
December hava 

 "Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának, 

nagyon messze, a köd és a hó fátylai mögött. „ 

  
Márai Sándor: A Négy Évszak. December (részlet) 



  

●  Az év utolsó hónapjához érkezünk. A karácsonyi ünnepkör egy 

hosszabb időszakot foglal magába, ami advent első vasárnapjától 

egészen vízkeresztig tart. Ez azt jelenti, hogy november végétől 

egészen január elejéig lehet ünnepelni. 

 



  

A 18. századi nyelvújítók szerint a december: 

„fagyláros”. A magyar népi kalendárium 

„karácsony havá”-nak nevezi. 



December – Karácsony hava – Télelő – 

Álom hava – Istenfiak (Tárkányok) hava. 

December az őskalendárium tizedik 

hónapja, nevének jelentése is „tizedik”, 

mielőtt a január és február hónapokat 

hozzáadták az évhez.  

  

 

 

 

 

 

 

Ebben a hónapban az emberek a tűzhelyek 

köré húzódtak, élvezték évi munkájuk 

megérdemelt gyümölcsét, a hónap 

általában a pihenés jegyében telt. 



December hónap  

ünnepei 

 • december 6. Miklós napja, Mikulás 

napja (Szent Miklós püspök), idén: 

Advent II. vasárnapja 

 

  • december 13. Luca nap, idén: 

Advent III. vasárnapja  

 

• december 20.  idén: Advent IV. 

vasárnapja  

 

•december 24. Szenteste. Jézus 

születésének ünnepe  

  

• december 25. Karácsony I. napja 

  

• december 26. Karácsony II. napja. Szent István 

vértanú ünnepe  

 

• december 27. János napja. Borszentelés  

 

• december 31. Szilveszter 



Advent II. vasárnapja 

 „Van-e érzés, mely forróbban és sejtelmesebben megdobogtatja az 

emberi szívet, mint az ünnep és a várakozás izgalma?” 

 
Márai Sándor 



  

●  A katolikus népi vallásosságban minden 

gyertya szimbolizál valamit. A második 

gyertya a remény gyertyája. A remény, 

hogy eljön a Messiás. 

• A II. gyertya színe: Az előző héttel 

megegyező, lila.  

• Arra emlékeztet, hogy az angyal hírül adta 

Máriának, majd Józsefnek az örömhírt, hogy 

ők nevelhetik fel Isten fiát, Jézust.  



 "Lobog már két kis gyertyaláng! 

Ha zörget Jézus, jól figyelj ám, 

Betér a szívünk ajtaján! Ujjong a 

szívünk, dalra gyúl, Nincs már 

messze az Úr!"  

(Karácsonyi dal-szöveg, részlet) 



 

Az advent melletti nagyböjti időszaknak is lila a színe az 

egyházi liturgiában. Emiatt sok helyen a lilát kékkel 

helyettesítik, hogy a két ünnepet megkülönböztessék egymástól. 



 December 6. Mikulás napja   

(Miklós napja) 



Mürai Szent Miklós Myra püspöke, a katolikus 

és a görögkeleti egyház szentje, a tengerészek, 

kereskedők, az illatszerészek, a gyógyszerészek, 

a zálogházak, gyermekek, diákok és általában 

minden nehéz körülmények között élők 

védőszentje Oroszországban, Görögországban 

és Szerbiában. 

Magyarországon Kecskemét védőszentje.  

Életéről több legenda ismert, ezekből alakult ki 

a Mikulás személye is. 

Ki is volt Szent Miklós? 

 Jelképei:  

püspöki ruha, pásztorbot és süveg 



  ●  Szent Miklós története és hagyománya a 

Legenda aurea-ban fennmaradt 

legendakincsből épült fel.      

● Emberszeretete, segítőkészségének híre 

messze földre eljutott. Az emberek kezdték 

imáikba foglalni a nevét. Szent Miklós életét 

az emberiségnek és a gyerekek tanítására 

szentelte. Bárki kérte, mindig segített.  



 Legendája 

 „Miklós, szülei elhaltával azon 

kezdett gondolkozni, hogyan tudná 

roppant vagyonát az emberi dicséret 

helyett Isten dicsőségére fordítani. 

Volt egy szomszédja, nemes ember, 

aki szükségre jutván, három szűz 

leányát utcalánynak adni 

kényszerült, hogy szégyentelen 

üzletük jövedelméből élelemhez 

jussanak. A szentnek tudomására 

jutott a dolog, és elborzadt a 

gyalázatos bűn miatt. Egy csomó 

aranyat rejtett egy kendőbe, és az éj 

leple alatt, az ablakon keresztül, 

titokban bedobta a házba, majd 

ugyanolyan titokban távozott. Reggel 

fölserkenvén az ember megtalálta az 

aranyat, és Istennek hálát adva, 

kiházasította elsőszülött leányát.” – Jacobus de Voragine: Legenda aurea  - részlet Szent 

Miklós püspök 



 

 A középkorban gyermekünnep volt, hiszen Szent Miklós az 

ifjúság és a vándorló diákok patrónusa volt. A Miklós napi 

magyar népi hagyományok német eredetűek, a középkori 

szerepjátékokon alapulnak, amelyekkel a szent püspök 

jótéteményeiről emlékeztek meg.  



Hagyományok Mikulás  

napján 

Régen a Mikulásvárás részeként a fiúk 

bekormozott arccal, láncot csörgetve 

jártak az utcákon, így ijesztgették a 

lányokat, közben apró ajándékokat 

osztogattak a gyerekeknek. Az a 

hagyomány pedig a mai napig 

megmaradt, hogy ezen az estén 

minden gyermek kitisztítja a csizmáját, 

kiteszi az ablakba, amibe a Mikulás 

becsempészi az ajándékot az éjszaka 

leple alatt. Ebből a hagyományból 

alakult ki az, hogy a Mikulás házról 

házra járva dicséri és ajándékkal 

halmozza el vagy virgáccsal bünteti 

meg a gyerekeket. 
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