
 Tél anno 

 
  

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz 

benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” 

János  evangéliuma 3,16  

 

http://biblia.biblia.hu/?i=jn3,16


  

●  A december 25. előtti utolsó 

vasárnap advent negyedik 

vasárnapja.   

● A várakozás jegyében telik. A 

szenteste december 24-e, 

karácsony böjtjének estéje.  

 

 

● Magyarországon a katolikus 

keresztények számára Jézus 

születésnapjának fénypontja a 

karácsonyi misén való részvétel 

(24-én éjfélkor vagy 25-én 

napközben). 

 

 



  

 

● A karácsony ünnepének első szentmiséje december 24-ét követően éjfélkor.  

● Egyéb elnevezései: a templomban ragyogó fényesség miatt aranyos misének, a Jézus 

születését hirdető angyalokra utalva angyalmisének is nevezik. Erdély némely helyein 

madármise. Az éjféli mise lezárja az ádventet, föloldja a karácsonyi böjtöt, bevezeti az egész 

ünnepkört. A Szentföldön Betlehemben a 4. sz. végén már szokásban volt. 

Éjféli mise 



 Az éjféli mise után már az öregek is beszüntették a 

böjtöt és feltették az asztalra az ünnepi ételeket.  

December 24-én hagyományosan a családok 

böjtölnek (karácsony böjtje), és csak este 

fogyasztják el a böjti vacsorát. Ez eredetileg alma, 

dió, méz és fokhagyma, majd vajas bableves hús 

nélkül (böjtös bableves), végül a néphagyomány 

szerint a karácsonyi asztal fontos szerepet játszott 

az ünnepkor. Az asztal díszítésének és az 

étkezésnek szigorú rendje volt. A feltálalt fogásoknak 

mágikus erőt tulajdonítottak. 

 

 Ünnepi szokások 
 A megterített asztalra gabonamagvakat 

helyeztek és abból adtak a baromfiaknak, hogy 

jól tojjanak, az asztal alá pedig szalmát tettek, 

annak emlékére, hogy Jézus jászolban született. 

Később ezt a szalmát a jószág alá tették, hogy 

egészséges legyen, de volt ahol a gyümölcsfákra 

is kötöztek belőle, jó termést remélve. A szigorú 

rituálékhoz tartozott, hogy a gazdaasszony nem 

állhatott fel vacsora közben az asztaltól, hogy 

jól tojó tyúkjai legyenek. 

 



Összegyűlt a család 

December 25-én következik a 

karácsonyi ebéd vagy karácsonyi 

vacsora. A család, esetleg a nagyobb 

rokonság ilyenkor összegyűlik, hogy 

együtt fogyasztja el a karácsonyi 

ételeket. A magyaroknál a bensőséges 

családi együttlét általában 24-e estéje 

(szenteste), míg a nyugat-európai 

országokban többnyire 25-e. Mákos 

guba volt, de újabban kialakult hogy hal, 

illetve töltött káposzta kerül ilyenkor az 

asztalra. 

 

 

 

 

A vacsora utáni órák meghitt családi 

együttlétében teljesedett be az ádvent 

minden várakozása. A téli napfordulat, 

esztendőváltás, múlt és jövő, elmúlás és 

keletkezés, elevenek és holtak 

találkoznak egymással. A harangszó is 

más, mint egyébkor. 

 



  

1905. Korcsolyázás a városligeti Műjégpályán 

1952. Kislány mackóval 

1914. Egy régi karácsony 

Téli örömök 



A betlehemezés a magyar paraszti hagyomány egyik legismertebb és 

legnépszerűbb, többszereplős, dramatikus népszokása a karácsonyi ünnepkörben. 

Tulajdonképpen pásztorjáték, azt a történetet meséli el, melyben Jézus 

születésekor a pásztorok vagy a "három királyok" ( a napkeleti bölcsek) 

meglátogatják. 

 
A paraszti betlehemezés középpontjában a betlehemi pásztorok párbeszédes, 

énekes játéka áll. A dramatikus játék fő eleme a pásztorjáték, amely a három 

pásztor, köztük a nagyothalló öreg tréfás párbeszédére épül. A betlehemezés fő 

kelléke a templom alakú betlehemi jászol,[4] amelyben a Szent Család látható. A 

pásztorjáték szereplői: a kis templomot vivő két angyal, három pásztor, ami egyes 

vidékeken kiegészül több szereplővel. A szereplők ma is eljátsszák a Jézus 

születéséről szóló bibliai történetet, majd átadják ajándékaikat, jókívánságaikat. 

