejét.  
Az élő játékban két öreg szerepel, akik egész arcukat eltakaró, szőrös, bőr maszkot viselnek. A csomai 
öregek is az észak-keleti lényszerű öregek csoportjába tartoznak. 
 
Tiszacsoma (UA) – Tiszacsomai KMKSZ Alapszervezet Hagyományőrző Betlehemes Csoport, 
vezető Rácz János 
A rivális tiszacsomai csoport más pásztorjátékot ad elő, amelyben egy öreg van. A két csoport egymás 
konkurense karácsonykor Tiszacsomán, ez jelzi, hogy mennyire élő a hagyomány. (Régen Biharban 
(Ro) Margita környékén egy-egy öreg kísérte a betlehemeseket, hogy össze ne törjék egymás 
betlehemeit.)  
 
Tornagörgő (SK) – Tornagörgői Betlehemes Csoport 
2006-tól rendszeres résztvevők, és őket is a jánoki csoport „szervezte be”. A határtól 7 km-re található 
település játékában a két öreg fehér, medveszerű maszkos figuraként jeleik meg, mely hasonló a többi 
Kassa vidéki és az erdélyiek játékához, s ami az ősiséget, a pogányságot jeleníti meg. Őket téríti a 
(leszorítja, körbejárja) a többi pásztor. A többi kelet-szlovákiai csoporthoz képest előadásukban több a 
komikus elem.  

 
- Fekete Károly a debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora 
Fekete Károly és a Makoldi házaspár már évek óta együttműködnek a néphagyományok gyűjtésében, 
gyűjteményes kötetek kiadásában, és abban, hogy tanítók, tanárok nemzedékei ne csak megismerjék, 
de tudatosítsák saját közösségükben a hagyományok fontosságát. A főiskola végzi a betlehemes 
játékok pedagógiai szempontú feldolgozását. 
 
- Kocsis István 
A szentpéterúri betlehemes csoport vezetője, a betlehemes találkozók (szervezésben is) aktív 
résztvevője, aki Makoldi Sándor főiskolai tanítványaként fordult a hagyományőrzés, és -ápolás felé. A 
kidolgozandó betlehemes pedagógia program egyik kulcsembere. 

- Makoldi Sándor a debreceni Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola Művészeti Tanszékének 
nyugalmazott tanára 
1980-tól rendszeresen bíztatja néprajzi gyűjtésre tanítványait. A bíztatásból tett következett, ennek 
eredményei két kötetben jelentek meg szövegközlés formájában. Makoldi Sándor és köre bizonyos 
fokig előkészítette a terepet a betlehemes találkozók debreceni befogadására. 
 
- Nagy Attila operatőr 
A Magyar Művelődési Intézet Látószög Stúdiójának munkatársaként 1991-től minden évben részt 
vesz a Betlehemes Találkozók videó-dokumentálásában, archiválásában és az archívum 
rendszerezésében Tömöry Márta munkatársaként. 
 
- Pákay Viktória és Geszti Zsófia, néprajzkutatók, a betlehemezés a szakterületük, ezen belül a 
kárpátaljai betlehemezés. Ebben a témában több tanulmányuk is született, a Szabad-e bemenni 
betlehemmel? című konferencia egyik szervezői, a kötet szerkesztői. Geszti Zsófia és Pákay Viktória – 
még néprajzos hallgatóként – 1999-ben kapcsolódott be a betlehemes találkozók munkájába. Részt 
vettek mindegyik budapesti és több debreceni találkozón is, amelyeken audiovizuális felvételeket 
készítettek. Éveken keresztül tagjai voltak a kárpátaljai regionális betlehemes találkozó zsűrijének. 
2002-ben a budapesti és a kárpátaljai találkozón fellépő összes résztvevőjével készítettek kérdőíves 
adatfelvételt, majd az így összegyűlt információkat 2003-ban célzott interjúkkal, videofelvételekkel 
egészítették ki. Hét kárpátaljai faluban végeztek terepmunkát, hogy a szokást a saját közegében is 
megvizsgálják. A legmélyebb feltárást Tiszabökényben végezték, ahol két karácsony alkalmával is 
házról házra jártak a betlehemessekkel. Kutatási eredményeiket konferenciákon adták elő, illetve 
tanulmánykötetekben publikálták. 
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1.c. A program vagy tevékenység földrajzi elhelyezkedése és hatóköre 

