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A karácsony 

A karácsony ünneplésének kialakulása 

A napfordulók mindig fontos szerepet töltöttek be az európai kultúrában. Egységes keretet adtak az 

időszámításnak: míg a nyári napforduló során a legmagasabban állt a Nap, és a legrövidebb éjszaka 

következett be, addig télen a legalacsonyabban delel a Nap, és ekkor van az év leghosszabb éjszakája 

is. A téli napforduló az északi féltekén december 21-22-ére esik, míg a déli féltekén pont fordítva, 

június 21-22-ére. Nyáron a közeledő sötétséget akarták elűzni tüzek gyújtásával, a téli napforduló 

alkalmával a fény diadalát, az élet megújulásába vetett hitet ünnepelték, hiszen ekkortól kezdtek az 

éjszakák újra rövidülni, és hosszabbodni a nappalok. A Római Birodalomban az ünnepet a már 

erősödő Napisten, és Mithrász-kultusz nyomására az i.sz. 3. században rendelték el. December 25-én, 

a téli napforduló (antik számítás szerinti) napján megünnepelték a �Sol invictus� (�Legyőzhetetlen 

nap�) ünnepét. Az ekkor erősödő keresztény vallás szimbolikájában az isteni fényforrást, a 

sötétségen diadalmaskodó fényt Krisztus szimbolizálta, így hamarosan az ő személyét is ehhez a 

naphoz kötötték. Krisztus személye születése által kapcsolódik a téli napfordulóhoz. 

 

Krisztus születésének keresztény ünnepe 

Krisztus születésének megünneplése csak később, a kereszténység térhódításával került előtérbe, ám 

ezután fokozatosan egybekapcsolódott a téli napforduló pogány ünnepével. Ténylegesen Nagy 

Konstantin egyházi reformja, és a kereszténység államvallásként való bevezetése után, és a niceai 

zsinat intézkedései kapcsán 325 és 335 között került sor az ünnep elismerésére. Az ünnep 

kitűzésének célja az volt, hogy lezárja a Jézus Krisztussal kapcsolatos vitákat, és a niceai zsinat 

határozatát liturgikus eszközökkel tegye népszerűvé, amely 

szerint Jézus Krisztus isten is és ember egy személyben. Az 

ünnep napjának megválasztása nem volt egyértelmű, mert 

Jézus születése napjával kapcsolatban a sok uralkodó 

elmélet közül a téli napforduló csak az egyik időpont volt. 

Egyes vélemények szerint Jézus december 20-án született, 

ám mások szerint április 18-19-én, míg megint mások 

szerint november 25-én, sőt egyes elméletek szerint 

Vízkeresztkor, azaz január hatodikán látta meg a napvilágot. A zsinat után a határozat december 25-

ét jelölte meg az ünnep napjának, hogy a "Sol Invictus"-t, a Győzedelmes Nap-ot ellensúlyozzák, és a 

pogány ünnepet a Szent Iván-éjszakához hasonlatosan új formában a keresztény ünnepnapok és 

szokások részéve tegyék. Így lett "Sol Invictus" napjából "Sol Salutis" (az üdvösség napja), amely már 

a Megváltó születését ünnepelte. A korábbi születésnap, amely Vízkereszt néven a karácsony utáni 

tizenkettedik nap, Jézus megkeresztelésének napja lett, és végül a húsvéti böjthöz hasonlóan 

előkészületi napokat, adventet (advenio - eljön) csatoltak az ünnep elé. 

 

Az ünnep minden nyelven saját nevet kapott, amely azt tükrözi, hogy ennek mindenhol különleges 

jelentősége van. A magyar "karácsony" szó szláv eredetű, és a "korcsun", azaz "lépő, átlépő" szóból 

származik. Ez a szó az új évbe való átlépést jelzi, tehát ősi, naptári (és egyben a napfordulóhoz 

kapcsolódó) eredetű, akárcsak a lengyel megfelelője, a "kolenda", vagy az orosz "koljáda", ami 

viszont karácsonyi éneket jelent. Az angol "Christmas" szó Krisztus nevére utal, míg a német  
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"Weihnacht" és a holland "kertsmisse" a szent éj egyházi ünneplésére utalnak. A latin "natalis" 

(születés) szóból származik a latin nyelvek mindegyikének karácsony szava: a francia "noel", az olasz 

"natale" a spanyol "navidad" illetve még a walesi "nadoling" szó is. A karácsony ősibb, napfordulót 

idéző jellegét a skandináv "Jul" szó idézi, melyből az óangol "Yule" is származik. A szó pontos 

jelentése azonban nem ismert, talán a téli ünnepi időszak eredeti nevét jelölheti. 