Ezután a háziak megvendégelik őket. 

Betlehemezés 

 



Hazánkban a középkorból magyar betlehemezés nem maradt fenn. Az első magyar 

szövegek a 17. századból erednek, s iskolai előadásokra  készültek. Az utóbbi két 

évszázad  paraszti betlehemezésének   elmaradhatatlan része a kifordított bundát viselő 

betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes-táncos játéka.  

A betlehemezők házilag készített, jászol vagy templom alakú betlehemet hordoznak 

magukkal, ez elmaradhatatlan kellék volt, s ma is az. 

  

A betlehemezésnek két fő típusa van: 

 

Az egyikben élő emberek adják elő a jelenetet, a másik pedig a bábtáncoltató 

betlehemes. 

 



 A regölés 

 A regölés a téli napforduló ősi, 

pogánykori szokása. Férfiak 

jártak házról-házra és bőség, 

termékenységvarázsló 

rigmusokkal köszöntötték a 

háziakat. Általában karácsony 

másnapján, 26-án került rá sor. 

István napjától, december 26-tól 

újévig jártak a regősök házról 

házra, köszöntve a házak gazdáit, 

bőséget kívánva nekik.  

 

Ez a szokás eredetileg 

bőségvarázsló, párokat 

összebűvölő, adománygyűjtő 

célzatú szokás volt. 

 



  Szilveszter napja 

  
 Szilveszterkor lépjük át az új év küszöbét, s az elmúlás szomorúságán 

átragyog az újrakezdés mosolya. 

 

Pilinszky János 

 

 



  
 December 31-e az év utolsó napja és I. 

(Szent) Szilveszter pápa halála napjának 

emlékünnepe. Uralkodásának idejére 

(314–335) esett a kereszténység 

történetének első nagy fordulópontja.  

 

A Római Birodalom akkori uralkodója, 

Nagy Konstantin császár nemcsak hogy 

felhagyott a keresztények üldözésével, 

intézkedései az egyházat egyenesen az 

állam első intézményévé emelték. 

 

Este óévi hálaadást tartanak a 

templomokban. 

 

 

Szilveszterkor és újévkor a szokások és 

hiedelmek célja, hogy biztosítsa a 

következő esztendőre az emberek 

egészségét, szerencséjét, bő termést, az 

állatállomány szaporaságát. 

 

 



 Népszokások 

A népi kalendárium szerint szilveszter 

az újév első napjával összefüggő nap, 

ezért a két nap szokásai, hiedelmei 

gyakran azonosak, illetve mindkét napra 

érvényesek.  

Az éjféli zajkeltésnek – kongózásnak, 

csengőzésnek, pergőzésnek – ezen a 

napon fontos szerepe van. Részben 

azért, hogy mindenki felébredjen és az 

új esztendőben szorgalmasan dolgozzon, 

másrészt azért, hogy a nyáj az újév 

beköszöntésekor a másik oldalára 

forduljon.  

 

 

 

Ezért a nagyobb fiúk végig járták a 

házakat,  

és kolompolással, ostorpattogtatással 

riasztották fel a jószágot, hogy 

megforduljon. Úgy vélték ugyanis, hogy 

ezzel biztosítják az állatok szaporaságát, 

és egészségét. A háziak borral, 

pálinkával, süteménnyel kínálták, és 

különböző ajándékokkal jutalmazták 

őket. 

 



  
A babonák széles skálája a szilveszter 

ünnepéhez kötődik. Ekkor teszünk 

fogadalmakat, s ekkor tehetünk 

legtöbbet a következő évi sikereinkért. 

Sokan készítenek szerencse pogácsát, 

vagy tortát amibe egy érmét sütnek.  

 

Aki megtalálja az érmét, annak nagy 

szerencséje lesz. 

 

Az óévtől mindig hangosan, zajosan 

búcsúztak el, hogy elijesszék az ártó 

szellemeket. 

 

 

 

Fontos, hogy az év utolsó napján csupa 

jó dologgal vegyük körül magunkat. 

Mosni, takarítani tilos, mert ez nem hoz 

szerencsét ! 

 

Az újévi szokások nem változtak az 

idők folyamán: még mindig úgy tarják 

az év első napja döntő szerepet játszik 

abban, hogy milyen szerencsénk lesz az 

új évben. 

 

A jóslás fontos szerepet kap az új év 

kezdetén. Úgy vélték, az év utolsó 

napjának álmai előre vetítik a jövőt . 
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