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A foglalkozás célja: hagyományápolás, az ünnepi hangulat megteremtése és fenntartása a 

Mikulás, Karácsonyváráshoz kapcsolódó néphagyományok megismerése, a családi ünnephez 

kapcsolódó élmények megosztása. 

 

A régi hagyományokban a tél volt az ünnepi szokásokban leggazdagabb időszaka. A 

hétköznapokat az egyházi naptár beosztása szerint számos ünnepnap tagolta. Kiemelkedő 

időszak a karácsonyi ünnepkör amelynek változatos szokásvilágában, a népi tradíció megtartó 

erejének köszönhetően, különböző korokból származó hagyományok éltek, sokszor 

párhuzamosan egymás mellett, máskor pedig egymásba olvadóan voltak jelen. Az ünnep 

kifejezés formai az idők során átalakultak, új tartalmak és új formák keletkeztek.  

A legjelentősebb házasságjósló és varázsló nap András nap/ november 30. volt. leginkább az 

eladó lányok szerelmi praktikáihoz, varázslásaihoz alkalmas idő. Baján például az volt 

szokásban, hogy ha a lány András napján böjtöl, és este férfi ruhadarabot tesz a párnája alá, 

akkor megálmodja, ki lesz a férje. Országosan ismert szokás volt az András napi gombócfőzés. 

A lányok a gombócokba férfineveket rejtő cetliket tettek. Úgy tartották, hogy amelyik férfinevet 

tartalmazó gombóc jött fel a víz tetejére először, olyan nevű férje lesz a lánynak. András 

napjától kezdődtek a disznóvágások is. A disznótor jó alkalom volt a köszöntésre és az 

adományok gyűjtésére is. 

A Szent András napjához legközelebb eső vasárnaptól karácsony vigíliájáig tartó időszak az 

Advent. Elnevezése (adventus Domini, ieiunium Spiritus Sancti) a Megváltó eljövetelét hirdető 

szent időre, az Úr eljövetelére utal. Böjti időszak révén, régebben Adventben elcsendesedtek az 

emberek, nem tartottak hangos mulatságokat, lakodalmakat. Napjainkban ép az ellenkezőjét 

éljük át - ha nincs karantén! Talán csak az adventi koszorú gyertyáinak vasárnaponkénti 

meggyújtása idézi fel bennünk az Advent valódi üzenetét, az elcsendesedést és a várakozást.  

Ugyancsak újabb keletű szokás az adventi naptár készítése vagy vásárlása, amelynek 24 

zsebecskéje minden napra tartogat valami meglepetést a gyerekek számára. 

 Az adventi naptár kitalálója egy Németországban élő édesanya volt az 1900-as években, akinek 

a kisfia minden nap azt kérdezte, hány nap van még karácsonyig? Az anyuka a gyermeknek egy 

papírlapra 24 darab csokit fűzött fel, és a fiúcska minden nap megehetett egyet. Idővel a kisfiú 

felnőtt, és emlékezve édesanyja találékonyságára olyan naptárt szerkesztett, amelyen 

huszonnégy kinyitható ablakocska mögé egy-egy darab csokoládé vagy cukorka volt elrejtve. 

Ezzel egy sikeres vállalkozás és egy új hagyomány megteremtése indult el. 

Készítsd el saját adventi naptárad! A várakozás ideje alatt a zsebecskékbe rakhatsz csokit vagy 

cukrot, de kerülhet bele üzenet, napi jócselekedet, idézet is. 
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Szent Miklós nap/ december 6.  

Szent Miklós alakja különösen a gyermekek körében népszerű. A Miklós napi ajándékozás a 

szent legendájával függ össze. Az ajándékozás ma ismert formája az 1920-as évektől terjedt el. 

Régebben e naphoz alakoskodó szokások is kötődtek. A Mikulás szó, a Miklós név szlovák 

megfelelője, csak a 19. századvégén került a köznyelvbe. 

Luca nap/ december 13. 

A Gergely naptár (1582) bevezetése előtt az év legrövidebb nappala és leghosszabb éjszakája e 

napra esett. Szent Lucia ünnepét az egyház nem véletlenül helyezte december 13. napjára, 

hiszen nevében a lux (fény) szó rejtőzik. E nap alkalmas volt a jövő esztendőre vonatkozó 

jóslások elvégzésére. E naphoz sokféle népszokás kötődött, például a Luca napi kotyolás, amely 

a tyúkok termékenységét kívánta biztosítani. E napon kezdték készíteni a lucaszéket, és ekkor 

ültették el a Luca búzát. A Luca napján készített hagymakalendárium segítségével előre 

megjósolták az esős és száraz hónapokat. 

Karácsony/ december 24.-26.  

