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Legalább 25 éve nem adták elő 
Gyergyóditróban, de tegnap, 
vízkereszt napján ismét bemu-
tatták a valamikori „alszegi 
betlehemest”. Mint hajdanán, 
ezúttal is a nagytemplom volt 
a helyszíne a misztériumjáték-
nak, aminek elemei változatla-
nok maradtak, a kellékei közül 
is több eredeti.

 » PETHŐ MELÁNIA

V ízkereszt napján mutatták 
be a felelevenített „alszegi 
betlehemes” misztériumjáté-

kot Gyergyóditróban. Egy fénykép 
láttán indult a hagyomány felélesz-
tése – meséli a gyergyóditrói szüle-
tésű, ma Gyergyószentmiklóson élő 
Vencser Sándor. A kép, amire utal, 

a Tarisznyás Márton Múzeum 2018-
as falinaptárában látható, és régi 
ditrói betlehemezőket ábrázol. „Ma-
gamra ismertem. A fénykép 1964-
ben készült, akkor 12 éves voltam, 
és Mária szerepét játszottam. Régen 
csak fi úk, férfi ak kaptak szerepet 
nálunk a betlehemesben” – mond-
ja Vencser Sándor. Mint meséli, 
meg elevenedett emlékei cselekvés-
re ösztönözték, mozgósítására a 
gyergyószentmiklósi Munkás Szent 
József-plébánia híveinek köréből 
összeállt az a 11 tagú csapat, amely-
nek tagjai vállalták, hogy betanul-
ják a misztériumjátékot. Mindössze 
három hét állt rendelkezésükre, 
hogy karácsony másodnapján, illet-
ve Szent Család vasárnapján előad-
hassák a 25 percnyi betlehemest 
három szentmiklósi templomban. 
„1972-ig voltak szerepeim az alsze-
gi betlehemezésben. Gyermekként 
angyal, később Mária, majd a király 

szerepét játszottam. Hiába maradt 
abba ez a hagyomány Ditróban, 
én családi körben azóta is minden 
karácsonykor eléneklem a miszté-
riumjátékban szereplő énekeket, 
elmondom a szövegét” – meséli 
Vencser Sándor. Nem kellett tehát 
az eredeti szövegért, énekekért ku-
tatni, emlékezetből került papír-
ra, így tanulták be az új szereplők. 
A próbafolyamat alatt a régi kellé-
kek közül is előkerült jó pár. Ditrói 
családok őrizték a királyi korona 
vázát, egy huszárkardot, illetve a 
fából készített Betlehemet, ami az 
emlékek és következtetések szerint 
több mint 100 éves.

Hogy a frissen betanult játék hűen 
idézze a valamikori ditróit, a kel-
lék és a jelmezek minden darabját 
igyekeztek a régiek szerint össze-
állítani. Vencser Sándor, mint az 
utolsó ditrói betlemezésén, ezúttal 
is a király szerepét játszotta. Rajta 

RÉGI HAGYOMÁNYT ÉLESZTETTEK FEL, GYERGYÓDITRÓBAN ÚJRA ELŐADTÁK A VALAMIKORI „ALSZEGI BETLEHEMEST”

Felelevenített misztériumjáték vízkeresztkor

Betlehemes a ditrói templomban vízkeresztkor. A hívek közül csak az idősebbek emlékeztek a hagyományra, a misztériumjátékban régebben csak férfi ak kaptak szerepet

Rövid póráz. A veszélyesnek minősülő kutyák tulajdonosainak be kell tartaniuk a jogszabályokat
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kívül egy személy van még életben 
a valamikori alszegi betlehemezők 
közül – a ma is Ditróban élő Szőcs 
Mélik Géza szívesen tett eleget a 
felkérésnek, hogy részt vegyen a 
felújított betlehemesben. Ő, mint 
sok évvel ezelőtt, most is a király 
jobbján álló huszár szerepét ját-
szotta. „Ismét úgy érezhettem ma-
gam, mint régen. A betlehemezésre 
való készülődés miatt lelkileg sok-
kal többet jelentett nekem az ad-
vent és a karácsony.” – mondta a 
Vencser Sándor. Számára nem kér-
dés, hogy az újraélesztett karácso-
nyi hagyomány tovább fog-e élni. 
„A dédapám, nagyapám, az apám 
és én is benne voltam a betlemes-
ben, és ez így volt más családoknál 
is. Amikor az idősebbek már nem 
tudták folytatni, helyükbe mindig 
kerültek fi atalabbak. Abban bí-
zom, hogy ez ezúttal sem lesz más-
ként” – mondta.

 » A próbafolya-
mat alatt a régi 
kellékek közül is 
előkerült jó pár. 
Ditrói családok 
őrizték a királyi 
korona vázát, 
egy huszárkar-
dot, illetve a 
fából készített 
Betlehemet, ami 
az emlékek és 
következtetések 
szerint több mint 
100 éves.

 » KRÓNIKA

Több mint 32 ezer, úgynevezett 
1-es és 2-es veszélyességi ka-

tegóriájú kutya tulajdonosát elle-
nőrizték le a román hatóságok az 
utóbbi hat hónapban. Az orszá-
gos rendőr-főkapitányság (IGPR) 
hétvégi tájékoztatása szerint 2018 
júliusában több mint 5000 ren-
dőr bevonásával országos szintű 
ellenőrzés kezdődött annak meg-
állapítására, hogy az állatok tu-
lajdonosai betartják-e a veszélyes 
és agresszív kutyák tartására vo-
natkozó jogszabályokat. Az akció 
során 41 esetben állapítottak meg 
bűncselekményt a veszélyes vagy 
agresszív kutyák tartására vonat-
kozó 2002/55-ös számú kormány-
rendelet alapján. Az Agerpres hír-
ügynökség tájékoztatása szerint 

közel 148 ezer lej értékben 1281 
bírságot róttak ki a kutyatartókra, 
és 62 esetben figyelmeztetésben ré-
szesítették őket a rendőrök. A ha-
tóságok egyúttal jelezték, hogy az 
idei év során folytatódik az ellen-
őrzés a kutyatámadások megelőzé-
se érdekében. Az ellenőrzésben a 
Román Kinológiai Egyesület segí-
tette a rendőrség munkáját.

A 2002/55-ös kormányrendelet ér-
telmében 1-es veszélyességi kategó-
riához tartoznak a következő fajtájú 
kutyák és azok leszármazottai: pit-
bull, boerboel, bandog. A 2-es ve-
szélyességi kategóriához a következő 
fajtákat és leszármazottaikat sorol-
ják: amerikai staff ordshire terrier, 
tosza inu, rottweiler, argentin dog, 
nápolyi masztiff , brazil masztiff , an-
gol masztiff , kaukázusi juhászkutya, 
cane corso.

Tetemes bírságok az agresszív kutyák nem szabályszerű tartása miatt




