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Kedves Fiúk!
Minden tanévben búcsúztatjuk a telet és részt veszünk a kollégium farsangi mulatságán.
Biztosan emlékeztek, hogy mennyi programot szervezünk erre a rendezvényünkre, hogyan
ötleteltek milyen álarcot vagy jelmezt öltsetek magatokra. Bár idén ebben a formában nem
kerül megrendezésre ez a rendezvényünk, mégsem maradhat el. Hogy mi ennek a
szokásuknak a gyökere és mondanivalója? Röviden mellékelek ehhez egy kis összefoglalót.
A farsang hossza évről-évre változik, mivel zárónapja a húsvét időpontjához kötődik.
Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz
hamvazószerdáig tart. Farsang a tavaszvárás pogánykori, igen változatos képet mutató
ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom
és az advent lezárulásával, a párkeresés, udvarlás időszaka. A farsang elnevezés német
eredetű: a "faseln" kifejezésből, amelynek jelentése fecsegni.Magyarországon a farsangi
szokások a középkorban honosodtak meg, és számos idegen nép hatása érvényesült bennük. A
városi polgárság elsősorban a német hagyományokat vette át (erre utal az elnevezés is az
olasz "carneval" helyett), míg az arisztokrácia körében az itáliai és francia szokások terjedtek
inkább el.

A velencei karnevál https://veniceevents.com/news-blogs/top-5-activities-during-venice-carnival
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De fellelhetők pogány germán vagy éppen ókori görög, római motívumok is.
Az ókori Rómában is rendeztek álarcos felvonulásokat, zenés táncmulatságokat, úgynevezett
Saturnalia ünnepet, a téltemetés-tavaszvárás jegyében. A mulatságok egy álló hétig tartottak,
a szegényeket megvendégelték, a családtagok ajándékokat adtak egymásnak. Ilyenkor
rendezték a kedvelt gladiátor viadalokat is. Latin nyelvterületen a 'carneval' szó a farsang
megfelelője, jelentése a hús elhagyása. Más magyarázatok szerint azt a díszes szekeret
nevezték carrus navalisnak, amelyet egykoron vidám, álarcos menet tolt végig Róma utcáin,
innen a karnevál elnevezés.
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. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karnevált (riói
karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a
mohácsi busójárást.

https://alfatours.hu/utazasok/mohacsi_busojaras_egynapos_kirandulas

Magyarországon a farsang elnevezése és a legrégebbi szokásadatok középkori német
polgári hatásra vallanak, de vannak az Anjouk és Mátyás király udvarából itáliai hatásra utaló
adatok is. A farsang a párválasztás időszaka volt és egyben fontos „esküvői szezon”, mivel a
húsvéti böjt időszakában már tilos volt esküvőt tartani. Erre utal az ünnepnapok elnevezése is
(pl.: első menyegzős vasárnap = vízkereszt utáni első vasárnap, vővasárnap = farsangvasárnap
az ifjú férj az após kontójára fogyasztott stb.). A falvakban a legények szervezték a bálokat.
A lányok rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, aki a farsang végén
nyilvános színvallásként a kalapjára tűzte. A báli szezon és táncmulatság lényege az eljegyzés
volt. A húshagyókedd, a farsang és egyben a farsang farkának utolsó napja. Mozgó egyházi
ünnep, mindig 47 nappal előzi meg a húsvétot. A farsangtemetés időpontja. További
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elnevezései: húshagyási kedd, farsangkedd, madzaghagyókedd (ez utóbbi utalás a madzagon
lógó ételek elfogyására). Ezen a napon általában szalmabábut (kisze) vagy koporsót égettek,
jelképesen lezárták a farsangot és a telet. A húshagyókeddet követi a hamvazószerda, amely a
40 napos nagyböjt kezdete. A mai magyar gyakorlat szerint az ezt követő nap a torkos
csütörtök, de ezt tévesen élesztették újjá ezen a napon, mert valós időpontja egy héttel
korábbra esik. A keresztények ilyenkor nem esznek húst és befejezik a mulatozásokat,
böjtölnek 40 napig, húsvét vasárnapjáig.
Aki mélyebben szeretne elmerülni a témába, annak ajánlom a következő linket.
http://www.tarrdaniel.com/documents/Vallasfilozofia/farsang.html
Most, hogy ismeritek a szokás történetét egy feladatotok maradt. Készítsétek el a saját
álarcotokat, jelmezeteket bármilyen technikával! Majd küldjétek el a csoportba! Kíváncsian
várom ki minek öltözik idén. Néhány sablont mellékelek, de számtalan sablont találhatok az
interneten. Például ezen a linken:
https://szinesotletek.reblog.hu/letoltheto-sablonok-papiralarcokhoz-2016
A hangulat megteremtéséhez, további ötletekhez a riói karneválról készült kisfilmet is
ajánlom következő linken:
https://www.youtube.com/watch?v=9ztLCSwg6k0

