
 Február hava –  Böjtelő  hava 

Hóvilág, 
 

holdvilág - 
 

alszik még a 
 

hóvirág. 
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paplan alatt 
 

aluszik: 
 
 

Kányádi Sándor: Hóvilág, hóvirág 
 

számoljuk ki, 
 

hányat kell még 
 

aludnia 
 

tavaszig. 
 
 



 Február 

• A keresztény időkben a 
február a böjt első hava 
lett, mivel a nagyböjt 
kezdete rendszerint ebbe a 
hónapba esik.  

• Február régi magyar neve 
Böjtelő hava, jelezvén a 
farsang utáni és húsvét 
előtti időszakot. 

 

A február 

valamikor az év 

utolsó hónapja volt, 

s ezért ragasztották 

hozzá a 

szökőnapokat.  



A farsang egy zajos nevetéssel teli mulatság, 

amelyet ősi hiedelmek, babonák hívtak életre. A 

középkori hiedelmek szerint a tél utolsó 

napjaiban, amikor a nappalok egyre rövidebbek, 

azt hitték, hogy a Nap elgyengül, és a gonosz 

szellemek ez által életre kelnek. 

Farsang 

Eredete jóval a kereszténység előttre nyúlik 

vissza: a pogány korban a tavaszvárást 

ünnepelték ilyenkor, de a rómaiak is rendeztek 

álarcos felvonulást az évnek ebben a 

szakaszában. Magyarországon a farsang a 

középkorban honosodott meg olasz, francia és 

német hatásra. 



A keresztény ünnepi kalendáriumban e hónap kiemelkedő napjai 

közé tartozik február 2., Gyertyaszentelő Boldogasszony, 

másként Mária tisztulata. Ennek a tavaszkezdő napnak fontos 

szerepe van a zsidó és a keresztény hagyományban is, hiszen 

jelképesen a megújuló és újrakezdhető világ szimbólumait 

találjuk bennük. A katolikus templomokban a nagymise előtt ezen 

a napon gyertyát szentelnek. A mai ünnepen arra emlékezünk, 

hogy Szűz Mária, negyven nappal Jézus születése után, bemutatta 

gyermekét a jeruzsálemi templomban. A világ világosságával 

való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés 

szokása. A gyertya mint Jézus Krisztus jelképe egyike a legrégibb 

szentelményeknek. 

Gyertyaszentelő 

Boldogasszony 

 

 

 

 

A magyar középkorban ezen a napon először a tüzet áldották 

meg, majd ennél a tűznél szentelték meg a gyertyát, amit aztán 

a későbbi századokban is gondosan őriztek a sublót és a láda 

fiában, vagy a szentképek rámái mögé erősítve. Régen minden 

katolikus falusi házban volt szentelt gyertya, aminek nagy 

szerepet tulajdonítottak az emberi élet során, a bölcsőtől a 

koporsóig. 



Szent Balázs nap 

A legenda szerint Szent Balázs 

megáldotta a gyereket, és 

kivette a szálkát a torkából. A 

derék püspököt különös 

kapcsolat fűzte az állatokhoz, 

értett a nyelvükön, 

gondolataival és szavaival képes 

volt irányítani őket.  

Szent Balázs a diákok 

patrónusa.  

Balázs-napi szokás a balázsolás 

(Balázs püspök ünnepe): a 

torokfájósokat parázsra vetett 

alma héjával megfüstölik, hogy 

ezzel a fájdalmat, betegséget 

okozó gonoszt elűzzék. 



  

Balázsolás 

A pap két keresztalakba illesztett (vagy összecsavart) gyertyát tart a 

hívek álla alá, miközben e szavakat mondja: 

 

Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg téged 

Isten a torokbajtól és minden más betegségtől. Az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevében. Amen. 

 



  

Balázsolás 

A vers meghallgatható 

Babits Mihály, a 20. századi magyar irodalom egyik 

legjelentősebb költője verséről nem feledkezhetünk meg. 

1938-ban írta meg a verset, gége műtétje előtt. 

A versben a költő párhuzamba állítja saját sorsát Szent 

Balázséval, s a vers végén már nem az életmentés csodáját 

kéri tőle, hanem inkább a halálba való belenyugvás 

bölcsességét. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PXQTb8S8jhY


 Ágota nap 
február 5. 

 Szent Ágota (†Catania, Szicília, 251): szűz, 

vértanú. - Előkelő családból származott, s 

Szent Ágneshez hasonlóan egész fiatalon 

szüzességi fogadalmat tett.  

A Decius-féle üldözés idején följelentették, s 

amikor megvallotta hitét, ostorozták, égették, 

végül megcsúfolásként levágták a keblét és 

börtönbe zárták. Éjszaka Szent Péter jött hozzá 

és meggyógyította. 
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