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Február 2.  
     Gyertyaszentelő Boldogasszony napja: az e napon meg-
szentelt gyertyák egészség-, szerencsevarázsló „eszközök”. 
Időjósló nap: ha a medve kijön a barlangjából és meglátja a 
saját árnyékát, akkor visszafordul, mert még folytatódik a 
hideg tél.  
 
Február 3. 
     Balázs napja: több évszázados szokás a Balázs-járás, 
amikor házról házra járva toborozták a diákokat az iskolába. 
E naphoz kötődik a Balázsolás: Szent Balázs püspök, 
mindenféle torokbetegségek gyógyítójának ünnepe is. 
 
Február 5. 
Ágota napja: e naphoz gonoszűző hagyomány kapcsolódik: 
kisöprik a házat, az ólakat, hogy kiűzzék a férgeket, 
bogarakat, hogy ember, állat megtisztuljon a kárt okozó 
férgektől. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Február 6. 
     Dorottya napja: „ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja”, 
vagyis ha Dorottyakor nem enyhül az idő, Julianna napkor már 
bízhatunk a jó időben.  
 

Február 14. 
     Bálin napja: e napon megszólalnak a verebek, jelzik a tavasz 
közeledtét, kezdődhetnek a tavaszi munkálatok. 
 

Február 19. 
     Zsuzsanna napja: Zsuzsanna friss füvet hoz, megszólaltatja 
a pacsirtákat, már nem kell havazásra számítani.  
 
 Február 22. 
     Üszögös Péter napja:  a néphit szerint,  ha csapkodó eső 
esik ezen a napon, biztosan megüszkösödik a búza.  
 
Február 24. 
     Mátyás napja:  Mátyás, a jégtörő, aki vagy meghozza, vagy 
megtöri a jeget. "Ha nincs, jeget csinál, elrontja, bontja, ha talál, 
a jeget olvasztja Mátyás, töri, és rajta likat ás..." - többek között 
így emlékeztek a réges-régi magyar kalendáriumok télutó ha-
vának ma is nagyon népszerű időjóslatára.  
 
Farsang: a farsang a közelgő tavasz ősi örömünnepe, egyúttal a 
tél és a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése. Szám-
talan gonoszűző és termékenységvarázsló álarcos, alakoskodó 
szokás fűződik hozzá (kongózás, kormozás, téltemetés, tikve-
rőzés, busójárás stb.). 
 
       Forrás: Penavin Olga: Népi kalendárium 