 
A program helyszíne: Debrecen. 
Hatóköre: Közép-Európa magyar nyelvterülete 
 
A betlehemezés és különböző típusai, altípusai, ezek változatai az egész magyar nyelvterületen 
megtalálhatóak. A csatolt 1. számú térképen találhatóak meg azok a csoportok, amelyek a 23 év alatt 
legalább egyszer voltak a betlehemes találkozókon. Folyamatos összevont (ún. tól-ig) számozással 
jelöltük, ha egy településről több csoport is érkezett. A csatolt 2. számú térképen találhatóak meg a 
jelölést nyilatkozatban is támogató betlehemes közösségek, jelölve az örökségelem központját, és a 
regionális találkozók helyszínei. Folyamatos összevont (ún. tól-ig) számozással jelöltük, ha egy 
településről több csoport is érkezett. 
A jelenlegi országhatárokat mindkét térképen jelöltük. 
 
1. számú térképen: 92 határon túli és 94 magyarországi csoport 
Burgenland (A): 1 csoport 
1 Felsőőr  
 
Délvidék (RS): 24 csoport 
2 Ada 
3 Bácstopolya 
4 Csantavér 
5 Doroszló  
6 Gombos 
7 Horgos 
8 Kevi  
9 Kishegyes 
10 Kupuszina/Bácskertes 
11 Magyarszentmihály 
12 Mohol 
13 Oromhegyes 
14 Szenttamás 
15 Székelykeve 
16 Tamásfalva 
17 Temerin 
18 Temesvajkóc 
19 Torontálvásárhely/Debelyacsa 
20 Törökkanizsa 
21- 22  Ürményháza  
23- 24 Zenta  
25 Versec 
 
Erdély, (RO): 29 csoport 
26 Bereck 
27 Buza  
28 Csedreg 
29 Csíkborzsova 
30 Csíkcsobotfalva 
31 Csíkszentkirály  
32 Déva 
33 Gyergyóditró 
34 Györgyfalva 
35 Gyimesfelsőlok  
36 Gyulafehérvár 
37 Halmi  
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38 Igazfalva 
39 Kézidszentlélek 
40 Kolozsvár 
41 Lövéte 
42 Margita 
43 Mákófalva  
44 Máréfalva 
45 Mezőkeszü 
46 Méra 
47 Nagyenyed 
48 Szamosújvár/Gerla 
49 Szamosujvár 
50 Szék  
51 Szentegyházasfalu  
52 Szilágysomlyó  
53 Túrterebes 
54 Vajdakamarás 
55 Visa 
 
Felvidék (SK): 19 együttes 
56 Abaújszina 
57 Alsóbodok 
58 Bódvavendégi 
59 Debrőd  
60 Dunaszerdahely 
61 Felső-Aha 
62 Felső-Királyi 
63 Gelle 
64 Gímes  
65 Jánok 
66 Kolon 
67 Kürt 
68 Barslédec  
69 Nagymegyer 
70 Péder 
71 Reste 
72 Torna 
73 Tornagörgő 
74 Tornaújfalu 
 
Kárpátalja (UA): 17 helység 
75 Bátyu 
76 Beregszász 
77 Beregújfalu 
78 - 79 Eszeny 
80 Gyertyánliget 
81 Karácsfalva 
82 Macsola 
83 Mezővár 
84 Munkács 
85 Nagybakos 
86 Nagymuzsaly 
87 Rahó 
88 Salánk 
89 Sárosoroszi 
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90 Tiszaásvány  
91 Tiszacsoma  
 
Muravidék (SI): 1 
92 Csente 
 
Magyarországi csoportok: 
1 Balatonberény  
2 Balmazújváros 
3 Báránd 
4 Beled 
5 Boldog 
6 Bonyhád 
7 Budajenő (Budajenő-Telki)  
8 - 15 Budapest 
16 Ceglédi Városi Művelődési Központ színjátszói 
17 Cered 
18 Csátalja 
19 Csenger 
20 – 26 Debrecen Debrecen városa központ 
27 Derecske 
28 Edelény 
29 Érd 
30 Fedémes 
31 Fót (Gyermekváros) 
32 Füzér 
33 Galgamácsa 
34 Gelénes 
35 Gencsapáti  
36 Gyöngyös 
37 Gyöngyöspata 
38 Hajdúböszörmény 
39 - 40 Hajdúdorog  
41 Hajdúszoboszló 
42 Hatvan 
43 – 44 Hosszúpályi 
44 Jászberény 
45 Kaposvár 
46 – 47 Karcsa 
48 Kakasd  
49 Kecel 
50 – 51 Kecskemét 
52 Keszthely 
53 Kölcse 
54 Komádi 
55 Komlóska 
56 Körösszegapáti 
57 – 58 Kunszentmiklós  
59 Léh 
60 Magyarpolány 
61 Mány 
62 Miskolc 
63 Nógrád  
64 Nyíracsád 
65 Nyíradony 
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66 Nyírbátor 
67 Nyírlugos 
68 Pellérd 
69 – 70 Putnok 
71 Sárospatak 
72 Szalmatercs 
73 Szada 
74 Szár 
75 Szarvas 
76 - 78 Szeged  
79 Szemere  
80 Szekszárd 
81 Szentpéterúr 
82 Szombathely 
83 Salköveskút 
84 Tarnalelesz 
85 Tass 
86 Tinnye 
87 Tiszabecs 
88 Tiszafüred 
89 Tiszakarád 
90 Tiszatardos 
91 Várdomb 
92 Velence 
93 Vitnyéd 
94 Vörs 
 
