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Februári napokhoz fűződő hiedelem- és szokásanyag 
 

Február 2. – Gyertyaszentelő nap 

 
A gyertyaszentelés európai elterjedése a XII. századra tehető. 

Pogány bűnbánati körmenet maradványa, melyet  Februus, illetve 
Plutó tiszteletére tartottak. Hajdan február az év utolsó hónapja volt, 
és illett az embereknek megtisztulniuk. Ezért is nevezik februárt a 
tisztulás hónapjának. A régi rómaiak fáklyás körmenetben vesszővel 
igyekeztek egymást megmenteni a bűnöktől. Ezzel párhuzamosan a 
keresztények gyertyákkal vonultak, amely Krisztust jelképezte. Ezen 
a napon a templomokban gyertyát szentel az egyház. 

 

Hiedelmek 
  

Ha gyertyaszentelőkor kisüt a nap, a medve kijön a barlangjából, s ha 
meglátja az árnyékát, visszabújik, mert még hideg lesz. 

 

Szólás 
 

Ha fénylik gyertyaszentelő, 
az ízéket vedd elő! 
 

Gyertyaszentelő melege, sok hó és jég előjele. 
Ha gyertyaszentelő havaz, közel a tavasz. 
 

Február 3. – Balázs napja 

 

Egykoron a diákok Balázs és Gergely napján (március 12-én) 
járták a falut, adományokat gyűjtöttek a tanítójuknak, és tanulókat 
verbuváltak. Középkori eredetű népszokás ez. Néprajzi kutatások 
szerint mindkettő szláv eredetű. A Gergely-nap valamikor egybe 
esett a szlávok újesztendejével. 

 
Február 14. – Bálint napja 

 

Tyúkültetés napja. Ekkor raknak fészket a madarak. A madarak 
nászának is nevezik ezt a napot. 
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Február 24. – Mátyás napja 
 

Jégtörő Mátyás napja, Mátyás megolvasztja a jeget. 
 

Mondás: Ha Mátyás nem talál jeget, hoz majd akkor eleget. 
 

Vetőnap: mákot, borsót, zöldségfélét vetnek. 
 

Farsang 
 

A farsangnak nem tulajdonítottak mindenhol egyforma 
jelentőséget. A Földközi-tenger térségében kiemelkedő ünnepnek 
számított, fontos volt Közép-Európában, de az északi országokban, 
Angliában, Skandináviában kisebb a jelentősége, valószínűleg az idő-
járás miatt, ugyanis a hidegebb égöv nem kedvezett az utcai 
fölvonulásoknak. 

 A farsang a tréfálkozások ideje volt: a fordított helyzeteké 
(például: a férfiak nőnek öltöznek). Megfordulhattak a viszonyok, 
szerepcserék történtek. A tiltott tabuk is előtérbe kerültek. A 
kortársak a farsangot az őrület világának, a feje tetejére állított 
világnak nevezték. 

 A farsangi rítus első eleme a felvonulás. A szereplők beöltözve 
gyalogosan, mozgó színpadon és egyéb járműveken haladtak az 
esemény központi helyéig. A farsangot hatalmas színjátéknak 
tekinthetjük. Szívesen öltöztek papnak, ördögnek, vadembernek, 
bolondnak, medvének. Az emberek lisztet szórtak egymásra, 
almával, naranccsal dobálták egymást. Ez a farsangi ‘őrület’ semmire 
sem volt tekintettel: az agresszivitás szóban és tettben is 
megnyilvánult. Sor került olyan színjáték bemutatására is, amely 
többnyire a Farsang és a Böjt csatája. A Farsangot kövér lovon 
szimbolizálták, a Böjtöt sovány gebén. 

 A farsang a középfelnémet Fasching szóra vezethető vissza. 
 Nyíltan ki lehetett fejezni azt, ami belül motoszkált az 

emberekben. Az álarc segített abban, hogy az emberek 
megszabadulhassanak mindennapi énjüktől. 

 A farsang eltemetése felfogható úgy is, hogy a szabadság ideje 
lejárt, most már a mindennapi józansághoz kell visszatérnünk: a 
szellemet vissza kell zárni a palackba. 

 A farsangot pogány kori gyökerei miatt az egyház nem tartja 
saját ünnepének. 
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Februári jellegzetességek 
 
Februárban még javában tart a tél, de a tavasz apró jeleit már 

megfigyelhetjük a levegőben: a madarak vidámabban csiripelnek, 
nyílik a kökörcsin és a hóvirág, bújni kezd a jácint, kékebb az ég, 
napközben mind többen tartózkodnak a szabadban. 

 Ilyenkor figyelhetjük meg a  hó és a jég tulajdonságait. 
 
Tevékenységi formák, lehetőségek február hónapban 

 
– Szent Balázs a betegek patrónusa, ez a nap jó alkalom arra, 

hogy beszélgessünk az orvos munkájáról: 
– magyarázzuk meg a gyermekeknek a régi kuruzslásokat és 

hiedelmeket; 
– a balázsjárás kötött szöveg alapján óvodásoknak nem 

tanítható, viszont szerepjáték formájában, a nevelő elbeszélése 
alapján kedves kis orvosos játék alakulhat ki. 

