Februári népszokások, hagyományok

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a katolikus templomok körül sok
helyen körmenetet tartanak, és közben zsoltárokat énekelnek. Ilyenkor kerül sor a
gyertyaszentelésre is. A hagyományos néphit szerint a pap által megszentelt gyertya megvédi
a gonosz szellemektől a csecsemőket, a betegeket, a halottakat. A gyertyaszentelő ünnepéhez
hagyományosan különféle tavaszjóslatok kapcsolódnak. Az európai hagyomány szerint ha a
barna medve - egyes helyeken a borz - gyertyaszentelő napján, február 2-án kijön az
odvából és meglátja az árnyékát, akkor visszabújik és alszik tovább, mert hosszú lesz a
tél. Ha viszont borús idő van, akkor kint marad, mert rövidesen jön a tavasz.

Az észak-olasz népi szólásokban e napon a medve mellett a farkas is „időjósként” jelent meg.
Észak-Amerikában pedig az újkori bevándorlók az ott élő erdei mormotát tették a február 2-ai
népi hiedelem tárgyává, olyannyira hogy ez a nap „az erdei mormota napjaként” (Groundhog
Day) is ismert.

Február 3.
BALÁZSOLÁS BALÁZSJÁRÁS
Február 3-án, Szent Balázs napján volt szokás a
balázsolás, amikor a torokfájósokat parázsra vetett
alma héjával megfüstölték, hogy ezzel a fájdalmat,
betegséget okozó gonoszt elűzzék. Máshol a pap a
beteg gyermekek álla alá két gyertyát tett keresztbe
és imát mondott. Balázs napja az iskolások ünnepe
is volt, amikor a diákok házról házra járva
jelmezesen vonultak fel, adományokat gyűjtöttek az
iskolának és új diákokat toboroztak,ez az
úgynevezett „balázsjárás”, ami a magyarságon
kívül a szlovákok és csehek körében is ismert volt.

Szent Balázs
Szent Balázs orvos és püspök volt Mivel kínzó
torokfájás esetén segített, a késő középkorban a
tizennégy segítőszent közé sorolták. Itáliában
gégedaganatok,
vérzések,
kelések,
hólyagbetegségek, pestis és fogfájás esetében
imádkoztak és imádkoznak segítségért. Emiatt az
orvosok
védőszentje.
Továbbá
védője
a
takácsoknak,
a
szélmolnároknak
és
a
muzsikusoknak is. Időjelző szentként is tisztelik:
ünnepének ideje a tél végét és a veszedelmes
viharokat jelzi.

Csodái
Szent Balázs életéhez számos csoda és legenda
fűződik. Az egyik szerint a szent megáldott és
megmentett egy halszálkától fuldokló fiút. Egy
másik alkalommal, amikor a bíró elől visszakísérték
cellájába, úgy segített egy asszonyon, hogy
visszaadta sertését, amelyet farkas rabolt el. Az
asszony hálából ajándékot hozott neki; húst,
kenyeret és gyertyát, mire Balázs megáldotta őt.

Babits Mihály is írt a szertartásról Balázsolás című
versében, amelyet gégeműtétje előtt írt. Az orvosi
diagnózis szerint gégerákban szenvedett. 1938-ban
gégeműtéten esett át, képtelen volt beszélni, ezért
beszélgető füzetén keresztül érintkezett a
külvilággal.

Babits Mihály: Balázsolás
(részlet)
Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent
Balázs!
Gyermekkoromban két fehér
gyertyát tettek keresztbe gyenge
nyakamon
s úgy néztem a gyertyák közül,
mint két ág közt kinéző ijedt őzike.

Februári időjóslás
Február a meteorológiai évszakváltások szerint
az utolsó téli hónap. Nevét Februus isten után
nyerte, akit a megtisztulás isteneként tiszteltek
az ókori Rómában. A január és a február volt
az utolsó két hónap, amit utólag hozzáadtak a
római naptárhoz, mivel az ókori rómaiaknál ez
a téli időszak eredetileg nem kapott hónapot.
Dátum

Névnap

/Karolina/ február
Gyertyaszentelő
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Boldogasszony
február
14.

február
16.

február
19.

Bálint

Julianna

Zsuzsanna

Bár egy ideig még március volt az év első
hónapja, hamarosan a január vette át ezt a
helyet, így vált az év második hónapjává.
Kitűnik hónaptársai közül azzal is, hogy ez
a legrövidebb hónap, hiszen csak 28 napos,
illetve 4 évente, szökőév alkalmából 29
napos.

Időjóslás

Népi megfigyelés

Gyertyaszentelő melege,
Sok hó és jég előjele.
Gyertyaszentelő hidege,
Kora tavasznak hírnöke.

Jó idõ esetén ameddig besüt a
nap a tornácra, addig fog még
késõbb beverni a hó is.

Ha házasodnak a verebek Bálintkor,
készülődhetsz a tavaszra bármikor.

Ha hideg, száraz az idő, akkor
jó lesz a termés

Ha Juliska fésülködik,
A tavasz már közeledik.

Zsuzsanna, megszólal a pacsirta.

Mátyás, szűre ujjából
ereszti ki a tavaszt.

február
24.

Mátyás

február
28.

Szökőnap

Mátyás ront, ha talál (jeget)
Ha nem talál, csinál.
Négy évente találjuk csak a naptárban

A néphagyomány Júlia
napjától az idő melegebbre
fordulását várja. Ha mégis
havazik aznap, akkor
“bolondoznak a Julisok”,
vagy megrázzák a
dunyhájukat.
A népi időjóslás szerint
Zsuzsanna elviszi a havat. Ha
ezen a napon megszólal a
pacsirta akkor közel a tavasz,
már nem kell számítani nagy
havazásokra.
A néphit az idő lassú
enyhülését, a hó olvadását
kapcsolatba hozta az
apostollal, aki megkönyörül
az embereken, és bárdjával
megtöri a jeget, elűzi a
hideget.
A következő szökőév 2020
lesz

Február 24.

Szent Mátyás apostol
ünnepe

Minthogy az áruló Júdás felakasztotta
magát, tizenegyen maradtak az apostolok.
Jézus mennybemenetele után, pünkösd előtt
az ő helyére választották Mátyást a
tanítványok szűkebb köréből.
A szent magyarországi tiszteletének
kialakulása a középkori aacheni magyar
zarándoklatokkal függ össze: a magyar
zarándokok mindig útba ejtették Trier
városát, hogy megtekintsék a szent apostol
ereklyéit, melyet a Szent Mátyás-apátság
bazilikájában
őriznek;
s
hazatérvén
terjesztették Mátyás tiszteletét.
Hunyadi Mátyás e napra virradóra
született, és az akkori szokás szerint ezért
kapta a Mátyás nevet.

Az Úr tanítványai közé tartozott.
Követte
Jézust
"János
keresztségétől
fogva
egészen
mennybevétele
napjáig".
Sorshúzással
választották
az
apostolok közé, Júdás helyébe,
hogy velük együtt „tanúskodjék
Krisztus
föltámadásáról"
–
olvashatjuk Mátyás apostolról az
Apostolok
Cselekedetei
első
fejezetében.