2. számú térképen: A Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére benyújtandó jelöléshez a 
nyilatkozatokat a következő betlehemes csoportok adták le: 
 

1   Abaújszina (SK) 
2   Ada (RS)  
3   Beregújfalu (UA) 
4   Csenger 
5   Csedreg (RO) 
6   Csíkcsobotfalva (RO) 
7   Csíkborzsova (RO) 
8   Debrecen   Debrecen városa a központ 
9   Debrőd (SK) 
10 Derecske 
11 Füzér 
12 Hajdúböszörmény 
13 Jánok (SK)   regionális találkozók helyszíne 
14 Jászberény 
15 Kakasd 
16 Komádi 
17 Komlóska 
18 Magyarszentmihály (RS) 
19 Nagymuzsaly (UA) 
20 Nógrád 
21 Nyírlugos 
22 Salánk (UA) 
23 Sárosoroszi (UA) 
24 Szeged  
25 Szentegyházasfalu (RO)  
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26 Szentpéterúr 
27 - 28 Tiszacsoma (UA) 
29 Tornagörgő (SK) 

 
Regionális Találkozók 
A betlehemes találkozók sikerét és életképességét mutatja, hogy több határon túli területen is sikeresen 
szerveznek hasonló mustrákat. 
Az első határon túli találkozó Szatmárnémetiben volt 1992-ben, amit egy kisebb szakmai tanácskozás 
is követett. Szatmárnémetiben az összejövetel nem vált rendszeressé, csupán három évben tudták 
megrendezni a találkozót.  
1993-ban Moholon szervezték meg az első délvidéki találkozót, a helyi lelkész kezdeményezése után. 
Szervezője a Csobolyó Művelődési Egyesület, személy szerint Miklós Ilona tanárnő volt. A Moholi 
Betlehemes Találkozón a betlehemes játékok mellett bemutatták a karácsonyi ünnepkör más szokásait 
is, például bölcsőcskét, kántálást, háromkirály-járást, kecskézést és huszárjátékot. A moholi találkozót 
sajnos már évek óta nem szervezik meg.  
A bácskai találkozó mellett Dél-Bánátban, Székelykevén is rendszeresen szerveztek betlehemes 
seregszemlét, azonban ott is 2010-ben volt ilyen utoljára.  
 
Jelenleg is rendszeres regionális találkozók (5 db) 
Az egyik legrégibb és legsikeresebb határon túli betlehemes találkozó a kárpátaljai, amit 1995 óta 
minden évben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség szervez meg. A seregszemle sokáig a bátyúi 
kultúrházban kapott helyett, majd 2001 óta a beregszászi művelődési házban találkoznak a 
betlehemezők. A kezdeményezés elindítója, és azóta is főszervezője Riskó György. A kárpátaljai 
találkozó egyben verseny is, hiszen a helyezést elérő három csapat utazik Budapestre, 2006-tól pedig 
Debrecenbe. A fellépő csoportok közül a szakértő zsűri választja ki a legjobbakat. A kárpátaljai 
betlehemes találkozók anyagából Riskó György szerkesztésében nívós kiadvány jelent meg 1999-ben, 
Pásztorok keljünk fel címmel. 

