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Farsangi kaleidoszkóp

Asszonyfarsang: az asszonyok 
 mulatsága farsang alkalmá-

val. Temesvári Pelbárt már a XV. 
században írt a dunántúli falvak 
asszonyainak erről a szokásáról. 
Az asszonyok közös összejövete-
lén a férfi ak nem vehe# ek részt. A 
szokás az asszonyok számára az 
év folyamán az egyetlen alkalmat 
jelente# e, amelyet – egyébként 
szigorúan kötö#  életrendjüket 
néhány órára, esetleg egy nap-
ra, éjszakára megszakítva – mu-
latozással, tánccal, vigalommal 
töltö# ek el. Az összejövetel szín-
helye rendszerint valakinek a 
háza, pincéje, a fonóház, esetleg 
a kocsma volt. Az asszonyfarsang 
legtovább a Mátra északi lejtőjén 
fekvő, elsősorban szlovák, morva 
településű falvakban maradt fenn. 
Asszonymulatságok az európai 
néphagyományban, főleg szláv és 
német nyelvterületen széles kör-
ben ismeretesek voltak.

Bakkuszjárás: a felvidéki legé-
 nyek húshagyókeddi alakos-

kodása, adománygyűjtő felvonu-
lása volt. Szamár- vagy kecskebőr-
be bújtak, női ruhába öltözködtek, 
kezükben nyársat tartva táncol-
ták végig a falut. Megtréfálták az 
utcán állókat, a lányokat megcsip-
desték, bekormozták. Fő céljuk a 
mula# atás volt. Előfordult, hogy 
a menetben kocsikerékre szerelt 
női és férfi bábut is húztak. A bá-
buk a kerék forgásának megfele-
lően le és fel emelkedtek. A kapo#  
ajándékokkal a fonóházba, vagy a 
kocsmába mentek. O#  levete# ék 
a maskarát, az álarcot és mulatsá-
got rendeztek. A megnevezésben 
a római Bacchus isten és a tisz-
teletére rendeze#  – a farsangnak 
sok tekintetben előképét nyújtó –, 
a magyarok és szlovákok lakta te-
lepüléseken is ismert szokásban a 
bacchanáliák emléke él tovább. 

Bálangyal: így nevezik a velen-
cei karnevál megnyitásaként a 
Campanile harangtoronyból kö-
téllel a földre leereszte#  több száz 
jelentkezőből évenként kiválasz-
to#  fi atat lányt, aki a hátára sze-
relt angyalszárnyakkal érkezik 
az emberek közé. Földet érésekor 
szólalnak meg a farsangi fanfárok, 
s elkezdődik a fergeteges ünnep.

Batyubál: farsangkor tarto#  kü-
lönleges közösségi mulatság, aho-
va a meghívo# ak mindegyikének 
kötelező valamiféle ételt és italt 
vinni, amiből aztán mindenki 
„a készlet erejéig” szabadon fo-
gyaszthat.

Böjthossz: I. (Nagy) Szent Gergely 
pápa i.sz. 600 körül hetven napról 
negyvenre csökkente# e le a hús-
vét elő# i böjtölés időtartamát. Ő 
határozta meg a hamvazószerdai 
kezdést is, azaz neki köszönhe-
tők a farsang mai határnapjai. A 
nagyböjti időszak a bűnbánat ide-
je. Tartama ala#  tilos a lakodalom, 
a bál, s mindenféle zenés, hangos 
mulatság.

Észthozó hamvak: hamvazó
 szerda a keresztény egyhá-

zakban a nagyböjt első napja, 
megemlékezés Jézus böjtölésének, 
illetve kínszenvedésének idősza-
káról. Reggelén a templomokban 
a virágvasárnapi barkák hamu-
jával keresztet rajzolnak a katoli-
kus hívek homlokára. Ezzel veszi 
kezdetét a húsvéti böjtös időszak. 
Régente csak a nők homlokára ke-
rült kereszt, a férfi aknak a fejére 
szórták a hamut. A más vallású 
avatatlan szemlélőt könnyen téves 
következtetésekre ragadtathatja 
az eff éle látvány. Egy párizsi tö-
rök követ néhány százada – látva 
az eszement dorbézolást – így írt 
haza, Konstantinápolyba: „Van az 

évnek egy bizonyos része, midőn 
a franciáknak elmegy az eszük és 
néhány hét múlva, egy arra ren-
delt napon, port hintenek a fejük-
re, amely által az eszüket ismét 
szerencsésen visszanyerik”.

