
Farsangról - farsangtáit

,[ mennyiben hinn_i Iehet Supka Cé za í ro, m vé szet-
í -ltörtenes,, kutdtásainak az ldei eszlend  különös
farsanggal köszönt ránk. AZ l93O-as é Vekben köZzé tett
tanulmánya szerint ugyanis idé n ünnepelhetlük a faí -
sangi né pszokás ezredik születé snapját,

A farsangolás hagyománya Supka Szerint egy Vé g-
í té letet seltet  lóslat elmaradt beteliesülé sekor vette
kezdeté t, Az Úr születé se utáni ezredik esztend ben
várták Európa né pei - |ános jelené Sei 20, feiezeté nek
alapján - a beí gé rt világvé gé t é s a b neik felett í té lke-
z  bí ró eliövetelé t, ,,Mindenki b nbánatot tett é s sz r-
csuhában várakozott az í té lkez  Bí ró eliöVetelé Ie, Hi-
hetetlen idegfeszültsé get hozott magávai ez a vé gí té -
letvárás, mindenki a feje fe]ett é rezte a Halál kaszájá-
nak suhogását. Ám amikor aztán ütött az l00O. é v szil-
veszteré nek utolsó perce is, s az emberek mé gis é let-
ben maradtak, , ," tomboló iókedv tört ki körükben, Az
addigi halálfé lelem a halál kigú nyolásába csapott át,
diadalmeneteket tartottak, táncoltak, ettek-ittak, né -
hány hé tig habzsolták az é lvezeteket, ldé n - tú l a
2000, é v szilveszteré n -, ané lkül, hogy legtöbben tu-
datában lenné nk, ennek é ljük meg zajos millenniu-
mát.

Í gy volt-e, vagy sem? - ma már nem lehet megálla,
pí tani. Ha nem í gy volt, jól van kitalálva mé g akkor is,
ha tudjuk nem volt el zmé ny né lküli a fé ktelen viga-
da]om.

Az ókori görögókr l ismert, hogy Dionüszosz, a
sz l , a bor, a szüret, s az ezekkel járó jókedv. mámor
é s felszabadultság istené t övezté k hasonló ví gassá-
gokkal, A rómaiak a vele teJjesen azonos feladatkörre]
é s tulajdonságokka] felruházott Bacchust (bacchaná-
liák), ké s bb pedig Szatulnuszt ünnepeité k í gy é vr i-
é vre, Ezek a jeles napok voltak a szaturnáIiák_

A szí npompás római felvonulások f  látványossága
egy haiószeké r latinul ,,carrus navalis" volt, Egyes ma-
gyarázatok alaplán innen a karnevái elnevezé s. Mások
Szerint ielenté se a szinté n ]atin carne é s vale szavak,
b,ól (azaz: hú s, é g veled) származik, s arra utal, hogy a
té I vé gi tobzódás a hú SVé tVáró önmegtartóZtatáSba
torkollik, Hú své t mindig a tavaszi napé jegyenl sé g
utáni holdtölté t követ  vasárnapra esik, amit is kö-
telez en negyven napos kemé ny böjt kell, megel z-
zön, A hamvazószerdátó1 hú své tvasárnapig tartó
neg}.r'ennapos nagyböjtöt, a hí vek hú své ti 1elki el ké -
születe é rdeké ben l09l-ben Il. orbán pápa iktatta tör_
vé nybe, hivatkozva |é zus azonos hosszú ságú  koplaiá-
sára. Ezen id szakban a római katoljkus családok
nagy ré sze sem hú st, sem zsí ros é teleket nem fo-
gyaszt. He]yette nyers é s aszalt gyümölcsöket, f ze-
lé kfé lé ket é s gabonakásákat ettek, de eJterjedt böjti
é te] volt a keser  tú ró, ecetes bab, mákos é s lekváros
té szta, a korpából ké szült savanyú  leves s a rántott ]e-
ves is