2001-ben a felvidéki Jánokon Bankó Ibolya kezdeményezésére indult el az ottani találkozók 
szervezése. A jánokiakban, és a környék betlehemes csapatainak vezetőiben fogalmazódott meg az az 
igény, hogy kisebb, regionális összefogásként szervezzenek meg egy találkozót, amire Jánok 
környékéről, a határ mindkét oldaláról hívnak csapatokat. Tudatosan a budapesti találkozó mintájára 
jött létre, valamint felépítésében, lebonyolításban is azt követi. A jánokiak érdeme, hogy erről a 
területről – történelmi Abaúj-Torna vármegye, Kassa környéke – már csaknem minden szomszédos 
településének játszói megjelentek a budapesti, majd később a debreceni betlehemes találkozón. A 
jánoki csapat 1993 óta minden évben rész vett a betlehemes találkozókon, kialakítottak egy jól 
működő kapcsolatrendszert más csoportokkal, amit a jánoki találkozó megszervezésében is 
hasznosítanak. 

Hazánk több településén vannak rendszeresen, azaz minden évben regionális betlehemes találkozók: 
pl. Körmenden, Nyírlugoson és Gencsapátiban. Korábban több, kisebb rendezvény is működött rövid 
ideig (pl. Győrött). 

2014 fejleménye, egy újabb, a 6, regionális találkozó, azaz I. Székely Betlehemes Találkozó 
megszervezése, és önszerveződése 2014 december 21-én, Székelyudvarhelyen.  

A találkozót György László kezdeményezésére a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház szervezte, a december 18-
24 között részint szabad téren rendezett Karácsonyi Vásár keretében. A DMK mikrobuszt indított, hogy a 
meghívott vendégek, így a Makoldi házaspár, Gyöngy Péter, Szász Zsolt és Tömöry Márta is jelen lehessenek.   
 
A találkozó a megszokott menetrend szerint zajlott.  
A csoportok délelőtt 10h30-tól 16h-ig folyamatosan léptek fel, az alábbi sorrendben: 
1. Hidegség gyerekcsoportja 
2. Csíkborzsova fiatal csapata 
3. Csíktapolca ifjai 
4. Kézdiszentlélek, 
5, Csíkszépvíz, 
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6. Lövéte, 
7. Csíkcsobotfalva, 
8. Ditró és  
9. Szentegyháza betlehemes csoportja.  
 
Produkciójuk után Szász Zsolt beszélgetett a fellépőkkel a betlehemes hagyományhoz, a hagyománytartókhoz 
való viszonyukról, és a játékokkal kapcsolatos szakmai kérdéseket tett fel. Tömöry Márta a betlehemes játékok 
elemeit, szereplőit, kellékeit, szövegeit jegyzetelte. Ezekből a beszélgetésekből derült ki az, hogy az adott 
közösségekben meddig tartott a hagyományos betlehemezés gyakorlata; hogy mikor, és milyen szöveg alapján 
újították fel a játékokat. De kiderült, a ditrói játék1 egészen egyedi volta is, ami köszönhető az archaikus, 
narratív, epikus formáknak; annak, hogy Heródesnek érdekes önkommentárjai vannak egyes szám 3. 
személyben; és, hogy a játékot a többinél sokkal lassabban adták elő, ami olyan éles váltás volt, hogy a nézők 
feszülten figyelték.1.d. A program vagy tevékenység a szellemi kulturális örökség mely területéhez(eihez) 
kapcsolódik 

a) szóbeli hagyományok és kifejezési formák, beleértve a nyelvet is, mint a szellemi kulturális örökség 
hordozóját, 

b) előadóművészetek, 

c) társadalmi szokások, rítusok és ünnepi események, 

d) a természetre és a világegyetemre vonatkozó ismeretek és gyakorlatok, 

e) hagyományos kézművesség; 
 
 
2. A program vagy tevékenység ismertetése 
2.a. Háttér információ, célok  
 
Az első betlehemes találkozót Tömöry Márta bábművész a Magyar Művelődési Intézet 
munkatársaként szervezte meg 1991-ben Kecskeméten. Az ötletgazda és a szervezés motorja két 
évtizeden keresztül Tömöry Márta volt, aki a találkozó létrehozásához szükséges pénzt 
magánszemélyként nem igényelhette. Az anyagi bázisra így a Magyar Bábjátékos Egyesület pályázott, 
amelynek Tömöry tagja, és elnöke volt. A szervezéshez a hátteret a Magyar Művelődési Intézet 
biztosította, ennek Drámai Osztályán volt ő a bábos referens. A szervezésben és lebonyolításban végig 
mellette állt Szász Zsolt bábművész, dramaturg. 
 
1992-ben a Bábjátékos Szövetség úgy döntött, hogy az évenkénti szervezést nem pártolják, ezért 
abban az évben résztvevőként is kimaradtak a betlehemes találkozókból. Ám az első alkalom hatására 
létrehoztak egy külön, templomi bábjátékos fesztivált. Tömöryék viszont látták, hogy mennyire fontos 
a rendszeres, éves találkozó a csoportok identitását és a közösségépítést megerősítendő, ezért úgy 
döntöttek, hogy a betlehemes találkozókon a hagyományos gyakorlatokat mutatják be.  
 