Farsang: a szó a bajor-osztrák 
 vaschangból származik, né-

metül faschingnak mondják. Így 
nevezték a középkorban a „bo-
londosan beszélők gyülekezetét”, 
amelynek tagjai ilyenkor bátran 
megmondha# ák a máskor tilos 
igazságot, éppen a „bolond be-
széd” védőpajzsa ala# .

Farsangfarka: a böjtkezdő ham-
vazószerdát megelőző szomba# ól 
húshagyó kedd estig tartó, külö-
nösen heves vígasságokkal teli 
időszakot hívja így a népnyelv. 

Farsangperc: új keletű, mindössze 
néhány évtizedes múltra vissza-
tekintő németországi népszokás, 
hogy a farsangi bálok rendezőbi-
zo# ságai az első ülésüket már a 
megelőző évben megtartják. Nem 
is akármikor! November (azaz a 
tizenegyedik hónap) 11. napján 
11 óra 11 perckor kezdik meg a 
tanácskozást (lehetőleg, amikor a 
másodpercmutató is a tizenegye-
dik vonásra ugrik). Az ekkor kez-
de#  szervezés állítólag csak siker-
re vezethet.

Harlekin: a híres olasz bohóc
 fi gura alakja is a farsanghoz 

kötődik. Először egy XV. századi 
farsangi jelenetben írták le a fel-
lépését.

Házassághetek: a farsang néhány 
évszázaddal ezelő#  mindenü#  az 
esküvők időszaka volt. Ilyenkor 
kelle#  párra lelnie minden eladó-
sorban levő lánynak. Nagy szé-
gyen volt, ha úgy jö#  el a húsha-

A húsvét elő" i nagyböjtöt megelőző – Vízkeresz" ől Hamvazószerdáig tartó – vidám, mulatozással, 
bálokkal, karneválokkal teli időszakot szerte a világon sok országban megtartják. Számos népszokás 
kapcsolódo"  hozzá, amelyek egy része ma is eleven.
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gyó kedd, hogy a lány nem került 
főkötő alá. Sok helyen gonosz, 
megalázó büntetésben részesítet-
ték az ilyen lányokat (tuskóhúzás, 
pacalvetés, szűzgulya-terelés stb.) 
Húsvét változó dátumú – a tava-
szi napéjegyenlőség időpontjától 
függő – ünnep. A magyar néphie-
delem szerint minél közelebb van 
hamvazószerda az év elejéhez, 
annál inkább csak a szép lányokat 
vezetik az oltár elé farsang idején. 
Minél később mutatja azonban a 
kalendárium a nevezetes napot, 
annál biztosabb, hogy a „csúfabb” 
teremtések is a férjükre lelnek.

Hentesmenet: a középkorban 
egyes német városok főterén a 
farsang idején igen sok, hentesnek 
öltözö#  férfi  táncolt és kötekede#  
az arra járókkal. Később, amikor 
általánossá vált a jelmezes kör-
menet, a hentesnek öltözö#  em-
berek egy csoportba tömörültek 
és nagy kolbászkígyókkal min-
dig ők kezdhe# ék meg a vonu-
lást. Feljegyezték, hogy 1583-ban 
Königsbergben kilencven hentes 
cipelt végig az utcákon egy kb. 
kétszázhúsz kilogramm súlyú 
kolbászt.

Húsbohócok: mivel farsang után 
hosszú-hosszú hústalan napok 
következtek, a vidámságnak 
szerves részévé le#  a különböző 
böjtös és tilto#  húsok megszemé-
lyesítése. Az ilyenkor különösen 
gyakori vásári komédiázásoknak 
a német és az angol nyelvterületen 
is állandó szereplői voltak azok a 
bohócok, akiknek a neve Pácolt 
Heringként, Kolbász Jancsiként, 
Marhafartő Jakabként, Tőkehal 
Pistaként fordítható magyarra.

