
népek karácsonya
Szlovén betlehemezés

A magyarországi szlovéneknél a karácsonyi ünnepkör
szokásai András, Miklós, Luca napjához, karácsony
böjtjéhez, karácsony napjához, valamint János, Szil-
veszter, újév és vízkereszt napjához kötõdnek.

A betlehemezés hagyományát a szlovének a magyarok-
tól vették át. Három 10-14 éves kisfiú Luca napjától ka-
rácsonyig házról házra járt. Kifordított öreg kiskabátot,
bekecset és nadrágot viseltek. Fejükbe nagy öreg kala-
pot, kucsmát, lábukra csizmát húztak. Kezüket, arcukat
bekormozták (Felsõszölnökön) vagy álarccal eltakarták
(Apátistvánfalván). A templomot utánzó betlehem fá-
ból vagy kartonból készült. Az elején lévõ nagy nyílá-
son át Jézus születése volt látható. Az alakokat fából
vagy agyagból mintázták és festették, másutt felragasz-
tott anyagokkal díszítették. A betlehem belsejét gyer-
tyával vagy elemlámpával világították meg.

Amikor bebocsátották õket az épületbe, a két pász-
tor csengettyûvel csengetett és köszönt:

Válen bojdi, Jezoš Kristoš! (Dicsértessék a Jézus Krisz-
tus!). Majd megkérdezték: Slobaudno betlehemeznivati?
(Szabad betlehemezni?).

Ha a háziak azt válaszolták, hogy szabad, akkor lefe-
küdtek a földre és „elaludtak”. Ekkor jött be a harmadik
pásztor a betlehemmel, a két „alvó” felkelt és együtt el-
énekelték a Mennybõl az angyalt. Megmutatták a betle-
hemet, azután ajándékot kértek az újszülött Jézuskának
(almát, szelet kenyeret, tojást, pénzt). Szlovénül vagy
magyarul kérték: „Prosimo, prosimo en-dva krajcara! Jezoš je
mali, mrzlo ma je, nema nej bekerç, nema nej çrejvle. Dajte ma
je!” (Kérünk, kérünk egy pár krajcárt. Jézuskának nincs
bundája, fázik, fázik a szegény!)

Felsõszölnökön szlovénül énekeltek, a többi faluban
magyarul:

Z néba je príšo Mennybõl az angyal
Doli k vam angeu, Lejött hozzátok,
Pastérje, pastérje! Pásztorok, pásztorok!
V Betlehem naj bi Hogy Betlehembe
Šli ino vidli, Sietve menvén,
Dejtece, Dejtece. Lássátok, lássátok.

Bauga edini, Istennek Fia,
Sin prelübleni Aki született
V jaslicaj, v jaslicaj, Jászolban, jászolban,
Un baude vam vsejm Õ leszen néktek
Zveliçar smilen, Üdvözítõtök
Vekomaj, vekomaj. Valóban, valóban.

Tam pauleg njega, Mellette vagyon
Je mati njeg’va, Az édesanyja,
Marija, Marija, Mária, Mária,
Med �ivinov zdaj Barmok közt fekszik,
Ima v jaslicaj Jászolban nyugszik
Sineka, Sineka. Szent Fia, szent Fia.

Hitro ta ido El is mennének
Da pozdravijo, Köszöntésére
Dejtece, Dejtece, Azonnal, azonnal,
Lejpi dar njemi Szép ajándékot
Darüjo v srci Vivén szivökben
Pastérje, pastérje. Magukkal, magukkal.

Jezošeka zdaj A kis Jézuskát
Vsi na kolenaj Egyenlõképpen
Molimo, molimo, Imádják, imádják,
I dobrotivnost A nagy Úristent
Tau bo�o milost Ilyen nagy jóért
Hvalimo, hvalimo. Mind áldják, mind áldják.
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Szlovénül búcsúztak el: „Baug plati! Veséle svétke vam �elejmo! Válen bojdi Jézoš Kristoš!” (Köszönjük szépen! Boldog ünne-
peket kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!) Kozár Mária