,,Meg van í rva, hogy nemcsak kenyé rrel é l az ember,
hanem az Istennek minden igé jé vel" - mondotta ]é zus
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a sátánnak, amikor a Szentlé lekt l vezé relve negwen-
napos böjtre Vonult a pusztába, Nem evett semmit
azokban a napokban é s az ördög többször megkí sé r-
tette, de   er S hittel, hatáIozottan válaszolt neki, mí g
az vé gül eltávozott - í rja az esemé nyr l Lukács evan-
gé liuma,

fl arrvazószerdától visszalele számolva kellett le
l l hát találni egy rög7itelL dálUmot, amely a kezde-
te ]ehet mulatságoknak, Ez ianuár ó-a, a ví zkereszt
napja lett, Változó hosszú ságú  id szakról Van tehát
szó, hiszen a hamvazószerdát megel z  hú shagyó
kedd ide]e, mindig annak a függvé nye, hogy mikorra
esik hú své t.

Ezeket a ví gságteli heteket a magyar nyelvterületen
farsangnak hí vlák, Ez a fasen, faseln (mesé ini, pajkos-
ságot  zni) né met szavakból származó Fasching szó-
ból alakult ki, pontosabban annak bajor-osztrák válto-
zatából, a vaschangból ered,

Az els , farsangra törté n  utalások nagyobb, é isza_
kába nyú ló vigalmakról a XIL századból maradtak
fenn, A né metországi Achen városában, l l33-ban vo-
nult fel az el  karneváli menet, Kölnben, 134l-ben
rendeztek el ször farsangi fe]VonuláSt, osztrák forrá-
sok els  í zben, l283-ban tesznek emlí té st az ünnep-
r l_ Ezzel párhuzamosan Nyugat- é s Dé l-Európában is
elterjedt a farsangolás (a kaí nevál) szokása. Angliá-
ban é s Skandináviában azonban máig sem vált divat-
tá.

Magyarországon né met hatáSra már a közé pkorban
álta]ánosan ismert Volt a farsangi né pszokáS, A XV
század óta vannak feljegyzé sek a fé rfi-n i ruhacseré -
r l, álarcviselé sr ], az állatalakoskodás küiönfé le for,
máiról, Mátyás király (l458-1490) ura]kodása alatt Be-
atrix királyné  itáliai rokonsága m vé szi á]arcokat kül_
dött ajándé kba a magyaroknak, Nagy farsangolás folyt
IL La|os udvarában is egé szen a mohácsi csatáig,
|525-ben hú shagyókedden álarcos menet jelent meg
a kiráIyi udvarban, amelyben elefánt is szerepe]t, Fel-
jegyezté k, hogy maga a király is ördögálarcot öltött
magára,

A közé p- é s kora ú jkori hagyományos farsangi ün-
nepsé geknek - tálegysé gt l függetlenül - három meg-
határozója volt: az é tkezé s, a szereiem é s a virtusko-
dás, Ezek közüI talán a táplálkozással összefügg  t -
nik a legjellemz bbnek, A világ más farsangozó orszá-
gaiban ilyenkor feh n  több bohócfigura is az é telek-
r i kapta a nevé t: pé ldául Kolbász ]ancsi (Hans
Wurst), A hú sevé st jelké pesen is megjelení tetté k. A
farsangot ábrázoló szemé ly ruháiálól csirké k é s nyu-
lak lógtak, Az utcákon, különösen egyes né met váro-
sokban, rengeteg hentesnek öltöZött alak táncolt é S
kötekedett a sé tálókka], Feljegyezté k, hogy l583-ban
Königsbergben kilencven hentes cipelt vé gig az utcá-
kon egy né gyszáznegyven font sú lyú  kolbászt,

