
 
KARÁCSONY A FESTÉSZETBEN 

 

 
 

KARÁCSONY A KÖLTÉSZETBEN 
 

Dzsida Jenő: Itt van a szép karácsony 
 

Itt van a szép karácsony,/ élünk diós kalácson: 
mennyi finom csemege!/ Kicsi szíved remeg-e? 

Karácsonyfa minden ága/ csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet:/ Kis Jézuska született. 

Jó gyermekek mind örülnek,/ kályha mellett körben ülnek, 
aranymese, áhítat/ minden szívet átitat. 

Pásztorjátszók be-bejönnek/ és kántálva ráköszönnek 
a családra. Fura nép,/ de énekük csudaszép. 

Tiszte öröm tüze átég/ a szemeken, a harangjáték 
szól, éjféli üzenet:/ Kis Jézuska született! 
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Babits Mihály: Karácsonyi ének 
 

Mért fekszel jászolban, ég királya?/ Visszasírsz az éhes barikára. 
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:/ mégis itt rídolgálsz, állatok közt. 

Bölcs bocik szájának langy fuvalma/ jobb tán mint csillag-őr szele volna? 
Jobb talán a puha széna-alom,/ mint a magas égi birodalom? 

Istálló párája, jobb az neked,/ mint gazdag nárdusok és kenetek? 
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:/ kezed csak bús anyád melléért nyúlt… 

Becsesnek láttad te e földi test/ koldusruháját, hogy fölvetted ezt? 
s nem vélted rossznak a zord életet?/ te kiről zengjük, hogy „megszületett”? 

Szeress hát minket is, koldusokat!/ Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat. 
Csengess éjünkön át, s csillogtasd elénk/ törékeny játékunkat, a reményt. 

 
Részletek Wass Albert karácsonyi gondolataiból 

 
Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek, 

csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek! 
Olyan jó néha angyalt lesni, s angyalt lesve csillagok közt Isten szeretetét 

megkeresni. Ünneplőben elébe menni, mesék tavában megferedni, s mesék 
tavában mélyen, mélyen ezt a világot elfeledni. 

Minden esztendő vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, 
hogy a gonoszság útja hová vezet. Ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a 
sötétség minden este korábban szakad alá és minden reggel később távozik; hideg 
támad, befagynak a vizek, s a sötétség uralma lassan megfojtja a világot. Mi, 
emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az 
év során. Amikor eljön a legrövidebb nap, és a világosság angyala alászáll közénk 
jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az 
Úristen, ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévő jó miatt 
a bennünk lévő rosszat. 
 

KARÁCSONY A NAGYVILÁGBAN 
 

JULIO TESTVÉR SVD: MILYEN A KARÁCSONY INDONÉZIÁBAN? 
 

 Indonéziából származom. 2015. szeptember 14-én érkeztem Magyarországra 
egy indonéz rendtársammal, Algon testvérrel együtt. Elöljáróink ideküldtek minket 
tanulmányaink és a verbitarendi formációnk folytatására. Ideérkezésünktől fogva 
közel két éven át, 2017 januárjáig a Balassa Intézetben igyekeztünk elsajátítani a 
nehéz magyar nyelvet. Azóta is naponta gyakoroljuk, hogy magunkat egyre jobban 
kifejezhessük. 2017. szeptember óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Hittudományi Karára járok filozófiát és teológiát tanulni. Már több, mint két éve 
Magyarországon élek, ahol sok új kultúrát és szokást ismerhettem és tanulhattam 
meg. Ebbe beletartoznak a karácsonyi szokások és hagyományok is. Most e rövid 
cikkben megosztom Önökkel, miként ünnepeljük a karácsonyt otthon, Indonéziában. 
 Nálunk már december elején megkezdődik a karácsonyi hangulat. Fölállítják 
és földíszítik a fenyőfákat a nagyvárosok terein és a bevásárlóközpontokban, és 



 

