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Weöres Sándor: A medve töprengése 

 

Jön a tavasz, megy a tél, 

Barna medve üldögél: 

- Kibújás vagy bebújás? 

Ez a gondom óriás! 

 

Ha kibújok, vacogok, 

Ha bebújok, hortyogok: 

Ha kibújok, jó eszem, 

Ha bebújok, éhezem. 

 

Barlangból kinézzek-e? 

Fák közt szétfürkésszek-e? 

Lesz-e málna, odú-méz? 

Ez a kérdés, de nehéz! 

 

 

Ha a medve  február 2-án, azaz Gyertyaszentelő napján kibújva a barlangjából 

meglátja az árnyékát, azaz süt a nap, akkor sürgősen visszabújik, úgy gondolván, 

hogy még sokáig tart a tél. Azonban, ha borult az ég, akkor hamarosan jön a 

tavasz. 

 

A gyerekek ezekben a napokban behozhatják  otthonról kedvenc kis macijukat. 

Egész héten játszunk a macikkal. Pl. barlangot építünk nekik. 

 

Február (régiesen Februárius) az év második hónapja a Gergely-naptárban, 

szabályos években 28 napos, szökőévekben pedig 29 napos.  

Háromszor fordult elő a történelemben február 30-a.  



Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde 
Hírmondó 

2022. február 
 

 

2 
 

A 18. századi nyelvújítók a februárt az enyheges névre keresztelték át.  

A népi kalendáriumban böjt előhava (vagy másképpen böjtelő hava) néven 

szerepel. 

 

 

A január és a február volt az utolsó két hónap, amit hozzáadtak a római naptárhoz, 

mivel az ókori rómaiaknál ez a téli időszak eredetileg nem kapott hónapot.  

Február a nevét Februusról, a megtisztulás római istenéről kapta, illetve a hozzá 

kapcsolódó Februa ünnepről, amely február 15-én zajlott. 

Hagyományosan februárra esik a farsang időszakán belül a legtöbb bál, mulatság, 

lakoma. 

 

Népszokások, hiedelmek: 

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. 

 

 

A magyarság körében 

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 
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úgynevezett „balázsjárás”, ami a magyarságon kívül a szlovákok és csehek 

körében 

 

A farsang a vízkereszttől (január 6.) húshagyókeddig (hamvazószerda előtt, 

húsvétvasárnap előtti 47. nap), a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. 

Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. 

A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik 

hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül (lásd: 

torkos csütörtök). A kereszténység előtti időkből származó farsangi mulatságokat 

az „erkölcsös” 16. és 17. században nem eredete, hanem bujaságot szimbolizáló 

szokásai miatt tiltották. 

 

 

A farsang csúcspontja a karnevál, 

hagyományos magyar nevén „a farsang 

farka”. Ez a farsangvasárnaptól 

húshagyókeddig tartó utolsó három nap, 

ami nagy mulatságok közepette, 

valójában télbúcsúztató is.  

 

 

 

Balatonalmádi, 2022. február 2. 

 

Király Lívia  

Gesztenye csoport 