A betlehemes találkozók hamar népszerűek lettek, mivel a kilencvenes évek elején a régi szokások – 
így a betlehemezés hagyománya is – felértékelődtek. A résztvevő csoportok sok helyen visszanyúltak 
a saját településük szokásaihoz. Az autochton hagyományanyag felelevenítése minden esetben az adott 
régióhoz, faluközösséghez, illetve azok múltjában létrejött kulturális értékekhez való ragaszkodást 
fejezte ki. A tanítók, hitoktatók, művelődési szakemberek karácsony előtt gyakran tanítottak be 
betlehemes játékot, ezzel elevenítve fel ezt a szokást, és építve az adott közösséget. A találkozó 
szervezői tehát felismertek egy társadalmi igényt, ami egy állandó megmutatkozási lehetőséget és 
szakmai bázist is tudott nyújtani a fellépő csapatoknak. Ugyanakkor elindított egy folyamatot is, 
amelynek hatására a települések hagyományőrző csoportjai kíváncsiak lettek saját 
hagyományaikra. Az érdeklődők sok esetben a találkozónak köszönhetően, annak hírére keresték 
meg azokat az idős embereket, akik régen az élő néphagyomány keretében betlehemeztek, és tőlük 
gyűjtötték össze a szokás helyi változatait. Az adai hagyományőrző csoport vezetője is így kereste 
meg a település régi betlehemezőit, akik még a 40-es években gyerekként jártak betlehemezni.  

 
1 Az archaikus szöveget Tömöryék lehozták a Magyar Hüperion I. évf. 3. számában. 
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2.b. A megőrzésre irányuló intézkedések (max. 500 szó) 
Ebben a részben röviden ismertessék a megőrzéssel kapcsolatos konkrét intézkedéseket, és mutassák 
be a program résztvevőit, illetve módszereit. 
 
(515 szó) 
 
Tömöry Márta az évek során komoly erőfeszítéseket tett, hogy újabb és újabb csapatokat kutasson fel. 
Kapcsolatot épített ki a régiók művelődés szervezőivel, néprajzkutatókkal. A szokás elevenségét és 
gazdagságát mutatja, hogy mindig érkeznek olyan új csoportok, akik korábban nem szerepeltek a 
rendezvényen. 
 
Két betlehemes találkozó között zajlanak azok a kurzusok, konferenciák, amelyek biztosítják a 
találkozók szakmai színvonalát, az újjáéledő szokás megőrzését: 
 
-1992. Pestújhely: előkészítő konferencia volt, amelyre gyakorló betlehemezőket és néprajzkutatókat 
hívtak meg. Tematika: A betlehemjárók, hogyan találjanak vissza a saját gyökereikhez? 
 
- Pár évvel később ugyanez megismétlődött a Magyar Művelődési Intézet balatonalmádi szakmai 
házában. 
 
- A betlehemes találkozók hatására Nyírbátorban 1995-2006 között évente tartották meg a Bábos 
Kurta Kurzust, hogy a bábtáncoltató betlehemeseket buzdítva hagyományaik feltárására. 
 
- Az MMI közművelődési hálózatában Tömöry Márta és Szász Zsolt évente kétszer találkozott a 
vidéki hálózat tagjaival, hogy felhívják figyelmüket a betlehemes találkozókra, hogy küldjenek 
csoportokat. 
 
- A betlehemes csoportok a találkozókon megismerték és kölcsönösen meghívták egymást a regionális 
találkozókra. 
 
- A szervezők felkeresték a határon túli magyar kulturális szervezeteket is (a Kárpátaljai Magyarok 
Kulturális Szervezete magától jelentkezett), így a burgerlandi magyarokat, a délvidéki magyar 
pedagógus szervezeteket; és a néphagyomány ápolásában jeles személyeket: Agócs Gergelyt 
(Felvidék), Bodor Anikót (Délvidék), Jókai Máriát (Zoborvidék), Karácsony-Molnár Erikát (Erdély). 
 
- Gyakorlati oktatás és együttműködés néprajzkutatókkal: 
2002 decemberében, a Betlehemes Találkozóhoz kapcsolódóan a Magyar Művelődési Intézet, az 
ELTE Folklore Tanszék, az MTA Néprajzi Kutatóintézete és a Jankó János Néprajzi Egyesület 
közösen Szabad-e bemenni betlehemmel? címmel konferenciát szervezett. Ennek anyaga 2004-ben 
Budapesten, a Folklore Tanszék kiadásában jelent meg. 
 