Húsos fazekak vasárnapja: Spa-
nyolországban a farsangi szoká-
sok nem érnek véget hamvazó-
szerdán. Négy nap után, a böjti 
hét első vasárnapján az egész kar-
nevál újra föltámad. E vasárnap 
az üres húsos fazekakkal való 
körmene# el és zajos gyermekfel-
vonulásokkal telik. A menet tagjai 
álarcot viselnek, s botokra tűzö#  
színes papírcsíkokat, rongyokat 
visznek zászlóként magukkal, az 
utcákon szerpentint hajigálnak. 

Jégborotválás: sok helyen elter-
 jedt szokásként, hogy az egyik 
farsangi nap az asszonyok öltöz-
tek maskarába, s az ereszekről 
letört jégcsapokkal simíto# ák, 
„borotválták” meg az utcán meg-
ragado#  férfi ak arcát, akik kény-
telenek voltak mindezt zokszó és 
sivalkodás nélkül, férfi asan tűrni.

Karnevál: a jelmezes, táncos 
 felvonulásokra, utcabálos 

időszakra elterjedt kifejezés olasz 
eredetű, s a hústól való búcsúzko-
dásból ered (carne vale, azaz isten 
veled, hús) elnevezése. 

Karnevál hercege: egy mulatsá-
gos félreértés szülte ezt az elneve-
zést. Egy francia udvari jelmezbál 
forgatagába tévedt utcai koldus-
hoz fűződik. A legtökéletesebb 
jelmez viselőjének ítélve nyerte el 
a címet, amit a király azzal egé-
szíte#  ki, amikor fény derült a té-
vedésre, hogy rajta kívül minden 
udvari ember köteles engedel-
meskedni a parancsainak. E# ől 
kezdődően minden évben meg-
választo# ák a farsangi teljhata-
lommal rendelkező főnököt, aki 
megszerezte az első tánc jogát is. 

Kis farsang: a délvidéki szlávok, 
de a dél-alföldi magyarok köré-
ben is a farsang utolsó elő# i csü-
törtökén a gyerekeknek rendez-
tek játékos-táncos vígasságokat. 
A kicsik farsangja így kapta a kis 
farsang nevet.

Konfe! i: a konfe# i eredetileg 
apró – golyócska alakú – cukor-
kaként kezdte meg pályafutását. 
Itáliai karneválokon szórták az 
erkélyekről a felvonulók közé. A 
papír kon fe# i a XIX. század végén 
szoríto# a ki véglegesen a cukor-
golyókat a divatból. Szécsi Ferenc, 
az utolsó hivatásos nyelvújítónk 
kísérletet te#  nevének megma-
gyarítására, az általa javasolt far-
sangpe# y azonban nem ment át a 
közbeszédbe.

Kongózás: egy Dunántúlon el-
terjedt szokást neveznek így a 
néprajzosok és maguk a résztve-
vők is. A helybeliek a jelmezes 
farsangi felvonulást éktelen és 

szüntelen kolompolással egészí-
tik ki, miközben – ellentétben 
más tájegységekkel – más zajkeltő 
eszközöket nem vesznek igénybe. 
(Szatmár megyében így nevezték 
a pártában maradt lányok kicsú-
folásának szokását. Farsangfar-
kán o#  az ő kötelezővé te#  fel-
vonultatásukat kísérték hasonló 
zenebonával. Beregben viszont az 
ilyen lányok ablaka ala#  kelte# ek 
macskazenét.)

Kövércsütörtök: böjt ide, böjt 
oda, az ételmaradék nem mehe-
te#  pocsékba. A hamvazószerda 
utáni napra még szemet hunytak 
a böjtszegés fele# . A farsangkor 
megmaradt ételkészleteket ekkor 
lehete#  utoljára elfogyasztani. 
Arra, hogy sokan szándékosan 
is felhalmoztak ilyen készleteket 
arról a különböző tájegységein-
ken fennmaradt névváltozatok 
(torkos-, zsíros-, zabáló-, tobzódó 
csütörtök) remekül árulkodnak.

