
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

KALENDÁRIUM 

DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER        
Télelő Télelő Télelő Télelő –––– Karácsony hava Karácsony hava Karácsony hava Karácsony hava    

Ez a hónap a pihenés, megbékélés és a jó hangulat jegyében telik 
el, az emberek a családi tűzhely köré húzódnak, és élvezik a jól 
végzett munka megérdemelt gyümölcseit (már akiknek jutott  

belőle).    
 
 

December 4.  
     Borbála napja: e nap szétszedő, bontó nap, alkotó, termelőmunkát nem 
érdemes végezni.  
Ekkor kell a Borbála-ágat is vízbe tenni, mert ha karácsonyig kivirágzik, kö-
vetkeztetni lehet a jövő évi termésre, sőt az eladó sorban levő lány közeli há-
zasságára is utalhat. 
 
December 6. 
     Miklós napja: Miklós a gyermekek barátja, meg is ajándékozza őket. 
Amikor a századfordulón a Mikulás még nappal járta a falut, a szigorú, bo-
tos Mikulás előcsalta a kuckóba bújt gyerekeket, kifaggatta őket, tudnak-e 
imádkozni. Ha bebizonyosodott, hogy nem, járt a vessző, még az anyjuk is 
kikapott. 
 
December 13. 
     Luca napja: A Gergely-féle naptárreform előtt az év legrövidebb napja 
volt. 
  Legszigorúbb dologtiltó nap a nőknek, mivel a gonoszjáró napon minden-
hol boszorkányok leselkednek. 
  Ekkor kezdik készíteni a Luca-széket, amire a karácsonyi éjféli misén feláll-
va megláthatók a boszorkányok. Fiatal legények házról házra járva 
"kotyolnak" - megvarázsolják a tyúkokat, hogy jó tojók legyenek.  Elterjedt 
szokás még a Luca-napi búzahajtatás és a Luca- kalendárium készítése (a ka-
rácsonyig tartó 12 napból a következő év hónapjainak hónapjainak időjárá-

sára következtetnek). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
December 21. 
     Tamás napja: Disznóölő Tamás napja, régen úgy tartották, hogy aki ezen a 
napon egyszer disznót öl, annak ezután minden évben le kell vágnia valamit, 
mert különben elpusztul valamelyik állat. 
 
December 24. 
      Ádám, Éva napja:  „Karácsony éjszakáján, ha esik földre hó, ez reménysé-
get ád, hogy lészen minden jó!” – tartja a népi bölcsesség.  
 
 December 25. 
     Karácsony napja: eredetileg a téli napforduló ünnepe. A kereszténység ezen 
a napon ünnepli Jézus megszületését.  
  
December 26. 
     István napja:  még tart az ünnep, még járnak a betlehemesek, általános a 
vendégjárás a családoknál. 
 
December 27. 
     János napja: híres névköszöntő nap. A szőlősgazdák bort szentelnek és 
minden hordóba töltenek egy kicsit, hogy meg ne romoljon. Ami megmaradt, 
elteszik gyógyszernek és isznak "Szent János poharából". 
 
December 28. 
     Aprószentek napja: egészség varázsló nap, sok helyen vesszőből font kor-
báccsal megcsapkodják a felnőtteket, gyerekeket, állatokat egyaránt, hogy 
egészségesek legyenek. 
 
December 31. 
     Szilveszter napja: az év legvidámabb éjszakája. Számos praktikával, varázs-
lattal igyekeztek kifürkészni a jövendőt. Szilveszterkor visszaadnak minden 
kölcsönkért holmit, még az adósságot  is igyekeznek rendezni. A haragosokkal 
is kibékülnek, hogy tisztán léphessenek az új esztendőbe. 
„ Szilveszter végezte jól nekünk az üdőt, várhatunk ezután boldog, jó eszten-
dőt!” 
 
 
                                                            Forrás: Penavin Olga: Népi kalendárium 