– A farsangi szokások különös színességgel hirdetik a tél és a 
tavasz szimbolikus küzdelmét. Csúcspontjuk farsangvasárnap, -hétfő 
és a húshagyókedd, mely háromnapos vidám mulatozás. A felvonu-
láshoz és a jelmezbálhoz az előkészületeket már február első hetében 
kezdjük el. A farsang a kreativitásnak és a bohóckodásnak ezerfajta 
lehetőségét kínálja: 

– készítsünk egyszerű maszkot kartonlapból (kirajzoljuk, kivág-
juk és kifestjük); 

– papírmasémaszk is készíthető; 
– a farsangi rendezvényre tervezzünk plakátokat a 

gyermekekkel közösen; tervezzék meg ők azt, a felnőtt csak a 
szöveget írja rá; 

– tervezzünk belépőjegyeket; 
– közkedveltek az állatalakoskodó játékok: ló, kecske, medve. 
 Érdekes megfigyelni, hogy a gyermekek szívesen bújnak olyan 

állat „mögé”, amelyik erős, agresszív és „tekintélye van” a többi állat 
között. 

– Tyúkültetés napján felidézzük a baromfiudvart. Elismételjük a 
Márton-naphoz fűződő dalos játékokat: 

– magokból kalárist fűzünk; 
– magvakat csíráztatunk. 
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A hónap eseménye: a farsang 
 
Viaskodó játékok 
 

A tél–tavasz párharca lehetőséget ad a tréfás viaskodásra. Minél 
több lehetőséget kell biztosítani az ilyen erőkifejtésre, párharcra, 
természetesen normál keretek között. Versenyjátékban is összemér-
heti erejét az egyik csoport a másikkal. 

 

Batyubál az óvodában 
 

Szívesen játsszák, az időpontot tehetjük délutánra is, a tanításon 
kívül. A batyut odahaza készítik el, botocskára tűzik, s vállukon a 
fiúk hozzák. A kislányok az összekötött szalvétát a kezükben fogják. 
A batyubálok pontos menetét előre meg kell határozni, forgató-
könyvszerűen kidolgozni, nehogy a bál rohangálásba, szeleburdiság-
ba csapjon át. Az esemény táncházjelleget is ölthet. Tanítsunk a gyer-
mekeknek új tánckoreográfiát népdalokra.  

 

Maskarás fölvonulás 
 

A gyermekek napokkal a fölvonulás előtt otthonról hozzanak 
olyan ruhaneműt, amelyre már nincs szükség, s amit esetleg föl is 
szabhatunk. Beszéljük meg, hogy ki és mi szeretne lenni. Segítségül 
szolgálhat, ha felidézzük a mesék szereplőit. Ez könnyítést jelent a 
gyermeknek, mintha csak azt mondjuk, hogy te leszel a bárány. 
Egészen más érzelmi hatást vált ki belőle, ha így fogalmazunk:  

– Te leszel az aranyszőrű bárány. 
A maskarás fölvonulás is lehetőséget ad arra, hogy minél 

gyakrabban elhagyjuk az óvoda épületét. Mivel télen erre kevés 
alkalom adódik, ne mulasszuk el a farsangi fölvonulást. A farsangi 
jelmez a magyar nyelvterületen mindig vastagabb, melegebb hol-
miból készült a hideg miatt. (Busójárás) 

 Gyermekhangszerekkel, cintányért helyettesítő födőkkel a 
zajkeltés minden lehetőségét megragadva csujjogatókat, csúfoló-
dókat mondva változzunk át mi is. 
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Lakodalmas paródia 
 

Kisfiú legyen a menyasszony. Fejére fokhagymakoszorút te-
gyünk, ez a fejdísz. Virágcsokor helyett kóróseprűt kapjon, amelyről 
hagyma és krumpli lógjon. Szerepcserére mindig adjunk lehetőséget. 

A felvonulók kiabáljanak farsangi versbetéteket. 
 

Télcsúfoló, téltemetés 
 

Ennek jegyében egy szalmabábut kell készítenünk, amely a telet 
jelképezi. A szalmabábut tréfálkozva vigyék magukkal. A cél az el-
pusztításon volt, ezért vagy vízbe dobták a bábut, vagy elégették.  

 Bármely színjátéktípust választjuk, befejezésként farsangi fán-
kot szolgáljunk fel. 

 

Dalok 
 

Sárdó, jöjj el 
Hej, szénája, szénája 
Jár a toronyóra (órakánon) 
 

Mondóka 
 

Töröm, töröm a mákot 
Öndöndesz 
 

A hónap tevékenysége: gyöngyfűzés, papírmasé 

 
Óvodásainkat csak a legalapvetőbb elvekkel ismertessük meg, 

amelyek alapul szolgálnak majd később a tudásvágy felcsigázására, a 
gyöngyfűzés kulisszatitkainak elsajátítására. 

 A szakirodalomban a kásagyöngy kifejezéssel találkozunk, ez 
a gömbölyű forma. A szalmagyöngy hosszúkás, henger alakú. 

 Az egysoros gyöngyfűzéssel készült nyaklánc a legegyszerűbb 
formája a gyöngyfűzésnek. 

 Papírmasét léggömb segítségével készíthetünk. A léggömböt 
felfújjuk. Az újságpapírt kb. 5 x 5 cm-es darabokra szaggatjuk, 
ragasztóba mártjuk, és 6–7 rétegben felvisszük a léggömb elülső 
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felére. Két-három nap múlva, száradás után kipukkasztjuk a léggöm-
böt. Most már kedvünk szerint festhetjük ki az álarcokat. A szem, az 
orr- és a szájnyílást ollóval kivágjuk. A masét a gyermek arcához 
gumiszalaggal rögzítjük. 

 
A hónap meséi 

(A mesék az Irodalom rovatban olvashatók) 
 
Illyés Gyula: Ilók és Mihók 
Benedek Elek: A nagyot mondó legény 
A pulyka beszéde 
Az egér farkincája 
A szárnyasok királyválasztása 
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