Szakmai beszámoló
a TOP-7.1.1-16-H-024-6 azonosítószámú, „Értsd meg a múltat, alakítsd a jövőt”
TOP-7.1.1-16-H_ESZA-2019-00652 „Fény- és mozgóképek Marcali múltjáról
Településtörténet és helyi hagyományok átörökítése” című pályázat

I. mérföldkő

A pályázat szakmai megvalósítása során az alábbi tevékenységek történtek 2019.10.01.2020.03.31. közötti időszakban:
A Marcali Múzeum árajánlatkérő dokumentumaira beérkezett árajánlatok alapján
kiválasztásra kerültek a nyertes partnerek. A velük történt szakmai egyeztetéseket követően
elkészültek a műtárgymásolatok, viseletmásolatok, a Calypso Kórus bevonásával
rekonstruáltuk és filmre rögzítettük az egykori marcali bábtáncoltató betlehemezés
hagyományát. Családi mézes napot tartottunk 2019. december 18-án, majd e nap végén
„Marcali betlehemes karácsony” címmel egy nagyszabású közösségi rendezvény keretében, a
helyi téli népszokásokról szóló ismeretterjesztő előadást követően, bemutatásra került a
rekonstruált bábtáncoltató betlehemezés. A kötelező kommunikációs előírásoknak eleget
tettünk.

A rendezvény részletes bemutatás
2019. december 18-án Mézesbábos családi délelőtt keretében gyerekek és felnőttek
ismerkedtek a hagyományos mézesbáb készítésének technikáival. Egy általános- és egy
szakközépiskolai osztály is érkezett, hogy az ütőfás mézeskalács készítéséről ismereteket
szerezzen. A pedagógusok visszajelzése alapján hasznos és élménydús programban volt
részük. Valamennyi vendégünk rendhagyó lehetőségként élte meg, hogy az egykori
mézesbábos mesteremberek használati eszközeinek másolataival állíthatták elő a karácsonyi
asztalok jellegzetes süteményét.
E nap délutánján a Marcali Múzeum és a Calypso Kórus együttműködésének eredményét
láthatták a Kulturális Korzó fogadóterében megtartott „Marcali betlehemes karácsony” című
rendezvény programelemeit a látogatók.
Az estet a Calypso Kórus karácsonyi népszokásokhoz kapcsolódó műsora nyitotta meg. Ezt
követően a Marcali Múzeum néprajzkutató-igazgatója, Vidák Tünde tartott előadást a Marcali
járásban máig fellelhető bábtáncoltató betlehemes hagyományokról. Az intézményvezető arra
is kitért, hogyan elevenedtek meg városunk betlehemes hagyományai a múzeum és a kórus
összefogásának köszönhetően. Kiemelte, hogy a jelenlévők egyszeri és különleges bemutatót
láthatnak, hiszen a kórus tagjai a néprajzi kutatások nyomán fellelt huszadik század eleji
Marcali környéki bábtáncoltató betlehemezést és egy bizei regölést is előadnak. A
bemutatókat Vidák Tünde igazgató néprajzi kutatásai és útmutatása alapján Stamler Edit, a
Calypso Kórus karnagya tanította be. Szereplői pedig a vegyeskar kiváló énekesei voltak a
következő szereposztásban: katona: Maronics István, angyalok: Kelemen Gábor és Máthé

Zsolt Mihály, pásztorok: Gájer Szilárd, Gájer Tamás és Boros Gábor. A betlehemezőket
házigazdaként dr. Bárczi Tamás és Gájerné Bicskei Éva fogadta. Jelenetbeli gyermekeiket
Dávid Miklós és Dávid Vilmos alakította. A katona és az angyalok által viselt ruházat
karakteres elemeit jelen pályázati forrásból hoztuk létre.
A bábtáncoltató betlehem 1926-os archív fotó alapján készült műtárgymásolatát Boros Gábor
és Babainé Mikó Beáta gondos munkájának köszönhetjük. Feldíszítésében Babainé Mikó
Beáta, Babina Csabáné, Boros Gábor, Vidák Tünde és Samuné Bogyó Hajnalka vett részt. A
gyönyörű bábokat és a szentcsaládot az állataikkal Babainé Mikó Beáta készítette. Az
elkészült csodaszép betlehem és bábjai a Marcali Múzeum gyűjteményét gazdagítják. A
jövőben ezek kiállításokban is bemutathatóak lesznek.
A betlehemezés mellett a regölők jókívánságait is hallhatták a hattagú férficsoport
tolmácsolásában, amely archaikus hagyomány szerepéről Vidák Tünde etnográfusmuzeológus szintén beszélt előadásában.
Az estet színesítette Fekete Luca szívmelengető szavalata, a Calympa Énekegyüttes kis
műsora, valamint a Calypso Kórus női dalosainak előadásában Nagy László megzenésített
verse, az Új regölés is.
A program zárásaként a Calypso Kórus a Boldog ünnepet! című dallal búcsúzott. Szólót
énekeltek Horváth Györgyike és Gájer Szilárd.
A bábtáncoltató betlehemezést és a regölést filmre rögzítette Ilácsa József, a Marcali Múzeum
munkatársa.
A Marcali Múzeum rendezvénye a Fény és mozgóképek Marcali múltjáról.
Településtörténet és helyi hagyományok átörökítése címet viselő TOP-7.1.1.-16-H-ESZA2019-000652 számú pályázati program támogatásával valósulhatott meg.
Az intézmény – jelenleg átalakítás alatt álló – honlapján a pályázatunk bemutatásra került
(www.marcalimuzeum.hu).
Rendezvényünkről
sajtómegjelenést
közzétettünk:
https://marcaliportal.hu/index.php/2015-07-07-09-04-12/varosunk/45002-marcali-betlehemeskar%C3%A1csony,

A rekonstrukciós kisfilm vágási, szerkesztési munkálatainak lezárására 2020. február végén
került sor. Ezt követően a film bemutatását 2020. március 24-én közösségi rendezvény
keretén belül terveztük megvalósítani. A rendezvény meghívóját elkészítettük, közzétettük.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet miatt hozott 46/2020. (III. 16.) számú Korm.
rendeletének 4.§-a értelmében a rendezvényt nem lehetett megtartani. A rekonstrukciós
kisfilm bemutatásának időpontja a járványügyi helyzet alakulásának függvényében lesz
meghatározható.

