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FARSANGI NÉPSZOKÁSAINK 
AZ ÚJABB KÖZÉP-BÁNÁTI 
GYŰJTÉSEK FÉNYÉBEN 

Az emlékezet rétegeiben kutató, s ily módon a régésszel rokonít-
ható folkloristának lépten-nyomon tapasztalnia kell, hogyan szakad meg 
a hagyományozódás folytonossága. A hagyományos eszközökkel foly-
tatott paraszti gazdálkodást modern, gépesített gazdálkodás váltotta fel. 
Ennek következtében megszűntek a hagyományozódást biztosító közös-
ségi munkaalkalmak, s a dalok, balladák, mesék, szokások kezdtek ott 
rekedni az idősebbek emlékezetében, egyre kevesebb mód, idő és alka-
lom adódott a hagyományok átadására, illetve átvételére. De még egy 
tényező útjába állt a hagyományozódásnak. A távközlési eszközök tér-
hódításával az emberek közösségi élete még inkább leszűkült. A távoli 
világokról sugárzott szóbeli és képi ismeretek elárasztották, rabul ejtet-
ték és elvonták őket a hagyományok gyakorlásától. Ily módon még a 
megmaradt közösségi alkalmiak sem állnak már a hagyományozódás 
szolgálatában. 

Ha tehát a naptári év egy meghatározható szakaszáról és annak 
szokásairól, a farsangi szokásokról szándékozunk írni, akkor is szün-
telenül a múlt idejű közlés szalad a tollúnkra; alig van már a farsangi 
szokásoknak olyan elemük, amelyet még ma is gyakorolnának, vagy 
ha akad is, a kopás és keveredés jeleit olvashatjuk ki belőle. Pedig vala-
mikor igen gazdag szoikásanyaga volt ennek a vízkereszttől hamvazó-
szerdáig terjedő, tánccal, vígsággal, mulatozással telített időszaknak. 
Viszonylag sokat is tudunk róla, mert az egyházi hatóságok tiltott 
ünnepnek tartották, s még ha általános emberi igénye miatt tűrni is 
kényszerültek, a fennmaradt iratok, történeti errilékek részletesen, nem-
egyszer bosszús hangnemben tájékoztatnak bennünket e szokáskörről. 
Általában az ördög ünnepének nevezik, amikor elszabadulnak a fék-
telen emberi ösztönök, kitörnek a gáttalan indulatok, jókedvvel, tánccal, 
énekkel telik meg a falu, s az ország valamennyi társadalmi rétege, 
király, polgár, paraszt egyaránt részt vesz a víg mulatozásban.1 Bod 
Péter egyházi írónk pl. így ír a farsangról 1757-ben: „ . . . némellyek 
lárvákat vettenek, külömböző nemnek ruhájában öltözenek sok vásot-
ságot fesletséget vittenek véghez: (némellyek sokféle figurás köntösöket 
vévén magokra, mutatták magokat Pokolból jött lelkeknek: mellyre 
nézve hellyesen mondották sokan Ördögök Innepének."2 Vagy mintegy 
háromszáz évvel előbb Temesvéri Pelbárt így méltatlankodik a farsan-
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golás miatt: „Ő jaj, ezekben a napokban hány keresztény ember fordul 
a kegyelem világosságából a sötétség cselekedeteihez, vagyis a torkos-
sághoz, az iszákossághoz, a bujálkodáshoz. Az efféle emberek a farsang-
ban istenüknek választják az ördögöt, akit álarcos mulatsággal és fa j -
talan énekekkel dicsőítenek megvetvén Krisztust . . ."3 

Számtalan történet keletkezett az európai, de a magyar monda-
kincsben is azokról a farsangi mulatozókról, akiket az ördögök elra-
gadtak. Bűnük a féktelen tánc volt, büntetésük pedig a halál. Temes-
vári is közöl ilyen történetet: „ . . . történt egy csoda a magyar király-
ságban az Űr kb. 1480-ik évében, amelyet több kánoni pap jelenlétében 
egy szent életű előkelő ember elbeszélése alapján hallottam, miszerint 
ennek a nemesembernek valamely birtokán fekvő faluban, a Kapós 
mellett egy asszony több fiatalasszonnyal együtt férfiruhába és másfaj ta 
ruházatba öltözve, álarcos játékot űzött. Egyszerre csak az asszony, aki 
leginkább buzdította őket erre, imiközben egy falujabelinek házában a 
többiekkel együtt táncoltak, egy démon által a táncolók köréből elra-
gadtatott . . . Miután ez a szerencsétlen asszony még hosszabb ideig ja j -
gatott nagy panaszkodással a démonok kínzása miatt, úgy elpusztult, 
hogy többé sem a testét nem találták, sem ruhái nem kerültek elő. így 
tehát nyilvánvaló, milyen szörnyű módon veszejti él az Isten az 
ilyeneket."4 

Az idézett több száz éves leírásokból kitűnik, hogy a farsangolás-
nak a középkorig visszanyúló hagyományai alakultak ki a magyarság 
körében; általános volt az álarcviselés, a jelmezes alakoskodás, a .mérték-
telen evés-ivás. Mindezt az ördög sugalmazásának tartották az ünnepet 
tiltó egyházi rendelkezések követői. 

