
HOGYAN ÜNNEPLIK A KARÁCSONYT AFRIKÁBAN? 
 

Ugye elsőre meglepő kérdés, eszünkbe sem jutna ilyet kérdezni. Pedig egy 2018-as felmérés 
szerint Afrika szerte közel 631 millió keresztény él, több mint bármelyik más kontinensen! 
Idei utolsó Ismerd meg Afrikát! írásunkban bemutatjuk néhány afrikai ország ünneplési 
szokásait, köztük bizony olyan országokét is, ahol a fő vallás az iszlám.  

 

Afrikában a karácsony nem olyan lassan elkereskedelmiesedő ünnep, mint a világ fejlettebb 
részén - talán ezért ünneplik minden országban a helyi tradíciók szerint kicsit másként. A 
legnagyobb ajándék ilyenkor az, hogy a családok együtt vannak, együtt mennek misére, és 
eszik meg az ünnepi ételt, melyet igyekeznek tartalmasra elkészíteni. Az ajándék is általában 
ruha, melyet már november megvásárolnak, ebben köszöntve a szeretet ünnepét. 

Kezdjük az egyik legősibb keresztény országgal, Etiópiával: 
 

Etiópiában a kopt keresztény vallást 
gyakorolják, mely naptára szerint a 
karácsonyt, "Ganna-t", nem december 25-
én, hanem január 7-én ünneplik. A fő étel 
a 'what' egy fűszeres húspörkölt, amelyet 
kenyér helyett egy 'injerának' nevezett 
nagy palacsintával esznek. A gyerekek 
általában nem kapnak ajándékot. Az 
ünnep lényege, hogy a család együtt 
megy templomba, együtt étkezik és 
játszik. 



’Melkam Yelidet Beaal’ – Boldog Karácsonyt! 

 

Egyiptomban, a másik ősi, 
ortodox kereszténységet 
gyakorló, 15-20 milliósra 
becsült keresztény közösség is 
január 7-én ünnepli a 
karácsonyt. Az emberek 
templomba mennek ahol egy 
speciális kenyeret kapnak, a 
'Qurban'-t. A mise után 
hazamennek, hogy rizsből és 
húsból álló ünnepi ebédjüket, a 
'Fatta'-t elfogyasszák. A 
gyerekek pénzt kapnak a 
felnőttektől, "El 'aidia'-t, hogy 
édességet és játékot vegyenek 
maguknak. 
'Eid Milad Majid' Boldog Karácsonyt! 

 
Ghánában - Afrika más országaihoz 
hasonlóan tánccal és karácsonyi 
énekekkel ünnepelik a karácsonyt. A 
templomban betlehemes játékot adnak 
elő a gyerekek. A mise utáni nap 
reggelén kis ajándékokat adnak 
egymásnak az emberek. A karácsonyi 
lakoma húspörköltből, okra levesből, a 
'fufu'-nak hívott yam gyökérből és 
kásából áll. 
Afishapa! (akan) Boldog Karácsonyt! 

 
 

 
Nigériában az emberek 
karácsonykor a békét 
szimbolizáló pálmalevelekkel 
díszítik a házaikat. Az „Ekon” 
játék helyi tradíció: a gyerekek 
csoportokban  házról házra járnak 
és egy „gyermeket” visznek 
magukkal – Jézus születését 
szimbolizálva. Minden házban kis 
ajándékokat kapnak a lakóktól. 
Az egyik híres étel a nigériai 
karácsonyi torta, és jellegzetes 



sokféle húsból (csirke, pulyka, bárány) készült pörköltek, a yam püré, rizs és sült rizs. 
E ku odun, e hu iye’ dun! (yoruba) Boldog Karácsonyt! 
 

Dél-Afrikában karácsonykor tombol a 
nyár, ekkor van az év legforróbb 
időszaka, így fura delfinek húzta 
szánon ülő télapó dekorációt látni az 
utcákon. Az emberek a karácsonyt 
gyakran a strandokon, a szabad ég alatt 
ünnepelik, grilleznek (braa), a 
családok és barátok, idegenek 25.-én 
este gyakran az utcákon összegyűlve 
gyertyafénynél karácsonyi dalokat 
énekelnek. 
Geseende Kersfees! (afrikaans) 

Boldog Karácsonyt! 
Sinisfisela Ukhisimusi Omuhale! (zulu) Boldog Karácsonyt! 

Malawiban a gyerekek házról 
házra járnak, karácsonyi 
dalokat énekelnek és 
táncolnak, amit otthon készült 
zeneeszközökkel kísérnek. 
Cserébe aprópénzt kapnak. 
24-én este és 25-én reggel 
misére mennek, amelyen a 
gyerekek Jézus születésének 
történetét adják elő. Ez 
követően mindenki felveszi a 
’táncos cipőjét’ hiszen nincs 
ünnep zene és tánc nélkül! A mindennapi kukorica kását az asztalokon rizs és hús váltja fel. 
És a helyi sörök mellett, ki nem találod mit isznak ünnepi italként: Fantát! 

Kongóban a karácsony est nagyon 
fontos, a templomokban zenei est van. 
Sok templomnak 5-6 kórusa is van, és 
betlehemi játékokat adnak elő. Ezek a 
színdarabok nagyon hosszúak, kora 
este kezdősnek a Paradicsom 
megteremtésével és az aprószentek 
megölésével (Herodes király megöleti 
a fiú csecsemőket) záródnak. 
Karácsony napján minden család 
igyekszik a szokásosnál jobban enni, 
ha megtehetik, ilyenkor hús kerül az 
asztalra (csirke vagy disznó), A nap 

hátralévő részét pihenéssel töltik.  

Mbotama Malamu! (lingala) Boldog Karácsonyt! 



 

Szenegálban a lakosság 95%-a 
muszlim. Bár Jézust az egyik 
prófétájuknak tartják, a 
születését nem ünneplik. Ennek 
ellenére a karácsony 
Szenegálban nemzeti ünnep, és 
a muszlimok együtt a 
keresztényekkel lelkesen 
készülnek az ünnepre: a 
mecseteket gyakran karácsonyi 
világítással látják el és úton 
útfélen télapókba botolhatunk 
az utcákon. Az utcai árusok 
fülükön lógó díszekkel árulják a 
mű karácsonyfákat, dekorációkat. És a mecsettel szembeni pékségnél a nők – mivel nem 
mehetnek be a mecsetbe – a felfújható télapó alatt naponta ötször imádkoznak Allahhoz. 

 


