
 

Kosztolányi Dezső: Téli alkony 

Aranylanak a halvány ablakok… 

Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, 

fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, 

a hósík messze selymesen ragyog. 

 

Beszélget a kályhánál a család, 

a téli alkony nesztelen leszállott. 

Mint áldozásra készülő leányok, 

csipkés ruhába állanak a fák. 

 

A hazatérő félve, csöndesen lép, 

retteg zavarni az út szűzi csendjét, 

az ébredő nesz álmos, elhaló. 

 

S az ónszín égből, a halk éjszakában 

táncolva, zengve és zenélve lágyan, 

fehér rózsákként hull alá a hó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Felelős kiadó: Kulcsár Judit 
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Januári jeles napok 
 

Újévi szokások 

A január 1-i évkezdés a Gergely-féle naptárreform után vált általánossá. Az új 

év első napjához számos hiedelem, babona kötődik, mert ennek a napnak a 

lefolyásából következtettek az egész évre. Így például semmit sem szabad ezen 

a napon kiadni a házból, mert akkor egész évben minden kimegy onnan. 

Igyekeztek tartózkodni a veszekedéstől, házi viszálykodástól. Női munkatilalmi 

nap is volt, nem szabadott mosni, varrni, fonni, de az állatokat sem fogták be 

újévkor. Azt tartották, ha újév napja reggelén az első látogató férfi, az 

szerencsét hoz, ha nő, az szerencsétlenséget. Szokás volt kora reggel friss 

vízben mosakodni, hogy egészségesek maradjanak. Aki reggel a kútról elsőnek 

mert vizet, úgy mondták, elvitte az aranyvizet, egész évben szerencsés lesz. 

Egyes vidékeken a mosdóvízbe egy piros almát is tettek, ami szintén az 

egészség jelképe. 

Bizonyos táplálkozási tilalmak is kapcsolódnak ehhez a naphoz. Baromfit 

nem lehetett enni, mert a tyúk elkaparja a szerencsét, ellenben ajánlatos 

volt a malachús fogyasztása, mert az kitúrja a szerencsét. A szemes 

terményeket is ajánlatos enni- babot, lencsét -, mert akkor sok pénzük 

lesz a háziaknak. 

Szép hagyomány újév napján, hogy fiúgyerekek és legények házról-házra 

járva verses jókívánságokat mondanak a háziaknak, akik cserébe 

megvendégelik őket. Egyes falvakban az újévköszöntők a portákon 

gabona magvakat szórnak szét, hogy bő termés legyen. Ezeket a magokat 

aztán a tyúkoknak adták a háziak, hogy sokat tojjanak. A hajnali 

időjárásból az egész évre jósoltak, ha szép idő volt, mezőgazdasági 

szempontból jó lesz az esztendő, ha csillagos az ég, rövid lesz a tél. 

Január 6. 

Vízkereszt napja, a karácsonyi ünnepkör zárónapja, ezután veszi kezdetét a 

farsangi időszak. Háromkirályok napjának is nevezik, és a karácsonyfát is ezen 

a napon bontjuk le. Az egyház e napon emlékezik meg Jézus 

megkeresztelkedéséről, ekkor szentelik a vizet és a tömjént. A szentelt víz a 

templomokban is megtalálható, de a hívek vittek belőle otthonukba is. 

Széthintették a szobában, az istállóban, a földeken, hogy egészségesek 

legyenek, illetve a bő termés reményében, és hogy áldás legyen a házon. 
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A farsang története 

A farsang a Karácsonyt követő és a Húsvétot megelőző időszak. Hossza 

minden évben változik. Kezdete január 6-a – mely vízkereszt napját jelöli –, 

vége pedig hamvazószerda, mely a húsvétot megelőző 40 napos böjt kezdete, 

ennek időpontja azonban minden évben más. A 

farsang pontos időtartama kultúránként is 

eltérő lehet. Velencében már december végén, 

Spanyolországban viszont csak január vége 

felé ünneplik, Rómában pedig kizárólag a 

nagyböjtöt megelőző 11 napot jelenti. 