A karácsonyfa és az ajándékozás eredete 

Mára az ünnep egyik legfontosabb jelképe a karácsonyfa lett, 

mely azonban jóval ősibb szimbolikával bír, mint a keresztény 

ünnep maga. A fa az Ószövetségben is a kozmikus életerőt 

szimbolizálja, a pogány hitvilágokban gyakran az istenek 

lakhelye. A fa vagy zöld ág az életet szimbolizálja, Katalin vagy 

Borbála napján állították vízbe, és az az ünnepre kizöldült, 

ezzel is az élet diadalát hirdetve a sötétség és a halál felett. 

Ezeknek a termőágaknak utódaként jelent meg később a 

karácsonyfa is. 

 

A német "Weihnachtsbaum" szó tükörfordításaként megjelenő karácsonyfa szokása protestáns, 

evangélikus gyakorlatból ered a Rajna felső szakasza vidékéről. A 18. század végére egész Európában 

és a tengerentúlon is elterjedt a karácsonyfa állításának szokása. 

 

A 16-17. században már karácsonyi májusfák állítását említik ezen a helyen, ám ezt is komoly 

rendeletekkel szabályozták, melybe például azt is belefoglalták, hogy egy személy csak egy fát 

állíthatott. A szokás  a 18. századra egész Németországban elterjedt. Ekkor már gyertyával feldíszített 

karácsonyfákat állítottak. 

 

A szokás Berlinből került át Bécsbe, ahol a 19. század első évtizedeiben az arisztokrata családok és a 

művészek körében gyorsan elterjedt. Amikor 1860 karácsonyakor Erzsébet királyné Madeira szigetén 

volt gyógykezelésen, Ferenc József e távoli helyre is küldött neki feldíszített fenyőfát. Angliába a 

német Szász-Coburgi Albert, Viktória királynő férje vitte az első karácsonyfát. A német területen 

kialakult szokás egész Európában elterjedt, kivándorlók révén a tengerentúli területekre is eljutott. 

A szoros német és osztrák rokoni kapcsolatokkal 

rendelkező arisztokrata családok komoly szerepet 

játszottak Magyarországon a karácsonyfa szokásának 

elterjesztésében. Pesten az első karácsonyfát 

valószínűleg Brunszvik Teréz grófnő állította 1824-ben. 

Az új szokás a városokban viszonylag gyorsan 

meghonosodott. Az 1840-es években már a 

polgárcsaládok karácsonyához az örökzöld fenyő is 

hozzátartozott. A magyar szépirodalomban a karácsonyfa 1866-ban, Jókai Mór A koldusgyermek című 

karácsonyi tárgyú elbeszélésében jelent meg először. 

 

http://mek.oszk.hu/00700/00789/html/jokai70.htm
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Ma már a karácsonyfának szánt fenyőket termesztik, nem az erdőkből vágják. Természetvédelmi 

szempontból tehát mindegy, hogy vágott vagy gyökeres fát vásárolunk. Persze a gyökeres fa 

fagymentes időben kiültethető (odáig hűvös helyen tároljuk), és dísze lehet a kertnek. Sőt a következő 

években, míg túl nagyra nem nő, újra kiemelhető, és megint karácsonyfa lehet belőle. A gyökeres fa 

vásárlásánál mindenképpen figyelni kell, hogy földlabdás legyen, a száraz, földmentes gyökerek már 

nem biztos, hogy életben tudják tartani a fát. Tartsuk nedvesen a földjét. Sajnos, nem mindig emelik 

ki szakszerűen ezeket a fákat, így előfordul, hogy minden igyekezetünk ellenére a fenyő elpusztul. 

 

A karácsonyfát kezdetben almával, dióval, ostyával, mézespogácsa-alakokkal és cukorral díszítették. A 

díszek készítésekor fő szempont volt az ehetőség, a gyerekek fabontásakor nyalánkságként megették. 

Már az első karácsonyfákon hajlított dróttal rögzített gyertyák égtek. A XIX. század vége felé már a 

csillogó díszek váltak a karácsonyfák összképének meghatározóivá. Üvegdíszek gyártására 

vonatkozóan 1848-ból származik az első adat, nagybani előállítása Németországban már a század 

végén elkezdődött. 

