
Január 

Boldogasszony hava 

 Mennybéli jó Atyám! 

Vigyázz mindig reám. 

Légy minden utamon, 

Örök fénylő napom. 
/ Benedek Elek /   



 Január hava – Január 1. -  Boldogasszony vagy 

Nagyboldogasszony hava.  

A januári évkezdet a Gergely-naptár bevezetésével vált 

általánossá hazánkban. A naphoz fűződő népszokások a 

gazdálkodás, a háztartás a család és egyén szerencséjét 

hivatottak elősegíteni, jóslásokkal varázslással, mágikus 

szertartásokkal. 

 

             01.01 

  



 Hagyományok, 

népszokások 

 

●  Az újév kezdetét a világon mindenhol 

megünneplik, a legtöbb helyen már naptári 

évhez igazodva és nem a csillagok állásához. 

Az év első napjához számtalan népi 

hagyomány, babona fűződik, amely a 

gazdaság, család jólétét és szerencséjét 

hivatott elősegíteni különböző jóslásokkal, 

mágikus szertartásokkal. 

• Ezen a napon végzett cselekedetek, mind 
kihatnak az elkövetkezendő évre, ilyen 
például: 

 

 

•  A szilveszteri-újévi lencse evés, ami sok 
pénzt hoz a házhoz. 

• Különböző magvakat szórtak szét a házban, 
hogy biztosítsák a jó termést. 

• Újév első napján a férfi látogató szerencsét 
hoz, női látogató szerencsétlenséget, 
rosszkedvű vendég egész éves bánatot hoz a 
házra. 

• Semmit nem szabad kivinni a házból még a 
szemetet sem, mert akkor egész évben kimegy 
a házból a szerencse. 

• Tilos volt kölcsönkérni, mert akkor egész 
évben kölcsönből élnek. 

 

 



 A magyar néphit szerint , aki az év első 

napján korán kel egész évben korán fog 

kelni, ha hideg vízben mosakodik egész 

évben friss lesz, viszont aki gyengének és 

betegnek érzi magát egész évben beteges 

lesz. 

 
  



 Nagyon sok újévi szokás és babona az időjóslással volt kapcsolatos, ami nem is 

csoda hiszen, felmenőinknek a megélhetést a föld jelentette, így az időjáráson 

múlt nagyrészt lesz-e betevő falat az asztalon vagy sem, bőség vagy szegénység 

vár a házra. 

Például: Ha újév első napján süt a nap, akkor egész évben szép idő várható és sok 

dinnye terem. 

Ha csillagos az ég, rövid lesz a tél. 

Ha újév napján piros a hajnal, szeles esztendőre kell számítani. 

Ha hideg csípős szél fúj, hosszú és tartós lesz a tél. 

 



Januári mondókák 

 Népi mondóka 

 

Pálnak fordulása 

Fél tél elmúlása 

Piroska napján a fagy 

Negyven napig el nem hagy. 

Ha fénylik a Vince, 

Megtelik a pince. 

A ködös január 

Nedves tavasszal jár. 
 

Kalendáriumi versezet 

Folyjon ez esztendő kívánt békességben, 

Kívánom, boldogul múljon, menjen végben. 

Maradjon meg édes hazánk csendességben, 

Mindenekre áldás szálljon nagy bőségben. 



  Vízkereszt napja  

   

Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe 



  

     
Vízkereszt, korábban Szentkereszt a latin egyház Epiphania 

Domini, „az Úr megjelenése” elnevezésű, január 6-án tartott 

ünnepének magyar neve. Az egyik legrégibb keresztény egyházi 

ünnep. A karácsonyi ünnepkör zárása. Jézus megkereszteléséről 

és a napkeleti bölcsekről emlékezik meg az egyház, és ezen a 

napon szentelik meg a vizet. 



  

     

 Békesség e háznak! És minden lakójának!” – szól a köszöntés vízkereszt táján, 

amikor keresztény családoknál lakásszentelést tartanak. 

Szokás szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az évszámot és a népi értelmezés 

szerint a háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + 

M + B + 21. Az eredeti értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula 

kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat („Krisztus áldja meg e házat”). 

 

 

A szenteltvíznek mágikus, gyógyító, rontást megelőző, gonoszűző hatást 

tulajdonítottak. 

 A házszentelés az úgynevezett szentelmények körébe tartozik: olyan szent 

jelek és hozzájuk kötődő imák ezek, amelyek jelzik Isten cselekvését, és 

előkészítik lelkünket annak befogadására különböző élethelyzetekben. 

fotó: Legeza Dénes István 



  
     
  

Ezen a napon van a legismertebb szokások egyike a 

három király járás, ami a napkeleti bölcsek Jézusnál tett 

látogatását eleveníti fel. Három fiú gyermek bölcsnek 

öltözve házról házra jár és mondókákat, köszöntőket 

énekelnek, búcsúzóul kisebb ajándékokat kapnak a 

gazdáktól. Ez a szokás gyakran egybeolvad a regöléssel. 



  

     

 Vízkereszt napján bontják le a karácsonyfát és kezdetét veszi a 

farsangi időszak, amely a 40 napos böjtig tart. 

 

Idősebb Pieter Bruegel: Farsang és böjt harca 
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