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A karácsony a kereszténység egyik legnagyobb 
vallási ünnepe, de az ősi kultúrák pogány napkultu-
szainak is kiemelkedő ünnepe lehetett, hiszen ilyen-
kor, a téli napforduló idején, a fény egy féléves gyen-
gülés után újból erősödni kezd. A kereszténység el-
terjedése előtt a rómaiak december 25-én, a régi ro-
mai naptár szerinti téli napforduló napján, ünnepel-
ték a pogány napisten, Mithrász visszatérését. Aztán 
350-ben I. Gyula pápa ezt a napot nyilvánította Jézus 
„hivatalos” születésnapjává.

Bizonyosan őseink számára is a téli napforduló 
kivételes jelentőséggel bírt. Mivel a magyar nyelv-
ben a „cinema” mozi, a „tramway” villamos, a „par-
lament” országház, a „teátrum” színház, a „literatúra” 
irodalom, hogyan lehetséges, hogy ennek a jeles ün-
nepkörnek a nevét őseink a szlávoktól kölcsönözték? 
Nyelvészeink szerint karácsony szavunk szláv erede-
tű, és az ószláv „korcsuny” (lépő, átlépő) szónak le-
hetett az eredeti jelentése. Ugyanakkor feltűnő, hogy 
a karácsony magas hangrendű párja a kerecseny. Ta-
lán őseink napmadara, a kerecsen sólyom összefüg-
gésbe hozható a téli napforduló, a karácsony megün-
neplésével? Etimológusaink szerint kerecsen szavunk 
is szláv eredetű, Ha el is fogadjuk e szópár idegen ere-
detét, az még nem jelenti szavaink megfejtését.

Az idegen eredet kutatása helyett a két szójel-
kép tárgyát próbáljuk megtálalni a magyar nyelv sa-
ját ABC-je, a székely rovásbetűk segítségével. Rovás-
betűs szófejtéssel bebizonyítható, hogy kerecseny 
szavunk a tavaszi felkelő Nap egyik szójelképe, míg 
sólyom szavunk a nyári napforduló idején az égbolt 
csúcsára felkapaszkodó égitest szimbóluma (3. és 4. 
sz. kép). Tehát a kerecsen sólyom kifejezés tulajdon-
képpen az egész égboltot jelképezi a horizonttól a ze-
nitig. A székelyekhez hasonlóan így gondolták ezt az 
ókori egyiptomiak is, amikor szent sólymuk marka-
iba két attribútumot helyeztek el. Az egyik a „shen” 
(kerecseny?) gyűrű, a felkelő Napot, míg a másik az 
„ankh”   (anyuka, nagymama, Nagyboldogasszony?) 
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amulett, a csúcson tündöklő égitestet jelképezi (1. sz. 
kép)

A régmúlt időkben az uralkodóknak égi hatal-
mat tulajdonítottak, ezért kijárt nekik a teljes égbol-
tot szimbolizáló sólymos fejdísz (2. sz. kép, hun fe-
jedelem fejdísze). A kerecsen sólyomhoz hasonlóan 
uralkodói jelképnek számított a piros-fehér színpár 
is. A piros szín a felkelő Napot, míg a fehér szín a csú-
cson tanyázó fehéren csillogó égitestet szimbolizálta. 
Így az Árpádházi királyokat is megillette a piros-fehér 
színpár. Ugyanúgy az aranyszínű országalma (a felke-
lő Nap jelképe) és a hegyikristály  jogar (áttetsző fe-
hér Nap szimbóluma). (5. sz. kép, Szent István ábrá-
zolása a Képes Krónikában) Az égbolt két végét jel-
képezte a kenyér (felkelő Nap) és a só (delelő Nap) 
is. Ezért a magas rangú vendéget illett kenyérrel és só-
val kínálni. A nyári napforduló Napját a sólyomhoz 
hasonlóan soly-nak hívhatták (latin sol=Nap). A ma-
gyar nyelvből mára kikopott a soly szó, de a Veszprém 
közeli Soly nevű település ma is őrzi emlékét. Egyko-
ron Szent István hadai itt győzték le Koppány seregét. 
Úgy tűnhetett, hogy súlyos (solyos?) a nyári napfor-
duló Napja, mert már somlós (somlyós), somlik lefe-
le. Feltehetőleg Csíksomlyón eredetileg a nyári nap-
forduló idején a napba öltözött Nagyboldogasszonyra 
(anyukára?) emlékeztek. A nyári napforduló egykori 
megünneplését idézi fel napjainkban Felcsíkon a Já-
nos-napi (június 24-i) angyalozás.

A nyári napforduló pazar fényáradatával ellentétben 
a téli napforduló az égbolt, jelképesen a kerecsen só-
lyom, éjszakáját jelentette. De ettől az időponttól kezdve 
a fény, jelképesen a napmadár, a kerecsen sólyom, újból 
erősödni kezd. Eszerint hihető a vitatott eredetű Kassai 
Kódex híradása, miszerint „A régi hitűek Urunk születé-
se napján tartják a sólyom ünnepét”. „Ekkor (karácsony-
kor) a  sólymokat vadászatra eresztik”.

Végezetül talán nem tűnik délibábos szófejtés-
nek, hogy a karácsony éjszakája (estéje) kifejezés a 
kerecseny sólyom éjszakája összetételből rövidült le.
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Zárójelben érdemes megemlíteni, hogy szere-
csen (fekete) szavunk nem véletlenszerűen hasonlít a 
kerecseny megnevezéshez, hiszen mindkettő e felkelő 
Nap szójelképe, azzal a különbséggel, hogy az első az 
égitest alsó felének fekete színére utal (4. sz. kép), a fé-
lig szerecsen színű égitest azért még jelenthet szeren-
csét. A félig piros, félig fekete színű égitest magyaráza-
tul szolgálhat, hogy miért piros az orosz „krasznij” és 
miért fekete a török „kara” (4. sz. kép).

Ha pedig a kerecseny szavunkat kettőbe szakítjuk, 
akkor az első szógyök, a „ker”, a latin „carbo” (szén) szó 
megalkotásában játszhatott szerepet, míg a második, a 
„cseny” a magyar „szén” szó megszületésében. Mind-
két szó a horizont által kettőbe szelt égitest alsó feke-
te felének a szójelképe. A felső, élénk színű fél, valószí-
nűleg a „szín” szavunknak adott nevet. Talán őseink az 
első színjátékokat a felkelő Nap tiszteletére rendezték?

Mivel nagy valószínűséggel a spanyol „corazon” 
(szív) is a „kerecsen”-hez hasonlóan a bimbózó vörös 
fény (4. sz. kép) szójelképe, akkor nem lehetne, hogy 
a kölcsönként számon tartott „kerecseny” és „kará-
csony” szavunk jogos nyelvi örökségünk és ugyanak-
kor egy közös ősi nyelvnek az emlékei?

Megjegyzés: a rovásbetűk tanúsága szerint   az 
egykori felkelő Nap betűjelképei:

- az é, az o és az ö magánhangzók;
- a napsugárhoz hasonló, puha, simogató zöngét-

len mássalhangzók.
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