
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

KALENDÁRIUM  
Január 
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Január 1.  
     Újév napja: az évkezdet minden népnél szerencsevarázsló 
és gonoszűző ünnep. Az egész napot vidámság, evés-ivás jel-
lemzi és természetesen elmaradhatatlanok az újesztendei jó-
kívánságok. 
  Se szeri, se száma az újévre vonatkozó különféle időjóslá-
soknak: pl. „az újév reggeli veres ég hadat és pokol időt je-
lent.” 
 
Január  6. 
     Vízkereszt, háromkirályok napja, Boldizsár napja:  
A karácsonyi ünnepek zárónapja, ekkor kezdődik a Farsang. 
Ezen a napon utoljára gyújtják meg a gyertyákat a 
karácsonyfán, majd lebontják a fát. Sok helyen Vízkereszt 
napján tartják a Csillagozást, vagy a Háromkirályok járását, a 
három napkeleti bölcs betlehemi látogatásának emlékére. 
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Megszentelik a házakat vízzel, sóval, krétával a szemöldökfára 
írják a G. M. B.-t (Gáspár, Menyhért, Boldizsár), esetleg alatta 
az évszám, ezek gonoszűző jelként funkcionálnak. 
 

Január  13. 
     Veronika napja: azt tartják, hogy ez a nap az év 
leghidegebb napja. 
 

Január 18. 
     Piroska napja: negyvenes időjósló nap: e nap időjárása 
megegyezik a következő negyven nap időjárásával. 
 

Január 20. 
     Fábián és Sebestyén napja: ez első tavaszt ébresztő nap: 
szemügyre véve a fákat látható, hogy „kezdik szilni a nedvet”.  
 

 Január 22. 
     Vince  napja: Vince a bor, a szőlősgazdák egyik védőszent-
je, „ősidőktől kezdve úgy tisztelték, mint aki legyőzi a tél sötét 
hatalmait és előkészíti  a lassan közeledő tavasz útját. Nevének 
a vinum = bor szóval rokon hangzása magyarázza, hogy e nap 
időjárásából a következő bortermésre szoktak jósolni.” 
 

Január 25. 
     Pál napja:  e nap neve Jóraforduló Pál vagy Pálforduló, mert 
ez a tél közepe, most fordul az idő jobbra. Azt tartják a régi 
öregek, hogy „inkább farkas ordítson be, mint hogy jó idő le-
gyen!” Annál jobb, minél hidegebb az idő e napon, mert akkor 
megmenekülünk a betegségektől, háborúságtól, szegénységtől, 
nyomorúságtól és nem utolsó sorban a hosszú téltől. 
 
       Forrás: Penavin Olga: Népi kalendárium 


