
                                                                                  

Karácsony  

 

 

A karácsony egy keresztény ünnep, amelyen Jézus Krisztus születésére 

emlékeznek.A karácsonyfa-állítás szokása Magyarországon a 19. század második 

felében jelent meg, kezdetben főleg a német ajkú városi lakosság körében. Az első 

„magyar” karácsonyfát valószínűleg Brunszvik Teréz állította Aszódon, 1824-ben.A 

magyar hagyomány szerint a fát december 24-én állítják, és vízkeresztig (január 6.) 

áll. 

 
 

 

Díszítése és díszei. 

 

 
 
 

 



A karácsonyfa díszítésének szokása a 16. század körül kezdődött 

el. Kezdetben almát, diót, ostyát, mézespogácsa-alakokat, édességeket, valamint 

fából és textilből készült díszeket aggattak rá.A 19. század végén már a csillogó 

díszek váltak a karácsonyfa népszerű díszítőelemeivé. A legfelül található dísz a fán 

a csúcsdísz. Ez korábban általában csillag alakú volt, és a betlehemi csillagot 

jelképezte, mára a legtöbb helyen felváltotta ezt a hegyes végű, csillogó 

gyöngyökkel kirakott „templomtoronyforma”. Ennek ellenére mindkettőt használják, 

valamint egyre népszerűbb a masni a fa tetején. 

 
 

 

Ismertebb fajtái : 

Természetes fenyők: -Luc vagy ezüst fenyő =  Pieca pugens glauca  

 

 

                                        - Közönséges jegenyefenyő = Abies alba 

 

  

Szokások 

 

A néphagyomány szerint a karácsonyi asztal fontos szerepet játszott az ünnepkor. 

Az asztal díszítésének és az étkezésnek szigorú rendje volt. A feltálalt fogásoknak 

mágikus erőt tulajdonítottak. Régebben a karácsonyi abroszt tavasszal 



vetőabrosznak használták és abból vetették az első gabonamagvakat, hogy bő 

termés legyen.  

 

A megterített asztalra gabonamagvakat helyeztek és abból adtak a baromfiaknak, 

hogy jól tojjanak, az asztal alá pedig szalmát tettek, annak emlékére, hogy Jézus 

jászolban született. Később ezt a szalmát a jószág alá tették, hogy egészséges 

legyen, de volt ahol a gyümölcsfákra is kötöztek belő  Mi jut eszébe az embernek a 

karácsony szó hallatán. Szeretet, család, ajándékok, hó, hideg és persze evés, ivás. 

A karácsony Jézus Krisztus születésének ünnepe, nem áll egymagában a téli ünnepek 

között, egész ünnepsor épül köré. Az ünnepkör kezdete november végére, december 

elejére esik, neve Advent, mely az eljövetelt, az Úrra való várakozást jelenti. Négy 

ünnepi vasárnap, s egyéb ünnepnapok, szentek névnapjai tartoznak bele. 

 
Ilyenkor adventi koszorút szoktak készíteni, amelyet négy szál gyertya díszít. 

Ezeket egymás után a négy adventi vasárnapon gyújtják meg. 

 
 

 

 

      Ady Endre 

A téli Magyarország 

 

Magyar síkon nagy iramban át  

Ha nyargal a gőzös velem  



Havas, nagy téli éjjelen,  

Alusznak a tanyák. 

 

Olyan fehér és árva a sík,  

Fölötte álom-éneket  

Dúdolnak a hideg szelek.  

Vajjon mit álmodik? 

 

Álmodik-e, álma még maradt?  

Én most karácsonyra megyek,  

Régi, vén, falusi gyerek.  

De lelkem hó alatt. 

 

S ahogy futok síkon, telen át,  

Úgy érzem, halottak vagyunk  

És álom nélkül álmodunk,  

Én s a magyar tanyák.  

                                                    

 

 

                                                                      

VÉGE 

                           

 

 
 

 

 


