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2003. december ÜNNEPEINK Gáborjáni Hírlap 
 

Karácsonytól Vízkeresztig 
 

December 25. Karácsony 
 

A karácsony a téli napforduló ősi ünnepe; a 
kereszténységben Jézus Krisztus földi születésének 
emléknapja: az öröm és a békesség, a család és a 
gyermekség, az otthon és a szülőföld, az életet adó fény 
megszületésének ünnepe. A világosság győzelme a sötétség 
fölött. 

 

A téli napfordulóhoz kapcsolódó, évkezdő (December 24. - 
Ádám, Éva napja, 25. – Karácsony napja, 26. – István napja) 
ünnepkör jelentős naptári ünnepe, Luca után a 
legjelentősebb, legnagyobb ünnep a karácsony. A népi 
ünneplésben kereszténység előtti, egyházi, népi, félnépi, más 
népektől átvett vagy kalendáriumi szokások, dramatikus 
játékok ötvöződtek. 

 

Karácsony ideje a régi rómaiaknál a Dies natalis Solis 
invicti – a legyőzhetetlen Nap újjászületésének napja, a 
téli napfordulat nagy vigassággal, hagyományos 
ételekkel, ajándékozással, dióra játszással 
ünnepelt napja a Saturnaliák idején. (Saturnus 
a földművelés ó-itáliai istenségek közül a 
legkiválóbb.) Ez a nap sokáig évkezdő volt. 

 

Fény-Krisztus születése után kemény, köves 
fagy, az igazi tél fogja a határt, az ember 
lelkét, testét, s tesped a jószág is az 
istállóban. 

Ha nem moccan bennünk, általunk az 
élet, akkor az ilyenkor szükséges 
megpróbáló keménység határt nem ismer 
dolga végeztében: megtartás helyett gyilkol, 
s elpusztítja mindazt, aki, ami újulásra vár, 
miképpen kétezer esztendeje a gyermekisten, Jézus, az életet 
hozó égi király születése után a földi uralkodó, Heródes az 
evilági trónus féltése miatt halomra ölte a kisdedeket. 

A régiek éjféli miséről hazatérve rögtön tették a dolgukat: 
legmélyebb álmukból zavarták föl az aprójószágot, velük 
„riadóztattak”, s az István-napi köszöntők, a napján 
kezdődő regölés, az aprószenteki korbácsolás, a zajos 
nyájfordítás újév hajnalán, a háromkirály-járás 
kiugratható szitacsillaga mind-mind a megmozdulást 
ösztönözte. 
 

December 31. Szilveszter 
A név latin eredetű, jelentése: erdei, erdő mellett 

lakó férfi. 
 

A rómaiak december 27-én megtartott Saturnalia 
ünnepének hatására az év búcsúztatására még most is 
szilveszter éjszakája a legvidámabb éjszaka. 

Régen is elbúcsúztatták az óesztendőt, s közben számos 
praktikával, varázslattal igyekeztek kifürkészni a 
jövendőt. Különösen az eladó lányok voltak kíváncsiak 
sorsukra, arra, hogy férjhez mennek-e, vagy továbbra is 
pártában kénytelenek tölteni napjaikat.  

A szilveszteri mulatozások ma városon és falun egyaránt a 
hangos, vidám évbúcsúztatót jelentik. Mikor trombitával, 

petárdával temetjük az óévet, ősi gonoszűző, bőségvarázsló 
mágikus eljárások emlékeit őrizzük ezekben a szokásokban. 
 

Január 1. Újév napja 
A polgári év kezdőnapja 

 

A pogány Rómában az évkezdetet Janus tiszteletére 
tartották, kicsapongással ünnepelték. Az emberek 
jókívánságokat mondtak, ajándékokat adtak egymásnak. A 
január eleji évkezdet a Gergely-féle naptárreform (1582) óta 
vált általánossá. Ez a nap jelentette az újévet, valamint a 
télközépi ünnepkört. 

Számos népszokás, hiedelem kapcsolódik ehhez a naphoz, 
amelyet napjainkban már csak kevesen ismernek, 
használnak. Mint minden negyedévkezdő nap, gonoszjáró 
napnak is számított. A pásztorok, legények, sihederek 
„kongóztak”, „nyájat fordítottak”, sokféle eszközzel, 
födőkkel, kolomppal, rossz bádogvödörrel zajt keltettek. 

Reggel kántáltak, uráltak, regöltek, újévet 
köszöntöttek a legények. Sorra vették a lányos 

házakat; a gazdák a jó ismerősöket, rokonságot, 
hogy jókívánságaikat evés-ivás közben 

elmondhassák. Szokás volt a 
„kezdetvarázslás” és a „kezdetjóslás” is: ki 

mit csinál, kivel vagy mivel mi történik 
először újév napján, azt fogja tenni, illetve 
„megérni” a következő esztendőben. Ezért 
tilos volt bármit is kiadni a házból, s eladni 

is, asszonynak pedig bontómunkát végeznie, 
de ez volt az oka az egész napra jellemző 

jókedvnek, bőséges evés-ivásnak. 
Újév szokása volt a galuskafőzés, 

almahéjdobás, szöszrázás, papírcsillag-vágás, 
ólomöntés, lencseválogatás és a disznórúgás is; valamennyi 
jósló vagy szerencsevarázsló játéknak számított. 
  

Január 6. Vízkereszt 
A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi 

időszak kezdete. 
 

Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. századig Jézus 
születésnapját és az évkezdetet is ezen a napon ünnepelték. 

Az egyház ezen a napon emlékezik meg a napkeleti 
bölcsekről (Gáspár, Menyhért és Boldizsár a Jézus 
születésekor megjelent betlehemi csillagot követve, 
uralkodónak kijáró tisztelettel hódolt a gyermek és 
édesanyja, Mária előtt), valamint Jézus megkeresztelke-
déséről. 

E naptól kezdve szenteli a vizet a keleti egyház, a 
középkortól, pedig a nyugati egyház is. A víz 
megkereszteléséből, (megszenteléséből) ered a magyar 
vízkereszt elnevezés. A liturgikus vízszentelést vízkereszt 
vigíliáján (január 5.) végezték a templomban, de haza is 
hordták meghinteni vele a házat, a gonosz szellemek ellen. 
Ezen kívül hittek gyógyító hatásában, mely mindenféle 
betegségre jó volt, de használták a mezőgazdaság és 
állattartás területein is. A víz és tömjén szenteléséből alakult 
ki a házszentelés. 