Az ünnepség eredetileg pogány gyökerekre 

nyúlik vissza, később azonban az egyház is 

átvette, majd keresztény tulajdonságokkal a 

saját képére formálta. Ebből adódik, hogy a farsang csupán hagyományokon 

alapul, vallási esemény nem kapcsolódik hozzá. Eredete olasz és német 

tradíciókra vezethető vissza. Magyarországon a középkorban honosodott meg 

vegyes hagyományok alapján. A polgárság elsősorban a német, az arisztokrácia 

pedig az itáliai és a francia szokásokat sajátította el. Az álarcok és maskarák is 

az itáliai hagyományból eredeztethetők, és már Mátyás király korában 

népszerűek voltak. 

A magyar hagyományok 

A farsang célja, a tél búcsúztatása és a tavasz köszöntése. Magyarországon 

azonban ennél fennköltebb célt is szolgált. A báli szezon lényege az eljegyzés 

volt. Ekkor kellett gyorsan párt 

választani, mert a nagyböjt ideje 

alatt már tilos volt menyegzőt 

tartani. Ezért hívták a vízkereszt 

utáni első vasárnapot első 

menyegzős vasárnapnak. A 

farsangi mulatozást a legények 

szervezték, az eladósorban lévő 

lányok pedig csokorral 

kedveskedtek kiszemeltjüknek. 

Ennek a farsangi mulatság 

végén fontos szerep jutott: a fiatalemberek kalapjukra tűzték a virágot, hogy 

ezzel fejezzék ki választásukat. 

A mai napig él a busójárás hagyománya, mely szintén a farsanghoz 

kapcsolódik. 
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Február 19. 

Zsuzsanna ótestamentumi nőalak napja. A gyönyörű asszonyt fürdés 

közben a vének meglesték, majd házasságtörés hamis vádjával illették. 

Zsuzsanna azonban tisztázta magát és a véneket elítélték. Ezt a bibliai 

történetet adták elő az ún. Zsuzsanna-játék során dramatizált formában. 

Ehhez a naphoz is kötődik időjárási megfigyelés. Állítólag ekkor szólal 

meg a pacsirta, melynek éneke a tavasz közeledtére utal. 

Február 24. 

Mátyás napja. Azt tartják, ha hideg az idő, Mátyás feltöri a jeget, ha 

viszont nem talál, akkor csinál. Azaz hirtelen időjárás változást vártak 

ettől a naptól. Egyes vidékeken azt tartják a Mátyás-napkor kikelő 

kiscsirke verekedős lesz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
id. Peter Brueghel: Téli táj madarakkal 
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Öntöttek belőle a csecsemő fürdővizébe, vagy éppen meghintették vele az ifjú 

párt. Betegeknek általában a halántékát kenegették vele, és behintették 

természetesen a halottakat is. A keleti egyházban a folyók megszentelése is 

szokásban volt, körmenetben vonultak a hívek a folyóhoz, ahol faragott 

keresztet vetettek a vízbe. Ebből a szokásból alakult ki a házszentelés vagy más 

szóval koledálás szokása. Általában a pap és a 

kántor elmegy a hívek házához, megáldja azt, 

elbeszélget velük. Fáradozásaiért a háziaktól 

sonkát, tojást, szalonnát és lélekpénzt kapott. 

Egyes protestáns vidékeken ezt a szokást az 

egyház tiltotta. 

Sok helyütt a fiúgyermekek eljártak a házakhoz 

"háromkirályt járni". A dramatikus játék a 

bibliai történetet meséli el, amikor a napkeleti 

bölcsek felkeresik a kis Jézust. A szereplők 

fehér, bő ingbe és díszes süvegbe öltöznek, 

valószínűleg legnépszerűbb Boldizsár, a 

szerecsenkirály szerepe, amihez az arcot jól 

össze kell kormozni. 

Vízkereszt utáni második vasárnap 

Megemlékezés Jézus első csodatételéről, amikor a kánai menyegzőn a vizet 

borrá változtatta. A házaknál általában énekmondó asszonyok beszélték el a 

történetet, majd a házigazda étellel-itallal vendégelte meg a jelenlévőket. Volt, 

ahol el is játszották a bibliai történetet. 

 

 

 

 

 

 

Január 22. 