Nálunk is szinte az egé sz ország terú leté n szokásba



jöttek a farsangi adománygy ité sek, az ivó- é s ev iá-
té kok, A legé nvek kolbászt é s szalonnát t zettek a
bot|aikra é s megtöltetté k üvegjeiket, s mindezt a falu
határában aztán közösen fogyasztottak el. Az a logika
munkálkodhatott, hogy miel tt hosszú  jd re bú csú t
mondanának a hú snak, lakomázzanak nagyokat: iIyen-
kor volt a disznóölé sek ideie is, Kalács, perec vagy far-
sangi fánk (pampuska) egé szí tette ki vidé kenké nt a
farsangi é trendet,

falusi ifiak köré ben kialakultak bizonyos hagyo-
mányos farsangi játé kok, szokások, szórakozási

formák, llyen volt az lpolyvjdé ken a kásának nevezett
fogócskázás é s a mancsozás, amely során a feldobott
go]yót kicifrázott üt vel kellett eltalálni, Ezekr l ter-
mé szetesen a legé nyek gondoskodtak,  k faragták ki a
nekik tetsz  lányoknak, Utóbbiak kedvelt farsangi tán-
cai köZé  tartozott a karikázás, ez a termé kenysé gi rí ,
tushoz kapcsolódó, lí rai dalokkal kí sé rt körtánc,

Ilyenkor mé g a falu eré nycsószei is kevé sbé  szigor-
kodtak a farsangi incselkedé sek felett. A fiatalok kö-
tetlenebbü1 taiálkozhattak, hiszen ez volt a párkeresé s
é s az esküv k iegfontosabb id szaka is, (A XX, század
közepé ig Magyarországon a legtöbb esküv t farsang-
kor tartották). Ekkor illett a falu eladó leányainak el-
kelniük. Aki pártában maradt, az a következ  farsangig
pironkodhatott e miatt, hacsak nem Volt mé g tú l fiatal
az arasághoz, menyecskesé ghez. Ré gebben az ország
sok ré szé n dí vott hú shagyókedden a pártában maradt
lányokkal tuskót hú zatni. ,,A meg nem házasodott ifja-
kat é s fé r|hez nem ment lányokat vaiamely darab fa
egy helyt l más helyre vontatásával nevetsé gnek oká-
é rt csú folják" - í í ta csokonai Vité z Mihály, akit ta]án
ez a mé ltánytalanság ihletett meg a f köt  alá nem
került, vé necske dámák diadalát hozó farsangot meg-
é nekl  ví geposza, a Dorottya megí rására, Az ilyen t -
ke-, tuskó- vagy rönkhú zás sokfelé  iárta.

Pest megye szerte a ciberehordáS bosszantotta a
kelletlen lányokat, A legé nyek a rossz fazekat hají tot-
ták bosszú ból a lányos házak küszöbé re, ha a leány
nem ment felesé gül egyikükhöz sem, Közben ezt kiál-
tották: Sz rd a ciberé tl A pártában maradt leányok
szomorú ságára minden farsang vé gé n megszólalt a
né pdai; ,,Elment a farsang, itt hagyott a lányoknak bá-
natot", Nyugat-Dunántú lon, ha abban az esztend ben
nem kelt mé g egybe senki a faluban, ú gynevezett mó,
kaházasságot, mókalagzit rendeztek. Rönklovaglással
kötötté k egybe, melynek során egy menyasszonynak
é s egy v ]egé nynek beöltözött ifjat vontattak vé gig,
egy kivágott é s legallyazott rára ültetve, nagy harsány-
kodások közepette a falu ké t vé ge köZött, AZt köVet en
persze .- mint egy igazi nászlakomán - volt már ok az
ivásra, alaposan megöntözhetté k hát a kjszáradni in-
dult garatokat,

A vidám mu]atozások ideié n kezd dnek a jelmezes,
álarcos mulatságok is, amelyek szinté n több é vszáza-
dos mú ltla tekintenek vissza. Már Mária Teré zia idejé -
ben elterjedt a hú shagyókeddi mulatozás, I772,ben
rende]et hatáí ozta meg, hogy a budai karneválokon
senki nem viselhetett utálatos ,.maskurát", l790-ben

