
 
Karácsony az Északi-sarkvidéken 

 
 

A XIX. századból viszonylag kevés karácsonyfa ábrázolás 
maradt fenn. Ezért is örömteli, ha ismertté válik egy olyan, karácsonnyal kapcsolatos 
kép, mely magyar vonatkozással is bír. A lipcsei kiadású Illustrierte Zeitung 1874. 
december 19-i, tehát karácsonyi számában szerepel egy érdekes, témánkhoz kötődő 
ábrázolás. A magyarra Képes Újságként fordítható hetilapot J. Weber alapította 
angol mintára, és 1843-tól jelentette meg. Az újság külön értékét a művészi kivitelű, 
aktualitással rendelkező fametszetei adták, melyek között időnként magyar 
vonatkozású is felbukkant. A képek iránti igényt, népszerűségüket az is jelzi, hogy 
azok 1879-től évenként összegyűjtve is megjelentek. 

 
A most bemutatásra kerülő kép aláírása természetesen német 

nyelven, gót betűkkel készült. Magyarra fordítva ekképp hangzik: Karácsonyi ünnep a 
Sarkövezetben. Karl Weyprecht Északi-sarki utazásának rajza után. Mit lehet tudni a 
körülményekről? 

 
Az Osztrák-Magyar Északi-sarki Expedíció (1872-1874) 

világhírre tett szert. A hősies vállalkozás legfőbb eredményének a Ferenc József-föld 
felfedezése bizonyult. 

 
Az Északi-sarkvidék kutatása a XIX. század közepétől gyorsult 

fel. Az északi nemzetek hajósai után, illetve mellett August Petermann (1822-1878), 
az utazások lelkes szervezője biztatására Németország, majd az Osztrák-Magyar 
Monarchia is bekapcsolódott az Arktisz kutatásába. Johann Wilczek gróf (1837-
1922), a bécsi Földrajzi Társaság elnöke 40000 Ft-ot ajánlott fel az expedíció 
megszervezésére. Befolyása révén sikerült elnyernie a kormányzati szervek 
támogatását is. A végső soron mintegy 222600 forint összköltségből a magyar 
támogatók 7500 Ft-ot vállaltak magukra. Az adakozók elsősorban hazai bankok 
voltak, akik mellé egyes arisztokrata családok (Zichy, Eszterházy, Batthyány, 
Széchenyi, Festetics) sorakoztak fel. 

 
Az útra Bremerhavenben erős falú, 220 tonnás hajót építettek, 

melyet vitorlázattal és egy 100 lóerős gőzgéppel láttak el. A hajót az olasz hajóhadat 
1866-ban megverő Wilhelm Tegetthoff osztrák tengernagyról nevezték el. 
Parancsnoka, egyben az expedíció vezetője Karl Weyprecht (1838-1881) 
sorhajóhadnagy lett, aki már ezt megelőzően több tudományos kutatásban részt vett. 
Helyettese, egyben az expedíció tudományos vezetője az a Julius Payer (1841-
1915) főhadnagy volt, aki 1871-ben – Weyprechttel együtt – részt vett a németek 
sarki utazásán. A hajó 24 főnyi személyzetének mintegy felét gyakorlott dalmát 
tengerészek alkották. Az osztrák tisztek mellett egyetlen magyart lehetett a 
fedélzeten találni, Kepes Gyula (1847-1924) személyében. Ő többek között annak 
köszönhette a hajóra kerülését, hogy bécsi egyetemi éveiből ismerte Payert. 

 
A felfedező út céljául azt jelölték ki, hogy a Novaja Zemlja 

megkerülésével a Jeges-tengeren át jussanak el a Bering-szoroshoz, így derítsék fel 
az Atlanti-óceán és a Csendes-óceán közötti Észak-keleti átjárót. 

 



A Tegetthoff 1872. június 13-án indult el útjára, de már 
augusztus 21-én a jég körbezárta és többé nem engedte ki szorításából. Aztán a jég 
fogságába esett hajó a Novaja Zemlja felé sodródott a 80. szélességi fok környékén. 
A személyzet a körülmények ellenére szorgosan tevékenykedett: méréseket, 
meteorológiai megfigyeléseket végzett, kutyaszánnal felfedező utakat tett. A hajóhoz 
közel szénből házat építettek, hogy az végszükség esetén menhelyül szolgáljon, ám 
azt éppen karácsony előestéjén a jégmozgás szétrombolta. Mégis az ég különös 
kegyének tekintették, hogy 1872. karácsonyát zavartalan társas együttlétben 
tölthették. 