 

karácsonyi dallamok hallhatók. Minden nagy boltban Mikulás bácsi játszik a 
gyermekekkel. A televízió karácsonyi koncerteket sugároz. Nemcsak a 
nagyvárosokban, hanem a kisebbekben és a falvakban is ugyanez az örömteli 
hangulat van. Régiónként külön helyi hagyományokkal ünneplik a karácsonyt. 
Bármilyen módon is ünnepelnek, nem vész el bennük a karácsony valódi jelentése. 
 Kelet-Indonéziában, Timor szigetén születtem. Szülővárosomban a karácsony 
számunkra az az idő, melyben a nagycsalád összegyűlik ünnepelni. A karácsony 
képes megteremteni, hogy minden család harmonikusabban egymás közelében 
legyen. Ez az ünnep nemcsak szórakozás, hanem az a pillanat is, amely tovább 
erősíti testvériségünket és jobban megismerjük egymást. A családi összejövetel 
különleges élmény számunkra. December közepéig általában minden családtag 
összejön, azok is, akik a városon, sőt a szigeten is kívül élnek. Ha már minden 
családtag összejön, Krisztus szeretete is jelen van közöttünk. Nagyon szép. 
December 24-én reggel együtt megyünk vásárolni, együtt főzünk, kitakarítjuk a 
házat és elkészítünk mindent. Ezt követően este 18 vagy 19 órakor elmegyünk a 
templomba, hogy részt vegyünk a karácsonyi szentmisén, ahol együtt imádkozunk 
és éneklünk. A szentmise elég hosszú, kb. 3 órás. Utána kimegyünk a temetőbe, 
hogy ott gyertyát gyújtsunk és imádkozzunk elhunyt családtagjainkért, rokonainkért. 
Onnan hazamegyünk vacsorázni, egymásnak mesélünk és viccelődünk. Másnap, 
december 25-én reggel veszünk részt a karácsonyi nagymisén, majd meglátogatjuk 
egymást a házak vagy az ismerősök között. Más szomszédok, sőt más vallású 
ismerősök is eljönnek hozzánk vagy más keresztény családokba, hogy ők is velünk 
együtt örüljenek és ünnepeljenek. Szülővárosomban él még egy szokás: szentmise 
után mindenki, akár keresztény, akár nem, a tengerpartra megy, hogy ott ünnepelje 
nagy örömmel a karácsonyt. Számos szórakozási lehetőség van ott: grillezés, közös 
ebéd, játékok, tánc, úszás és fürdőzés. Ezek hangulatát nagyon élvezzük. 

 
KARÁCSONY A FÖLD KÖRÜL 

  Mexikó: A helyi karácsony egyik sajátos eleme az a processzió, amely fölidézi 
Mária és József betlehemi szálláskeresését. Ezután jön a gyermekek legkedvesebb 
szokása, a pinaták (papírból készült nagyméretű díszek) összezúzása, melynek 
nyomán édességek hullanak belőlük a kicsik legnagyobb örömére. 

Grönland: A szigetországban főleg a klíma és a helyi állatvilág miatt sajátos a 
karácsony. A fenyők nem tűrik az ottani hideget, ezért külföldről importálják őket. Az 
ünnepi asztalra fóka- és bálnahús kerül. A gyermekek Télapónak szóló leveleit a 
főváros, Nuuk hatalmas postaládájában gyűjtik össze. 

Izland: Itt az ünnep már december 11-én megkezdődik. A legenda szerint 
ugyanis ilyenkor jön le a hegyekből az első karácsonyi csibész, egy manószerű 
szerzet. A jó gyermekek cipőjébe ajándékot, a rosszakéba krumplit tesz. 12 társa 
követi őt, és a karácsony csak akkor ér véget, amikor az utolsó is hazatér január 6-
án, vízkeresztkor. Finnország: Karácsonykor a finnek halottaikra is emlékeznek 
gyertyát gyújtva sírjukon a temetőben. Nem marad el a szaunázás sem. Az ünnepi 
vacsorát hagyományosan az első csillag fölbukkanásakor szolgálják fel. 