 

A római világban a napfordulókor ünnepelt Saturnalia (dec. 17.) a vidámság és az ajándékozás napja 

volt, a római újévkor (jan. 1.) pedig a házakat zöld 

növényekkel és lámpákkal díszítették, a gyerekeknek és 

a szegényeknek pedig ajándékot adtak. A niceai zsinat 

után ez meglévő szokás is keresztény köntösbe öltözött, 

és amikor Szent Miklós napja is az ünnepkörhöz került, 

az ajándékozás szokása is egy keresztény szent neve 

alatt folytatódott tovább (bár nem kevés országban - így 

nálunk is - az ajándékozás karácsonyi szokása csak 

áttételesen köthető Szent Miklós napjához). 

 

http://www.mult-kor.hu/ 

 

A téli napforduló ünnepe a népi kultúrában 

Számos népszokás őrzi a téli napforduló emlékét, a magyar folklórban is találunk több ilyet. Az egyik 

legismertebb a karácsony másnapján tartott regölés, amivel az újévet köszöntik a legények és a 

házasemberek, akik házról házra járva kívánnak termékenységet és bőséget. Több vidéken szokás a 

kolompolás és az alakoskodás (állatbőrök viselése) is, ezekkel az ártó szellemeket űzik el. A 

betlehemezés is karácsonyi népszokás, amivel Jézus születését mesélik el, de néhány régi 

napfordulós ünnepben is találunk hasonló motívumokat: az ókori görögök ünnepén, a Lenaián is 

dramatizált formában adták elő Dionüszosz isten újjászületését, és az isten jelképeként egy kisdedet 

is felmutattak. 

www.tarrdaniel.com 

 

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=722
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=8767
http://www.mult-kor.hu/
http://www.tarrdaniel.com/
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Díszek, ajándékok 

 

Kisebb ajándék, dísz, kis kreativitással, természetes alapanyagokból, valamint 

hulladékokból is készíthető.  

Használt CD-ből, DVD-ből Dunát lehet rekeszteni. Veszélyes anyag, tehát nem 

lehetne beledobni a kommunális hulladékok közé, de szelektíven sem tudjuk 

gyűjteni. Mit kezdjünk vele? Másoljunk CD-re képeket vagy a DVD-re videókat 

gyermekünk(eink)ről és máris kész a nagyszülőknek szóló egyszerű, de 

nagyszerű ajándék. 

 

www.szelektiv.hu/ 

 

Íme, néhány további ötlet: 

 

     

 

 

     

http://www.szelektiv.hu/
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www.aprolepes.hu/ 

www.csaladhalo.hu 

http://www.aprolepes.hu/
http://www.csaladhalo.hu/
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Receptek 

Mézeskalács 

Hozzávalók: 

1 kg liszt 

4 dl porcukor 

2 kávéskanál szódabikarbóna 

2 kávéskanál fahéj 

2 kávéskanál őrölt szegfűszeg 

csipet só 

10 margarin 

3 egész tojás 

2 és fél - 3 dl méz 

+ ha díszítjük: egy tojásfehérje 

6 evőkanál kristálycukor 

 

A porszerű anyagokat összekeverjük, belemorzsoljuk a margarint. A közepébe öntjük a mézet, 

beleütjük a tojásokat, és az egészet jól összedolgozzuk. (Előfordulhat, hogy a méz kicsit nehezebben 

veszi fel a lisztet, ezért a liszt egy kis részét az elején félretesszük, és a kidolgozáskor gyúrjuk a 

tésztához.) A deszkát bőven meglisztezhetjük. Arra figyelni kell, hogy ne legyen túl lágy a tészta, mert 

akkor túlságosan megdagad a sütőben, "elfolyik" a forma, és ráadásul lukacsos lesz a sütemény 

felülete. A tésztából vágjunk egy kisebb darabot, és alaposan lisztezett deszkán két-három milliméter 

vékonyra nyújtsuk ki. Kiszaggatjuk vagy kivágjuk a formákat, és vékonyan kizsírozott, kilisztezett 

tepsibe rakjuk. Közepesen forró sütőben sütjük, de vigyázni kell hogy meg ne égjen, mert nagyon 

gyorsan sül. A sütések között a tepsit nem kell újra bezsírozni, csak esetleg egy kicsit meglisztezni. A 

kisütött formák felületét cukormázzal díszíthetjük. Ehhez csipet sóval felverünk egy tojásfehérjét. A 

kemény habhoz mintegy hat-hét közepes kanálnyi cukrot keverünk. A cukorhab egy kis részét 

nejlonzacskó sarkába töltjük. Ezután a zacskó sarkára vágunk egy kis lyukat. A díszítésbe bevonhatjuk 

a család apraja nagyját, jó kis karácsonyi hangulatot teremthetünk vele. 