Lampion: eredetileg színes 
 papírból készült gyertya-, 

majd lámpaburkolat kerti kivilá-
gításhoz. Távol-keletről, Kínából 
terjedt el Európában. A farsangi 
díszítés egyik eleme le# . Legtöbb-
ször fényforrás sem kerül bele. 
Egyes források szerint először a 
brit királyi udvarban alkalmazták 
farsangi dekorációként a XVIII. 
században.

Lányok vasárnapja:  az Ipoly 
mentén a farsang utolsó elő# i va-
sárnapján a lányok rendezték a 
táncmulatságot, napközben sorra 
járták a házakat, kezükben nyár-
sat tarto# ak s énekeltek. Kolbász, 
szalonna, tojás volt a jutalmuk, 
amiből aztán bált rendeztek. A 
táncmulatságra meghívo#  legé-
nyek kalapját felbokrétázták.

Legényavatás: Kőszegfalván le-
gényvásárral búcsúzta# ák a far-
sangot, amelynek keretében a falu 
legöregebb embere legénnyé avat-
ta a tizennyolc éves fi atalokat.

Mókaesküvő: egyes vidéke-
 ken, ha a faluban egyet-

len házasság sem kö# ete#  meg 
a farsang idején, farsangfarkán 
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egy házasuló koron aluli gye-
rek-párral, vagy egy agglegény 
és vénlány ke# őssel játszo# ak el 
egy szabályos lakodalmat, ame-
lyet evés-ivás, zeneszó és meny-
asszonytánc is kísért. A kĳ elölt 
vagy önkéntes álarát és „hites” 
urát általában egy tuskó tetején 
utazta# ák keresztül a falun a 
„menyegző” színhelyéig. 

Morzsabál: általában a farsang 
utolsó napján tarto#  mulatság, 
amelynek fő célja a mulatozást til-
tó időszak elő# i alapos vigadozás 
melle#  a böjt elő#  a farsangi étel-
készlet maradékának közösségi 
felélése volt.  

Nagybőgő-temetés:  a farsang 
 végén ünnepélyesen, gyász-

mene# el és gyászmuzsika melle#  
szokás volt egy nagybőgőt temet-
ni, s ezzel jelképesen elsiratni a 
zenét, a mulatságokat, melyeket 
a szigorú egyházi regula tilto#  a 
nagyböjt idején. A felravatalozo#  
nagybőgőnél papnak és kántor-
nak öltözö#  személyek sürgö-
lődtek és siratóasszonyok jajve-
székeltek, ahogyan az egy igazi 
temetésen dukált. 

Operabál: francia eredetű mu-
 latság, amely az operahá-

zakban zajlik s elsősorban nagy-
polgári igényeket elégít ki, kötele-
ző étkezéssel és italfogyasztással, 
klasszikus táncokkal és muzsiká-
val. A párizsi előkelőségek ren-
deztek először ilyet a XIX. szá-
zadban, s a szokás szinte az egész 
öreg kontinensen  ‒ többek közö#  
Magyarországon is ‒ elterjedt.

Papírrózsák fesztiválja: Portu-
 gália nagyvárosaiban far-

sang utolsó vasárnapján – amikor 
a polgárok utcabálokkal, komédi-
ázással, kirakodóvásárral töltik 
el a napot – a XX. század elejétől 
szokásba jö# , hogy a bakfi skorú 
és tőlük idősebb lányok odahaza 
készíte#  papírrózsáikkal a nekik 
tetsző fi úhoz, fi atalemberhez oda-
szaladhatnak, s gomblyukukba 
tűzhetik a kiszíneze#  virágocs-
kát. Ily módon – aff éle hölgyvá-
laszként – e napon ők tehetnek 
illedelmes szerelmi vallomást.

Pestismaszk: a középkori orvos-
tudomány nem tudo#  hatéko-
nyan harcolni a ragályos beteg-
ségek ellen. Babonás butaság-
gal furcsa elgondolásokat te# ek 
gyakorla# á. Volt francia orvos, 
aki fennen hirde# e: a bal karra 
kötö#  két centiméter széles piros 
szalag megvédi a viselőjét a kole-
rától. Itáliai kollegái viszont úgy 
hi# ék, hogy az álarcok, maszkok 
tökéletes védelmet nyújthatnak a 
pestisjárványok idején. A velen-
cei városlakók egy időben szinte 
kötelező ruhadarabként viselték 
a teljes arcot eltakaró maszkokat. 
Minden családnál több ilyen öltö-
zet-kiegészítő is használatos volt. 
A pestisfélelem elmúltával ezeket 
ve# ék elő a gyermekek és unokák 
a velencei karneváli felvonulások 
alkalmával. Az eseményre Velen-
cébe térők révén terjedt el a far-
sangi maszk egész Európában. 