A Karácsony a keresztények egyik legnagyobb ünnepe, Jézus földi születésnapja. Az 5. 

századtól lett elismert ünnep az egyházakban, bár az időpontot már 325-ben a niceai zsinat is e 

napban határozta meg. Világszerte ünneplik, a vallási tartalom mellett a szeretet ünnepeként is 

számon tartják. A feldíszített karácsonyfa meghatározó jelképe ma ennek az ünnepnek, amely 

hazánkban a 19. század elején honosodott meg, először a főúri kastélyokban, majd a városokban 

és végül a falvakban is. A karácsonyhoz fűződő legismertebb népszokásaink a karácsonyi 

kántálás és a betlehemezés. 

A karácsony az idők során újabb és újabb értelmezési tartományokkal és tárgyi kellékekkel 

bővült. A köré szerveződő vallási kultusz központi motívuma a Kis Jézus születése. A 

falvakban különböző korcsoportok jártak köszönteni karácsony vigíliáján. Karácsonyi dalokat 

énekeltek a házban, vagy az ablak alatt. Minden csoportnak más volt a repertoárja. A kántálókat 

pénzzel, süteményekkel, almával, dióval jutalmazták.  

Szentestén a karácsonyi vacsorához az asztalt ünnepélyes módon terítették meg. Az asztalra a 

gazdagságot jelképező diót, mézet, a teljességet jelentő almát, az egészséget megőrző és 

gyógyító fokhagymát, kalácsot, és a kizöldült Luca búzát tették.  

A történeti kutatások szerint az első karácsonyfát Magyarországon Brunswick Teréz állította 

1824-ben. A falvakban ekkor még a karácsonyi zöld ágat vagy karácsonyi termőágat díszítették 

fel almával, dióval, aszalt gyümölcsökkel, mézeskaláccsal, amit a tisztaszobában, a karácsonyi 

asztal felett helyeztek el. Több helyütt betlehemet vagy a Szent Családot ábrázoló képet is a 

termőág alá tették. Az örökzöld fenyőben fellelhetjük az archaikus elemeket, mint például a 

vegetációs jelképet, de a tudásfájának képzetkörével is összefonódott ez a jelkép, hiszen a 

girlandok idézik a kígyót, a rákötözött alma a bibliai tudás almáját. 

Aprószentek napja /december 28.  

 Azoknak a két év alatti fiúgyermekeknek az emléknapja, akiket Heródes Betlehemben 

megöletett. A néphagyomány szerint 144 ezer gyermek halt meg e napon. Ha a Jézus-korabeli 



      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium 
 
   
Betlehem lakosságát kb. 1000 főre becsüljük, akkor a meggyilkolt kisfiúk száma 30-40- fő lehet 

(Katolikus lexikon). Az e naphoz kapcsolódó legismertebb népszokás a z aprószentek 

korbácsolása, vesszőzése volt. A vesszőzés az egészség megőrzését, a gyerekek növekedését, a 

fiatal lányoknak pedig a termékenységét biztosította. 

Vízkereszt /január 6. 

A keresztény egyház legrégibb ünnepe, amelynek elnevezése az e napon végzett vízszentelésből 

ered. Ekkor szentelték a házakat is, ami  katolikus vidékeken még ma is élő egyházi gyakorlat. 

Vízkereszttel véget ér a téli ünnepkör, és kezdődik a farsang. 

 

 

Fésűs Éva. Álmodik a fenyőfácska   

 

Álmodik a fenyőfácska 

Odakinn az erdőn. 

Ragyogó lesz a ruhája, 

Ha az ünnep eljön. 

Csillag röppen a hegyre, 

Gyertya lángja lobban, 

Dallal várják és örömmel 

Boldog otthonokban. 

Legszebb álma mégis az, hogy 

Mindenki szívébe, 

Költözzék be szent karácsony 

Ünnepén a béke 

Annak ellenére, hogy a karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, sok nem 

keresztény ember is ünnepli világszerte az emberi szeretet ünnepeként, amivel együtt jár az 

ajándékozás, a karácsonyi zene, a házunk, lakásunk ünnepi hangulatú tárgyakkal való díszítése. 

 

Nézd meg az értelmező szótárban a boldogság, béke, elvont fogalmának értelmezését! 

Számodra mit jelentenek ezek a fogalmak? 

Hogyan telik a Te családodban az Advent időszaka? 

Számodra melyik kép mutatja be legjobban az adventi időszakot? 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
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Miről szól a karácsony? Milyen jelentése van? 

Te hogyan szeretnéd? 

Írd le néhány mondatban, milyen lenne a karácsony 2030-ban, ha rajtad múlna!  

 

 