Nigéria: Afrikában területenként eltérő karácsonyi tradíciók vannak, de még 
Nigérián belül is akadnak különbségek. Míg a déliek rizzsel készült pörköltet, habot 



 

 

és sült banánt, addig az északiak inkább a tuwo shinkafa nevű hússal fölszolgált 
rizsfelfújtat fogyasztják. A keresztények misére mennek. A család közös vacsorára 
jön össze, és akik megtehetik, még ajándékot is adnak egymásnak. 

Fülöp-szigetek: A szigetvilág emblematikus ünnepi díszei az ún. parolok, a 
világító, legtöbbször csillag formájú függődíszek. Itt a leghosszabb a karácsonyi idő, 
mert a parolok már szeptemberben fölbukkannak az utcákon, de hivatalosan csak 
dec. 16-tól, a Simbáng Gabi nevű misesorozat kezdetétől vízkeresztig tart az ünnep. 

 
KARÁCSONY DALBAN 

Csöndes éj, szentséges éj, mindenek álma mély. Nincs fönn más, csak a 
drága szent pár, várja, gyermeke alszik-e már, //:Küldj le rá álmot nagy ég!:// 

Jospeh Mohr 1816-ban írta a világszerte legismertebb karácsonyi dalt. Ő 225 
éve, 1792. december 11-én született Salzburgban és 1848. december 4-én halt meg 
Wagrainban. Kérésére versét Franz Xaver Gruber zenésítette meg 200 éve 
Obendorfban. Mauracher tiroli orgonaépítő mesternek köszönhetően vált ismertté 
1833-tól előbb németül, majd mintegy 300 nyelvre átültetve világszerte. Ma már -
2011 óta az UNESCO szellemi örökségeként- 2 milliárdan éneklik a dalt. 

 
KARÁCSONY A KONYHÁBAN: RECEPTEK 

Aszalt szilvás kacsamájpástétom pirított kaláccsal. Hozzávalók 4-6 főre: 1 
fej vöröshagyma, 150 g vaj, 500 g pecsenyekacsa-máj, 3 ág kakukkfű a díszítéshez, 
bors, 50 ml száraz fehérbor, 90 g puha aszalt szilva a díszítéshez, só, 500 g fonott 
kalács. Elkészítése (20 perc+hűtés): 1. Hámozzuk meg, majd aprítsuk föl a 
vöröshagymát, és a serpenyőben pároljuk meg 1 evőkanál vajon. Ha már üveges, 
adjuk hozzá a megtisztított és földarabolt kacsamájat. Ízesítsük a lecsipkedett 
kakukkfűlevelekkel, ízlés szerint borssal, majd öntsük alá a bort és pároljuk puhára. 
2. A tűzről levéve a májat hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni, majd robotgépben 
pürésítsük 60 g vajjal és az aszalt szilvával. Csak ekkor sózzuk meg. 3. Töltsük a 
pástétomot kisméretű tálakba, csurgassunk a tetejükre vékony rétegben 40 g 
olvasztott vajat, és díszítsük őket pár szem aszalt szilvával és kis kakukkfűágakkal. 
Dermesszük a kacsamájpástétomot hűtőszekrényben legalább 2 órán át. 4. 
Szeleteljük föl a kalácsot. A maradék vajat serpenyőben olvasszuk föl, pirítsuk meg 
rajta a szeleteket, és ezzel tálaljuk a pástétomot.  

 Tokaji borleves pirított mandulával. Hozzávalók 4 személyre: 500 ml 
száraz furmint, 2 db fahéjrúd, 5 db szegfűszeg, ½ db vaníliarúd kikapart magjai, 1 db 
biocitrom vékonyan levágott héja, 5 db tojássárgája, 80 g porcukor, 1tk étkezési 
keményítő, 100 g szeletelt mandula. Elkészítése (20 perc): 1. Forraljuk föl a bort, 
500 ml vizet, a fűszereket valamint a citromhéjat egy fazékban, és hagyjuk további 
5-6 percig gyöngyözni. Ezután szűrjük le és várjunk, amíg a fűszeres alap 
kézmelegre nem hűl. 2. Az 5 db tojássárgáját keverjük fehéredésig a porcukorral és 
az étkezési keményítővel.  Öntsük a meleg, de már nem forró boros alaphoz, majd 
folyamatos kevergetés mellett főzzük kis lángon addig, amíg a leves kicsit be nem 
sűrűsödik. 3. Száraz serpenyőben enyhén pirítsuk meg a mandulát, és ezzel 
megszórva tálaljuk a meleg borlevest. 