Répatánc: húshagyó kedd 
 estjén a szlovén férfi ak nem 

pusztán az italozás és a társaság 
kedvéért indultak a kocsmába. 
Mindenképpen táncolniuk kel-
le# , mert úgy tarto# ák, hogy az 
ilyenkor te#  tánclépések mennyi-
sége befolyásolja a konyhakerti 
répák vastagságát.

Riói karnevál: a leginkább a szam-
bával, a szambaiskolák parádéjá-
val összefonódo#  utcai felvonu-
lás a világ egyik leglátogato# abb 
és leglátványosabb karneválja, 
amelynek eredete a XV. századig 
vezethető vissza. Ekkortájt váltak 
igen népszerűvé Portugáliában az 
Azori-szigetekről származó mu-
latságok, mely szokást az akkor 
Portugál gyarmatra, Brazíliába is 
exportálták. A négynapos ünnep-
ség ala#  sokszor olyan zűrzavar 
le#  úrrá az utcákon, hogy 1843-
ban kénytelenek voltak hivatalo-
san betiltani, ám azóta is az utcai 
ünnepségek maradtak a legnép-
szerűbb elemei.

Szakmai bálok: Mária Terézia 
 1772-ben rendeletileg sza-

bályozta a farsangi álarcosbálok 
helyét és rendjét. A bálok jellem-
zője, hogy zárt körűek: mindig 
egy foglalkozási kör vagy egy 

társadalmi réteg tagjai gyűlnek 
össze: az iparosok mulatságai ál-
talában a céhes hagyományokhoz 
kapcsolódtak. A legkülönfélébb 
ipartestületek hívták össze a ma-
guk táncmulatozóit. A családok 
ismerkedésén túl, főképpen a 
mesterek gyermekeinek házas-
sági esélyeit kívánták növelni ily 
módon. Magyarországon különö-
sen híres volt a kéményseprő-, a 
lakatos-, a nyomdász-, a szabó- és 
építész-, de a minden szakmára 
kiterjedő iparosbál is. Rendsze-
resen megrendezték a tengerész-, 
a huszár-, a tüzér-, az orvos- és a 
hírlapíró-bált is. 

Téltemetés: a magyarok és a 
 hazai nemzetiségek legtöbb-

jénél szokásos télbúcsúztatási 
szertartást is megejteni a farsang 
idején. A délszláv gyökerű moh-
ácsi busójárás is ilyen. Másu#  ek-
kor égetik el a rongyból készült 
kiszebabát.

Tojáscsaták: Franciaországban 
elterjedt farsangi szokás, hogy a 
jelmezbe öltözö#  gyereknek joga 
van tojással hajigálni a jelmezbál 
napján a felnő# eket. Spanyolor-
szágban egy kellemesebb válto-
zat honosodo#  meg: a tojáshéjat 
megszabadítják a belsőjétől és 
konfe# ivel töltik meg. Teljes erő-
ből, úgy hajítják egymáshoz a 
farsangozók, hogy a vegyes színű 
kis papírkorongok rázúduljanak a 
kiszemelt áldozatra. 

Velencei karnevál: az első 
 írásos emlékek, melyek meg-

említik, 1094-ből valók. Ez időben 
Vitale Falier volt a város dózséja. 
Velence nagy és félelmetes me-
diterrán tengeri hatalom volt, s 
győzelmeit sorozatosan meg is 
ünnepelte; mindig is a karnevál 
volt a legkedveltebb mulatságok 
egyike. A XIII. század végén nyil-
váníto# ák hivatalos ünneppé a 
húshagyókeddet. Velence a XVIII. 
században elnyerte a karneválok 
városa címet. Ekkoriban már Eu-
rópa nemesei százával özönlö# ék 
el, hogy jól kimulassák magukat 
a város terein és utcáin, a kaszi-
nókban és színházakban.

háes