Vince napja, a bortermelő vidékeken fontos nap. Ekkor metszették a 

vincevesszőt, amit a meleg szobában hajtattak, ebből a adott évi termés 

mennyiségére következtettek. Azt tartották, ha ezen a napon jó idő van, jó lesz 

a szőlőtermés is. 
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Téli sportjaink 

A január és a február kollégistáink 

életében minden tanévben a sítáborravaló 

előkészületek és a táborozás jegyében telt. 

Az AJKSZP-s diákokkal több szép 

síközpontot is felkereshettünk a partiumi 

Nagybányától kezdve, a madarasi Hargitán 

át a különböző szlovákiai táborhelyekig. 

Voltunk Regetovkán, Ružbachyban, a 

legutolsó táborhelyünk pedig a lengyel 

határ közelében található, festői szépségű 

Červeny Klastorban volt. Mindegyik 

táborozásunk sok-sok élményt, 

felejthetetlen pillanatokat szerzett a 

résztvevőknek. Megismerkedhettünk egy 

igazi téli sporttal, kipróbálhattuk ügyességünket, állóképességünket, 

kitartásunkat. 

Többnyire az időjárás is kedvezett a síeléshez, de ha mégsem úgy alakult, 

egy-egy kiadós sétát, rövidebb kirándulást is beiktattunk a 

napirendünkbe. Jártunk a madarasi Hargita tetején, a Vörös Kolostorban 

és a nedeci várban is, amely egyik helyszíne Mikszáth Kálmán Beszterce 

ostroma című regényének. Ezek az utak mind életre szóló élményekkel 

gazdagítottak bennünket, melyekre mindig jó lesz visszaemlékezni. Az 

elmúlt tanévben még lehetőség nyílt a sítábor megszervezésére, az idén 

ez a kialakult helyzet miatt sajnos elmaradt. 

A tél örömeiről, a sportról, az aktív testmozgásról azonban nem 

feltétlenül kell lemondanunk! Ha nem is túl hosszú időre, de azért 

hozzánk is beköszöntött az igazi 

tél; lehetett szánkózni, 

korcsolyázni, hóembert építeni, 

sőt bőven akadt alkalom a 

hólapátolásra is! Reméljük, 

mindenki élt ezekkel a jó 

lehetőségekkel, hogy testben-

lélekben megfrissüljön a 

természetben járva! 
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Februári jeles napok 

Február 2. 

Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. A templomokban ezen a napon 

szentelik a gyertyát, 

melynek a keresztény 

ember életében, 

ünnepekhez kötődő 

szokásaiban kiemelt 

szerepe van. Európában a 

gyertyaszentelés szokása 

a XII. század folyamán 

terjedt el. A szentelt 

gyertya Krisztust 

jelképezi. Az újszülött 

mellett a keresztelésig gyertyát égettek, de szintén a betegek, illetve a 

halott mellett is. Nagyobb ünnepeken, húsvétkor, karácsonykor ezt a 

gyertyát gyújtották meg. A gazdák úgy tartották, hogy vihar alkalmával 

is meg kell gyújtani, távol tartja a villámcsapást és a jégverést. Ismert 

időjárásjóslás kötődik ehhez a naphoz. Ha süt a nap, a medve előjőve 

barlangjából meglátja az árnyékát, ezért visszamegy, és még hosszú lesz 

a tél. Ha viszont rossz idő van, nem tart már sokáig a hideg. 

Február 3. 

Szent Balázs püspök napja. Balázs a torokbetegségek ellen védő szent, a 

legenda szerint megmentett egy halszálkát nyelt fiút. Mivel 

Magyarországon még a XX. század első felében is - a védőoltás 

bevezetéséig - rettegett és sok áldozatot követelő betegség volt a diftéria, 

más néven torokgyík, érthető, hogy ennek a szentnek komoly kultusza 

alakult ki. A balázsolás alkalmával a katolikusoknál a pap a gyermek álla 

alá két gyertyát tesz keresztbe, és könyörgő imát mond érte. Szokásban 

volt az iskolás korú gyermekek balázsjárása is. Ez a Gergely-naphoz 

hasonló adománygyűjtő szokás, amikor a maskarába öltözött gyerekek 

köszöntik a háziakat, azok pedig a tanítónak adományokat küldenek 

(szalonnát, tojást, zsírt). 

 

 