- 2009-ben a DMK konferenciát szervezett Ünnep és Hagyomány címmel. A konferencia előadásait 
tartalmazó kötet pénzhiány miatt nem készült el. Az előadásokat hanganyagként csatoljuk. 
 
A betlehemes találkozók a kilencvenes évek elejétől egyre népszerűbbek lettek, és maga a szokás is 
felértékelődött. Ennek oka, hogy a betlehemezés, dramatikus szokás lévén kiragadható környezetéből 
könnyen színpadra állítható, látványosan előadható.  
Ugyanakkor a találkozó a közösségi identitás újra-megtalálásának útja is, amely elősegíti, hogy a 
csoportok helyi sajátosságaikra, értékeikre felfigyeljenek. A betlehemezés magában hordozza az éltető 
közösség összetartozás-tudatát. A betlehemes találkozókon való részvétel a lokális identitás mellett a 
nemzeti azonosságtudatot is felerősíti, elsősorban a határon túli, illetve a hazai nemzetiségi 
csoportoknál, amelyeknél a szokás felelevenítése és tovább éltetése része az etnikai identitás 
megőrzésének. Különösen kiemelt fontosságú, hogy magyar nyelven adjanak elő betlehemes játékot a 
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szórványtelepülések magyar ajkú közösségei körében, valamint azokon a településeken, ahol 
magyarok más nemzetiségűekkel élnek együtt. 
 
A fentiek értelmében a betlehemezés átörökítési gyakorlata Debrecenben, mint legjobb gyakorlat 
példaértékű metodikája: 
1. A találkozó (később: találkozók) megszervezése 
2. A találkozó dokumentálása (kép, hang, szöveg, később: változások), adatbázis-építés. 
3. Szakemberek (folyamatos) bevonása találkozó megszervezésébe és dokumentálásába 
4. Évről-évre új résztvevők befogadása 
5. Találkozók között kapcsolattartás, a résztvevőkkel, mentorálás, hogy csak jót (hiteles szöveg, 
dallam, játék), és jól tanulják meg az előadók. 
 
A fenti, kulturális sokszínűségen alapuló, közösségépítő, hagyományfeltáró, -ápoló, -archiváló, -
bemutató metódus, például szolgálhat olyan, más közösségek számára is, amelyek életében szintén 
meghatározó a lokális identitás, valamint a hagyományos kultúra ápolása. 
 
 
3. A program, illetve tevékenység eredménye, hatása 
3.a. A program/tevékenység hozzájárulása az adott örökség-elem megőrzéséhez 
 
A betlehemezés átörökítési gyakorlata Debrecenben egy nagy társadalmi és tudományos horderejű 
rendezvénysorozat. 
 
Ha a betlehemes találkozók társadalmi hatását a számok segítségével szeretnénk érzékeltetni, akkor a 
következőket kell feltétlenül megemlíteni:  
2013-mal bezárólag csaknem 200 csoport adott elő betlehemes játékot. Átlagosan legalább két 
színhelyen játszott minden csoport a találkozók alatt, ami kb. 400 előadást jelent. A külső adventi 
helyszíneken 23 év alatt előadott játékok (átlagosan 8-10 játékszínhelyen) becsült száma elérheti a 
4000 egyedi előadást. (A Délvidékről érkező játszók évekig felléptek például Szegeden, mások 
Győrben, stb.) Egy-egy előadást az ünnepi időszakban 50 – 200 fő láthatott. Így, óvatos számítás 
szerint 200.000 ember egészen biztosan látta már e betlehemjáró szokásokat. Ezek alapján bátran 
kijelenthetjük, hogy a betlehemes találkozók hatása igen nagy, százezres nagyságrendben mozog.  
 
Szólnunk kell az érintett csoportokról is.  
23 év alatt 190 – 200 csoport jelent meg. Egy csoport létszámát átlagosan 10 fővel számolva, 1900 – 
2000 fellépő, játszó résztvevőről beszélünk. Ha hozzávesszük, hogy a csoportok a 15 főben megadott 
keretet általában feltöltötték a segítőkkel (öltöztetők, sofőrök, gyerekvigyázók stb.), akkor ez a szám 
felmegy akár 3000 főre is. A betlehemes találkozók érdekében több ezer ember kelt útra, vállalt 
áldozatokat, lépett ki a világba, ismerkedett, tanult. A helyi önkormányzatok szerepét is fontos 
megemlíteni itt, akik a kimozdulást biztosították. 
 