http://szepkaracsony.hu 

Diós sütőtökkel töltött padlizsán  

Hozzávalók (4 főre): 

2 nagy padlizsán 

200 g sütőtök, megtisztítva, kimagozva, feltisztítva 

1/2 lila hagyma, vékonyra szeletelve 

1 tk. köménymag (vagy kicsit kevesebb őrölt kömény) 

2 gerezd fokhagyma, vékonyra szelve 

4 ek. olívaolaj 

2 tk. friss zöldfűszer (pl. kakukkfű, oregánó, zsálya, vagy rozmaring) 

100 g mandulás (DM-ből), vagy füstölt tofu, felkockázva 

1 nagy marék dió kicsit megpirítva és félbe vágva 

http://szepkaracsony.hu/
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Melegítsük elő a sütőt 200 fokra. Vágjuk félbe a padlizsánokat, és egy kanál segítségével vájjuk ki a 

belsejét a szélektől 1 cm-ig. A kivágott padlizsánhúst aprítsuk fel és egy tálban keverjük össze a 

sütőtökkel és a lila hagymával. Adjuk hozzá a köményt, a fokhagymát, 2 ek. olajat, majd sózzuk-

borsozzuk. Tegyük a keveréket egy sütőpapírral bélelt, vagy kiolajozott tepsire. A kivájt padlizsánok 

belsejét kenjük meg vékonyan olajjal, sózzuk-borsozzuk, és szintúgy tegyük egy kiolajozott tepsire. 

Mindkettőt süssük 15-20 percig, amíg félig készre sülnek. Utána a sült zöldségkeverékhez adjuk hozzá 

a friss zöldfűszert, a tofut és a diót, majd kanalazzuk bele a padlizsánokba. Locsoljuk meg 1 evőkanál 

olajjal és toljuk vissza a sütőbe még 20 percre. 

http://www.vegankaracsony.hu/ 

Óriás ünnepi habcsók recept (Szikszai Anna receptje ) 

Hozzávalók / 4 adag: 

 40 dkg porcukor 

 5 db tojásfehérje (20 dkg) 

 1 ek almaecet 

 1 csapott ek kukoricaliszt 

 4 ek mandulapehely 

 

Elkészítés 

1. A hozzávalókat tegyük egy tálba, és egy robotgép segítségével verjünk kemény habot belőlük. 

Akkor lesz tökéletes, ha a robotgép keverőjén megáll a hab, és ha megdöntjük az edényt, 

akkor sem mozdul.  

2. Ha nem kívánjuk ízesíteni, akkor jöhet is a sütés. Béleljünk ki sütőpapírral egy tepsit, és egy 

spatula segítségével formázzunk rá azonos nagyságú termetes kupacokat a habból, a 

tetejüket pedig szórjuk meg a mandulapehellyel. Vigyázzunk, hogy kellő távolságban 

legyenek, hogyha megindulnak sülés közben, ne érjenek össze. 

3. Ha ízesíteni szeretnénk, akkor a habot osszuk szét kettő vagy három adagba, és ízesítsük a 

leírás szerint kakaóval és/vagy gyümölcspürével.  

4. A legjobb, ha légkeveréses sütőben készítjük, ebben az esetben azonban figyeljünk oda arra, 

hogy a sütőpapír széle rögzítve legyen, tehát ne érjen hozzá a habcsók széléhez. 

5. A sütő középső fokán, 90 fokon süssük másfél órán keresztül. Ha jól dolgoztunk, akkor a 

külseje roppanós, a belseje pedig lágy marad. 

 

http://www.nosalty.hu 

http://www.vegankaracsony.hu/
http://www.nosalty.hu/szakacs/szikszai-anna
http://www.nosalty.hu/alapanyag/porcukor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tojasfeherje
http://www.nosalty.hu/alapanyag/almaecet
http://www.nosalty.hu/alapanyag/kukoricaliszt
http://www.nosalty.hu/alapanyag/mandulapehely
http://www.nosalty.hu/
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Egy jeles nap 

December 29.   A biodiverzitás védelmének világnapja 

 

1993-ban életbe lépett az 1992-es Rio-i ENSZ konferencia biodiverzitás 

egyezménye. A biodiverzitás, az élővilág sokfélesége gyorsan csökken: 

becslések szerint naponta kb. 140 állat- és növényfaj pusztul ki. Pedig a 

biológiai sokféleség teszi lehetővé a természetes kiválogatódás útján a 

megváltozott környezethez való alkalmazkodást, az evolúciót, ami egyben az 

élő rendszerek viszonylagos stabilitását is eredményezi. A mezőgazdaság feltalálása óta, kb. tízezer 

éven át az emberiség létszáma kb. másfélezer évenként duplázódott meg. 1650-től 1850-ig a 

duplázódáshoz már csak 200 év kellett (félmilliárdról 1 milliárdra), és ez a fajok kihalásának 

sebességét megtízszerezte. A következő duplázódás már 80 év alatt bekövetkezett (1930-ban 2 

milliárd), azután már csak 45 év kellett hozzá (1975-ben 4 milliárd), és ez a fajok kihalásának 

sebességét újra megtízszerezte. 