 



 

 

FŐPLÉBÁNIÁNK KARÁCSONYI HIRDETÉSEI 
1./ Ma éjjel ¼12-kor templomnyitás majd ½ 12-től Tüzes Marcell orgonamuzsikáját 
hallgatva készülünk a pontban 24 órakor kezdődő ünnepélyes éjféli koncert-
nagymisére. A Krisztus Király-kórus műsorán Charpentier: Messe de minuit.  
 
2./ Karácsony mindkét napján reggel 8 és de. 10 órakor mutatjuk be a szent-
áldozatot. Köztük de. 9-kor karácsonyi litánia. Hétfőn, karácsony első napján de. 
a 10 órai ünnepélyes főpapi koncert-nagymisén a Krisztus Király-kórus Frisina 
Missa brevis-ét; kedden, karácsony másnapján pedig -szintén de. 10 órakor- a 
Harmónia női kar Delibes Missa brevis-ét énekli karácsonyi kórusművekkel. 
 
3./ Szerda és péntek reggel 7 órakor az újra fűthető sekrestyekápolnában tartjuk a 
szentáldozatot Szent János apostolt, illetve Becket Szent Tamás érseket ünnepelve. 
 
4./ Csütörtökön, aprószentek tanácsolt ünnepén este 18 órakor tartjuk a János-
napi bor- és gyermekáldást. Közreműködik a szkóla e napon és szombat este 18 
órakor is, illetve utána kis karácsonyi koncertet ad. Sokan jöjjetek! 
 
5./ Jövő vasárnap Szent Család ünnepével véget ér az óév. De. 10 órakor hála-
adó Te Deum-ot éneklünk, és beszámolunk főplébániánk lelki és anyagi ügyeiről. 
Templomunk énekkarának műsorán Missa de Angelis és kórusművek hallhatók.  
 
6./ Az Új Ember dupla száma 390.- Ft, az Esztergom-Budapest magazin ingyenes. 
 
7./ Felnőtt keresztelésre lehet jelentkezni a plébánosnál február 28-ig, akiket a 
március 31-én, nagyszombat este a 20 órakor kezdődő liturgiában keresztel meg. 
 
8./ Tisztelettel kérjük a főplébánia területén élő katolikusokat az egyházi adó 
befizetésére, amely a havi bruttó jövedelem 1 %-a 12-szer véve azt évente. Ma is 
számítunk bőkezű perselyadományaitokra, mert más bevételi forrásunk nincs, de a 
kiadások nőnek. Hálás köszönet minden templomunkért végzett munkáért, pénz-
adományért és a szegényeknek juttatott élelmiszerekért áldott.            

 
ÍGY LOPJÁK EL A KARÁCSONYT NYUGATON 

(Magyar Idők, 2017. XII. 19., 9. oldal) 
 Magyarországon már megszoktuk, hogy karácsony közeledtével csillogó 
díszekbe öltöznek az utcák, az irodai és iskolai bulik. Ha fárasztó is a készülés vagy 
giccses a dekoráció, a többségnek valóban ez az év legvarázslatosabb időszaka. 
 Nem hiába értetlenkednek számos nyugati, keresztény többségű ország 
lakosai a karácsony megkurtítása láttán. Mindinkább bevált jelenség lett, hogy az 
iskolákban elmarad a karácsonyi ünnepség a vallásilag sokszínű diáksereg miatt, az 
utcai ünnepségek mellőzik nevükből a (ránk erőltetett –a szerk.) angol „Christmas” 
szót, és inkább „Winter Wonderland (téli csodavilág) néven működnek, illetve egyre 
több reptér marad csupaszon karácsonyi dekoráció nélkül. Az orosz tévé össze-
gyűjtötte a polkorrektség nevében elkövetett karácsonyellenes „támadásokat”. A 