A körülmények igen zordak voltak, 109 napig a napot sem 
látták, a szelek a jégtáblát észak-nyugat felé sodorták, a hideg egyre nőtt. 

 
1873. nyarán reménykedni kezdtek, hogy talán sikerül hajójukat 

a 10-12 méter vastag jégtáblából kiszabadítani, de csalódniuk kellett. Augusztus 
végén szárazföld szegélyét pillantották meg, majd október végén partközelbe 
jutottak. Ám a második telet is a jég fogságában élték át. 

 
1873. karácsonynak ünnepét egy hóból épített házban, 

jégtáblájukon, minden háborítás nélkül ülhették meg. Ilyen röviden számolt be a jeles 
napról Weyprecht és Payer a Földrajzi Közlemények 1874. évi kötetében közzétett 
jelentésében. Hosszabban szólt a Magyar Földrajzi Társulat 1874. október 19-i 
felolvasó ülésén Kepes hajóorvos. Érdemes szavait idézni: 

 
„Oktober 22-én másodizben vett tőlünk a nap búcsut és csak 

február 24-ikén láthattuk ujra. Hanem az előbbihez (t.i. előző évihez) képest mily 
kellemesen töltöttük ezen telet! Valóban örömnapokat éltünk; ünnepélyeket 
tartottunk, karácsony estéjét egy gyönyörű jégpalotában ünneplők, melyet e czélra a 
legénység egy tudós építész terve szerint épített; a legénység nagyobb jégdarabokat 
hordott össze, ezekből szabály szerint téglák vágattak; a vizes hó kitünő vakolat – a 
téglákat keményen fagyasztja össze; s ilyképen a palota két nap alatt készen volt, 
belseje lobogókkal volt kárpitolva; egy hosszu asztal közepén diszlett a karácsonyi 
fa, - nem vala zöld, de czifra piros papirokkal diszitett. Száraz ágain csüngtek az 
ajándékok, melyeket Bécs és Pola városok egyes hölgyei e czélra adományoztak. 
Oly kellemesen töltöttük e karácsonyi éjt azon csillogó márványteremben, hogy ha 
valaki a megelégedett boldog arczokat látta volna, bizton azt hihette volna, azon 
egyének meg vannak sorsukkal elégedve és talán túlboldogok.” 
 

Az eseményről tehát Karl Weyprecht készített a helyszínen 
skiccet, és annak alapján Vinzenz Katzler (1823-1882) rajzot. (Katzler, korának 
ismert osztrák grafikusa főleg bécsi képes kiadványoknak dolgozott. Az 1848-49-es 
magyar szabadságharcról is több rajzot készített.) 

 
A fametszeten jól látható, hogy miként nézett ki a jégvilág 

szükség karácsonyfája, amit nyilván a legénység állított össze a hajón található 
faanyagból. A kor gyakorlatával összhangban az ágakra akasztották az ajándékok 
jórészét: a szivart, a pipát, a palackot, az ajándékot rejtő zacskót, és a zsebórát. Ez 
utóbbira az állandó sötétség miatt különösen szükség lehetett. Az ágak végén 
gyertya világított, mint a karácsonyfa nélkülözhetetlen kelléke. A fa alá is került 
ajándék, így tokaji bor is, melyet a skorbut elleni orvosságnak tekintettek. A kép 
valószínűsíti, hogy az 1870-es évekre a Monarchia területén, különösen az osztrákok 



körében általánossá vált a karácsonyfa, hiszen az expedíció résztvevői a zord 
körülmények között is fontosnak tartották állítását. Távol az otthontól, családtól még 
külön okuk is volt rá. 

 
Az expedíció útja szerencsésen folytatódott és végződött. 1874. 

márciusában partra szálltak, felfedező utakat tettek. Az újonnan felfedezett 
szigetvilágot Ferenc József császárról nevezték el, de további elnevezéseket is tettek 
(Budapest-fok, Zichy-föld – melyek ma már nem használatosak). 

 
A biztos pusztulás elől menekülve három hónapos kimerítő 

vándorlás után 1879. augusztus közepén értek a jégmező peremére, ahol a 
magukkal vonszolt csónakokba szálltak. A végsőkig elcsigázott embereket egy orosz 
halászhajó vette fedélzetére, s vitte Norvégiába. 

 
Hazatérve nagy ünneplésben részesültek. Útjukról könyv 

készült és több írás jelent meg. 
 
 
        Gelencsér József 
 



 