A betlehemes találkozók földrajzi kisugárzásáról korábban 1.c pont alatt részletesen beszámoltunk. 
 
Tudományos hozadék 
A néprajztudomány a kezdetektől érdeklődéssel forsult a betlehemezés felé. Az Ethnográfiában és a 
Magyar Népköltési Gyűjteményben sok szövegközlés jelent meg. Már a 20. század elején voltak 
kísérletek a betlehemezés tudományos jellegű feldolgozására, és több összefoglaló jellegű tanulmány  
született. Mégis azt mondhatjuk, hogy teljes áttekintésre törekvő, monografikus feldolgozás a mai 
napig nem született.  
A betlehemes játékok ma is használatos tipizálása az 1953-ban megjelent Magyar Népzene Tárában 
olvasható. A csoportosítás alapja földrajzi, négy nagy táj szerint határozza meg, tehát erdélyi, alföldi, 
dunántúli és felvidéki típusról beszél. A Magyar Népzene Tárának megjelenésével a néprajztudomány 
lezártnak tekintette a betlehemezés tipizálásának kérdését, és az azóta megjelent számos szöveg sem 
inspirálta a folkloristákat arra, hogy újra átgondolják a betlehemezés osztályozását, és esetleg egy új 
rendszert állítsanak fel. A betlehemes találkozókon összegyűlt nagyszámú szöveg feldolgozása közben 
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(lásd a 2010-es kiadványt!) egyértelműen kiderült, hogy a korábbi tipizálás nem helytálló, és indokolt 
egy új rendszer kidolgozása. A betlehemes találkozók rávilágítottak arra is, milyen keveset tudunk a 
szokás gyakorlásáról. A korábbi gyűjtések általában szövegközpontúak voltak, az előadás módjáról, a 
szokás történetéről, a betlehem építményéről, a szereplők öltözetéről, a játék menetéről, az 
improvizációról, az énekekről stb. alig tudtunk valamit. Ezért volt nagyon fontos, hogy a betlehemes 
találkozókon megindult egy új, szervezett és korszerű gyűjtés, melynek keretében megvalósul a még 
meglévő tudást rögzítése és továbbadása. A betlehemes találkozó így a gyűjtés egyik kiváló terepévé 
vált lett, hiszen itt koncentráltan lehet találkozni a szokást gyakorló csapatokkal.  
 
 

 

3.b. A program/tevékenység helyi, regionális, és/vagy nemzetközi szintű modell értéke  
 
Amint azt 2.b pontban említettük, a betlehemezés átörökítési gyakorlata Debrecenben, mint legjobb 
gyakorlat példaértékű metodikája: 
 
A találkozó metodikája az alkalmazott etnográfia magyarországi modelljének egyik aktív példájaként 
jellemezhető. Ennek lényege, hogy a találkozók élmény-töltetén túl a résztvevők felkészült 
szakemberek véleményezése révén kapnak a szokás gyakorlásával kapcsolatos tevékenységükre 
vonatkozó útbaigazítást, illetve megerősítést. A találkozók szerepe a lokális identitás megőrzésének 
lélektani folyamataiban egyrészt az által bontakozik ki, hogy a szereplők találkozhatnak olyan – akár 
távoli vidékekről érkező – csoportokkal, melyek saját szokásrendjükben szintén megtartották a 
betlehemezést. Másrészt, a hagyományőrzés modellértékű manifesztációja a találkozók során abban 
ölt testet, hogy a szervezők a különbözőségeket, a betlehemezés regionális stílusjegyeit kiemelve, 
értékként értelmezik és mutatják be a találkozók résztvevőinek. Mindez az állandósult, ismétlődő 
koncepció mentén valósul meg: 
1. A találkozó (később: találkozók) állandósult, egységes rendszerben történő megszervezése 
2. A találkozó dokumentálása (kép, hang, szöveg, később: változások), adatbázis-építés. 
3. A helyi közösségek kulcsembereinek megtalálása, bevonása a találkozók életébe 
4. Szakemberek (folyamatos) bevonása találkozó megszervezésébe és dokumentálásába 
5. Évről-évre új résztvevők befogadása 
6. Folyamatos (évközi) kapcsolattartás, a résztvevőkkel, mentorálás, a hitelesség megőrzése 
érdekében.  
 