 

 

Minnesotai Egyetem dékánja levélben adta a diákok tudtára, hogy jobb lenne, ha az 
idei időszakban nem használnának olyan vallási töltetű szimbólumokat, mint a 
karácsonyfa, a csöngők, a zöld és piros színek és a betlehemi csillag. A bulimeghívó 
is vallásmentes legyen, sőt a fölszolgált ételek se tükrözzék a vendéglátók vallási 
hovatartozását. Dánia egyik kisvárosának iskolájában idén a multikulturális gyakorlat 
és a muszlim diákok miatt elmarad a tradicionális karácsonyi ünnepség, az iskola 
érvelésébe pedig aligha lehet belekötni; mint mondják, nekik senki nem írta elő, 
hogy kötelező lenne ünnepi műsort tartani, ráadásul más dániai iskolák sem 
feltétlenül élnek a rendezés lehetőségével. Angliában már előbb is cikkeztek a 
karácsonyozástól megriadó cégekről, amelyek a tolerancia nevében lemondtak a 
közös ünneplésről, és a karácsonyi képeslapozásra is fátylat borítottak. A legna-
gyobb visszhangot mégis az anglikán egyház ünnepi reklámjának tilalma kapta, 
melyet 2015-ben azért nem játszottak a brit mozikban, nehogy azt a másvallású 
vagy vallás nélküli kisebbségek sértőnek tartsák. Szerencsére vannak ellentétes 
irányultságú törekvések is: Trump amerikai elnök nem titkolt szándéka újra divatba 
hozni a karácsonyt. Az emberek többé nem használják a karácsony szót, mert az 
nem polkorrekt. Tudják, mit? Mi újra kimondjuk, hogy „boldog karácsonyt!” Így 
legyen! (Az Obama-házaspár mindig „Kellemes ünnepeket!” kívánt ez idő tájt. 

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18h HS A Bányai-, a Merva-, a Posta- és a Szebeni-család élő és +tagjaiÉ                                   
ADVENT 4. VASÁRNAPJA: december 24. 
8 h    HS        +Tanos Pál és +családtagjai         É                                                     
9 h    G          Élő Anna édesanya       É   
10 h  Zs         Ad int ord.; +Lesti László férj és édesapa                                           É 
23.30 h TMS                       Karácsonyi orgonamuzsika                                       OZ                      

HÉTFŐ: NAGYKARÁCSONY 1. NAPJA, december 25. (parancsolt főünnep) 
0 h    G          Az Almási-, a Gyovai-, a Kasztel- és a Tempfli-család élő és +tagjai K 
8 h    G          +Király János édesapa (50. évf., név- és születésnap)                       É                                 
9 h    G                                       Karácsonyi litánia                                                 É 
10 h  Zs        A Gábor- és a Sebestyén-család élő és +tagjai                                   K 
KEDD: KARÁCSONY MÁSNAPJA, Szt. István 1. vt., dec. 26. (tanácsolt ünnep)  
8 h    G         +id. Fekete János édesapa és +János fia (névnap)                             É 
9 h    G                                       Karácsonyi litánia                                                 É 
10 h  G         +Mózer István                                                                                       K 
Szerda 7 h   +Tóth János apát és +Zimonyi János kanonok sac.                            É                                                  
Csütörtök 18 h +Dorogi Gusztáv OB., napi mise (előtte ½ 6: 1 fiú kereszt.)           K                                                                      
Péntek 7 h   +édesapa és nagypapák                 É                             
Szombat 18 h                                                       19 h    Karácsonyi koncert        K                                              
SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA: Szt. I. Sziveszter pápa, óév; december 31.  
8 h   G          Ad int. ord.                                                                                            É                 
9 h   G          Élő Kiss Zita hálaadása 18. születésnapon                                          É                                     
10 h Zs        +Hanák János férj és édesapa (névnap)                                               K                                                            

 