II. |ózsef engedé lyezte ismé t a maszkválasztás szabad-
ságát. A magyar falvakban á]talános volt a betyár, a ci-
gányasszony, az ördög, a menyasszony é s v legé ny,
vagy öregember figurálának megjelené se, de á]latnak
(medvé nek, kecské nek, lónak is szí vesen öltöztek a
farsangi felvonulásokon, Gyakori ie]ensé g volt, hogy
lányok legé nynek, azok pedig asszonyoknak öltöztek
be, Az álarcos, elváltoztatott külsei  legé nyek kerep-
l kkel recsegté k szé t a csendet, láncokat csörgettek,
fülhasí tó daidaiozásba CSaptak, oStort pattogtattak,
dudáltak, sí poltak, koiompoltak, A lárma ugyanis -
ú gy hitté k - el zi az ártó szel]emeket,

A városokban ezzel szemben elegáns bálokkal kö-
Szöntötté k a falsangot, Ezeken a küiönböz  hagyo-
mányos táncokat járták, Szé gyen volt arra a lányos
házra, aho] ebben az id ben, az eladósorban lé v  Iá,
nyokat nem táncoltatták meg,

A farsang valójában a közelg  tavasz örömünnepe,
egyú ttal a té l é s a tavasz küzdelmé nek szimbolikus
megjelení té se, Az id szak világszerte a té l ki zé sé vel,
s a tavaszi termé kenysé gvarázs]atokkal kapcsolatos
szokásokról ismert, melyek gyökere igen ré gi id kre
nyú lik vissza. Számtalan gonosz z , tavaszváró álar-
cos szokás f z dik hozzá, fu emberek a teiet, a hide-
get, a Söté tsé get legy z  tavasz köZeledté re várakozva
vidáman, játé kosan ünnepelnek. Napjaink leglátvá-
nyosabb - fából faragott álarcokban zajló - farsangi
felvonulása Mohácsi dé lszlávok busójárása is ereden,
d en egy té ltemet  rituálé , A Zobor-vidé ken ilyenkor
sardózni jártak a fiatal fiú k é s legé nyek, azaz házró]
házra 1árla jó meleget, jó termé st é s kell  szaporula-
tot kí Vántak, í Ezé rt aztán szalonnát é s tojást kaptak
ajándé kba), Iellegzetes farsangi szokás az,,í té lethirde-
té s", a,,kivé gzé s" é s a,,temeté s", amely közeli rokona a
virágvasárnapi kiszé zé snek, Közös vonásuk, hogy a te-
let megszemé lyesí t  szalmabábura {né hány helyen
böiti boszorkánynak hí vják] klmondják a halálos í té le-
tet, kivé gezté k, majd a közelben lé v  patakba hají ,
tották, hogy ezzel megsemmisí tsé k a Söté tsé get é S a
hideget, A té lkihordásnak is nevezett esemé ny mindig
a farsang vé gs  napjaira maradt,

Farsang [arkának neveztek a far<ang ulolsd czom-
.F Uatiarial eslé ié t | hú shagyó kedj é lteleig tano
id t, Rendszeí int ekkor Vo]t a legfé ktelenebb a mula-
tozás, AZ este mé g a pohár feneké re né z k, teli hassal,
esetleg átmulatott é jszaka után regge1 kötelessé gsze-
r en mentek b nbánatot taftani a templomba, A
böjtel  (vagy hamvazó) szerdával kezd d  .,csonka-
hé t" arról kapta köZismertebb nevé t, hogy a XV szá-
zadtól ilyenkor a pap az e] z  esztend ben virágva-
sárnapkor szedett barka hamuját megszenteli, é s ke-
resztet raizol vele a hí v k hom]okára, ,,Porból letté ],
porrá leszel" - teszi hozzá a figyelmeztet  szavakat,
Vo]tak települé Sek (különösen az ország közé ps  vár-
megyé iben), ahol a szerdai reggeli misé t l kezd d en
a lányok é s asszonyok egé szen hú své tig feketé ben iár-
tak,

Csoda-e, ha alig várták a hú své t beköszönté t?
Heged s Sándor
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