A fenti, kulturális sokszínűségen alapuló, közösségépítő, hagyományfeltáró, -ápoló, -archiváló, -
bemutató metódus például szolgálhat olyan más közösségek számára is, amelyek életében szintén 
meghatározó a lokális identitás, valamint a kulturális hagyományok ápolása. 
 
Ezen túl, egy-egy előadás komplex élményt nyújt az előadóknak és a közönségnek egyaránt, hiszen 
azáltal, hogy valaki végignézi a találkozón bemutatott játékokat, jobban ráhangolódhat a karácsonyi 
ünnepre, és a betlehemezés humoros jelenetei, az öreg tréfálkozása kellemes szórakozást is biztosít. 
 
 
Ha egy másik példával szeretnénk illusztrálni a gyakorlat modell értékét, akkor bármelyik dramatikus 
népszokásunk felelevenítésével, közösségi találkozók szervezésével, szakmai lektorálással egy 
hasonló, tömegeket megmozgató, kulturális hagyományokon alapuló, értékeket megőrző, -feltáró 
mozgalom jöhetne létre.  
 
Mivel a fenti modell nem etnikum-specifikus, más népek kulturális hagyományait, illetve regionális 
identitását őrző csoportok tudásának a megőrzésére is szolgálhat. 
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A jelöléssel kapcsolatos adatok 
 
4. Közösség részvétele a programban és hozzájárulása a jelöléshez 
4.a. A közösségek, csoportok, illetve egyének részvétele a programban vagy tevékenységben 
 
Amint az a fentiekből (1.b. pont) és a csatolt nyilatkozatokból is kiderül, a betlehemes találkozók 
átszövik és megmozgatják a hazai lakosságot az egyénektől, a csoportoktól kezdve, a helyi és országos 
intézményekig. A betlehemes találkozók hatása túl megy az országhatárokon, bevonva a Kárpát-
medence magyar nyelvterületét, átfogva játszókat, segítőket, érdeklődőket, a bábos, a színházi, és a 
néprajzos szakma képviselőit is. 
 
 
4.b. Szabad elhatározáson, előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezés 
 
Az 4.b kritériumoknak megfelelő, a mellékletben bemutatott egyesített formanyomtatványt használva, 
az 1.b pontban felsorolt egyének, csoportok, közösségek, intézmények hozzájáruló nyilatkozatai a 
teljes szöveges jelölés végén vannak becsatolva. 
 
A találkozóknak kezdettől fogva megfelelő felületeken megtörtént propagációja országos és a 
regionális média termékeiben. Emellett a szervezők saját információs anyagaikat is igyekeztek 
eljuttatni azokba a körzetekbe, amelyekben tudomásuk volt a betlehemezés hagyományainak 
őrzéséről. Az egyes csoportok így a találkozók során kialakították egymás között egy olyan 
információs hálózatot, melynek csatornáin keresztül mindenhová eljutott a jelölés lehetősége. A 
csatlakozás a jelölési folyamathoz minden csoport esetében önkéntesen és a helyi, illetve a regionális 
önkormányzati szervek egyetértésével, illetve támogatásával jött létre. Fontos kihangsúlyozni, hogy 
már a jelölés ténye önmagában is növeli a hagyományőrzés, a szokások életben tartásának helyi 
presztízs értékét.  
 
 
 
5. Dokumentáció 
 
5.a. 
- A jelölő nyomtatvány CD-re kimásolva 1 példányban. 
 
-  A 2 darab térkép digitálisan CD-re kimásolva.  
 
- 50 darab fénykép (ebből 14 archív felvétel) albumban papíron. 
 
- 12 perces szerkesztett film a Debreceni Betlehemes Találkozóról. 
 
- 2 darab DVD: Betlehemes Találkozók 1991-1999. I. és II. rész. Kiadó: Magyar Művelődési Intézet 
és Kulturális Lektorátus (MMIKL) – 2009. Budapest 
 
- Az 50 darab fénykép digitálisan, a 2009-es Ünnep és hagyomány konferencia hangfelvétele „A 
betlehemezés áthagyományozási gyakorlata Debrecenben” c. DVD-n. 
 
- Tömöry Márta szerk.: „...hanem vagyok Úristen követje...”. A téli ünnepkör dramatikus szokásaiból 
– a Nemzetközi Betlehemes Találkozók játékszövegei. MMIKL 2009. Budapest. A kötetben 66 
szöveg található. 
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7. Aláírás a jelölést benyújtó nevében 
A jelölés végén szerepelnie kell a jelölést benyújtó(k) részéről felhatalmazott tisztségviselő(k) vagy  
meghatalmazott személy(ek) eredeti aláírásának. 
 