Korábban tehát december 29-éhez, a biológiai sokféleség egyezmény hatályba lépésének 

évfordulójához kötődött e jeles nap, azonban az év végi ünnepek miatt a világ sok országában 

problémát jelentett az eseményről kellő súllyal megemlékezni. Ezért új időpontot kerestek: május 22. 

A választás azért esett május 22-ére, mert 1992-ben ezen a napon fogadták el a Biológiai Sokféleség 

Egyezmény végleges szövegét az ENSZ Környezeti Programjának (UNEP) Nairobiban tartott 

konferenciáján.  Az egyezmény „azt a célt tűzte ki, hogy 2010-re világszinten jelentősen mérsékelni 

kell a biológiai sokféleség csökkenésének jelenlegi ütemét. 

 

 

Madárvédelem – madáretetés 

 

Bár a téli madáretetésnek nincs hivatalos vagy éppen 

konkrét dátumhoz kötött kezdete, Magyarországon az 

énekesmadarak etetése hagyományosan az állandósuló 

éjszakai mínuszokkal kezdődik. Idén november utolsó 

hetében megérkezik a tél, ezért a  madárbarátok 

tájékozódásának megkönnyítése érdekében az 

alábbiakban összefoglaljuk a madáretetéssel 

kapcsolatos legfontosabb és legérdekesebb 

ismereteket.  

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/December_29.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1992
http://hu.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3giai_Sokf%C3%A9les%C3%A9g_Egyezm%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3giai_Sokf%C3%A9les%C3%A9g_Egyezm%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_ENSZ_K%C3%B6rnyezetv%C3%A9delmi_Programja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nairobi
http://hu.wikipedia.org/wiki/2010
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Mivel etessünk? 

 

A téli etetőkön alkalmazott énekesmadár-eleségek három nagy csoportba sorolhatók, és ezek 

mindegyikét egyszerre érdemes alkalmazni:  

 Olalyos magvak 

 Állati zsiradék 

 Alma 

 Cinkegolyó 

 

Kenyeret, morzsát énekesmadaraknak soha! 

A friss kenyér önmagában nem veszélyes az énekesmadarakra. De mégse tegyünk az etetőbe 

kenyeret, kenyérmorzsát, mert ezek erjedésnek indulva gyomor- és bélgyulladást, akár a madarak 

pusztulását okozhatják.  

 

Miért fontos az etetés folyamatossága? 

 

A madarak gyorsan megszokják és számítanak az etetőhelyek táplálékkínálatára, évről-évre akár 

messziről is visszatérnek a stabil etetők közelébe telelni, ezért ha váratlanul abbahagyjuk az eleség 

pótlását, rengeteg madarat hozhatunk nehéz helyzetbe. Az etetőre járó kistestű, gyakran alig 4,5 - 10 

gramm (!) körüli testtömegű madarak számára -10 Celsius alatti hőmérsékleten a túlélés gyakran 

arról szól, tartalékaik csak arra elegendőek, hogy át tudják vészelni a fagyos éjszakát. Ha másnap nem 

tudnak eleget táplálkozni az alig 5-6 órányi nappali periódusban, például azért, mert nem töltöttük fel 

az etetőt, könnyen elpusztulhatnak a következő hideg éjszakán. 

 

Etetőtípusok és etetőhelyek 

 

A kihelyezés módja és működési elve szerint számos etetőtípust különböztetünk meg. Az etetőre 

látogató madarak közül több is, például a rigók, a vörösbegy és a magevők jobban szeretnek a talajon 

táplálkozni, míg mások inkább a talajszint felet vagy kimondottan az ágak között (például a királykák 

és az őszapók) érzik jól magukat, ezért az etetőkön lehetőleg több szinten is kínáljuk fel az 

eleségeket. 

 

http://www.mme.hu/ 

 

http://www.mme.hu/
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Variációk madáretetőre 
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Kellemes Ünnepeket! 