Az említett szokásokon kívül elterjedt volt még a böjt és a farsang 
párviadalának dramatikus színrehozatala. A böjtöt Cibere vajda, a far-
sangot Konc király személyesítette meg. Volták vidékek (Csík megye), 
ahol kettejük tréfás küzdelmét szalmabábokkal is megjelenítették. 
A legények úgyszintén rendeztek tréfás városi párviadalokat. Erről a 
következő leírást olvashatjuk a XVII. századból: „Húshagyó kedd éj-
szakáján a mészároálegények egyebek között ilyen különös tréfákat 
szoktak csinálni. Kötelet húznak a lőcsei vendéglőstől a másik oldalon 
fekvő őrházig, amleynek közepére egy fonallal jól összekötözött libát 
akasztanak a lábánál fogva. A legények nyeregtélen lovon fut tatnak el 
a kötél alatt és igyekszenek elkapni a liba nyakát. A kapkodás és nyar-
galás addig tart, amíg valamelyik a lúd fejét le nem szakította. Ez az-
tán hirtelen elvágtat vele s jól elrejti, mert a többiek üldözőbe veszik 
s igyekeznek tőle elragadni; pedig, aki a fejet elvitte, egy évig főlegény 
és a mesterségbeliek között különös kiváltságokat élvez."5 

A farsangi tojás-, szalonna- és kolbászgyűjtés szintén eléggé álta-
lános volt, sok faluban még ma is megtaláljuk a nyomait. Akárcsak a 
farsangi szokások nagy része, ez a szokás is a farsang utolsó napjaira 
esett. Általában farsanghétfőre és farsangkeddre, de előfordulhatott 
előtte és utána is.6 A szalonnagyűjtés kerete a koledálás volt. A kole-
dálók vékony, hosszú rudat vittek magukkal, és a r ra akasztották a sza-
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lonnát és a kolbászt, a tojást pedig kosárba rakták. A zenével, tánccal 
vonuló menet betért a házakba, és a következő szöveget mondta: 

Szálljon erre házra 
az Isten áldása, 
a benne lakóját 
indítsa vígságra! 

Adjon az Isten 
ennek a gazdának 
egy hold földön 
száz kereszt búzát! 

Adjon az Isten 
ennek a gazdának 
nyolc kis ökröt, 
négy kis bérest, 
aranyekét a földjébe, 
arany ostort a kezébe! 

Happ, happ, farsang, 
itt ölik az ártánt, 
nem adják a máját, 
csak a szalonnáját. 
Lőringe farsang.1 

A farsang, főként pedig az időszakot lezáró három napos farsangi 
mulatság a házasságok előkészítője iis volt. Ilyenkor választottak maguk-
nak a fiatalok életre szóló társat. Azokat a lányokat, akik pártában 
maradtak, nem mentek férjhez, más kifejezéssel: kimaradtak a farsang-
ból, azokat a lányokat kicsúfolták. Húshagyó kedd éjszakáján az abla-
kuk alatt rossz pléhdarabokat ütöttek, lármáztak, és a következő szö-
veget kiabálták: 

Húshagyó, húshagyó, 
a lányokat itthagyó, 
húshagyó, húshagyó, 
itt maradt az eladó.8 

A vénlánycsúfolásra utal a tuskóhúzás szokása is. „Régenten azok-
kal az el adó leányokkal, kik fársángi napokon férjhez nem mehettenek, 
mint valami szilaj kancákkal hús hagyó Szerdán tőkét húzattattak a' 
Magyarok" — írja Dugonics András.9 A tuskóhúzás a kimondottan ter-
mékenységvarázsló funkcióval bíró ekehúzás szokásának emlékét őrzi, 
ennek .módosult formája. '0 Az egész Európában ismert szokás azoknak 
a mágikus cselekvéseknek a sorába tartozik, amelyek a földműves em-
bernek a természettel és szellemi erőkkel folytatott küzdelmét példáz-
zák. A gazdag farsangi szokáshagyományból a tuskóhúzást még nap-
jainkban is gyakorolják a jugoszláviai magyar falvakban, vagy 
legalábbis emlékeznek rá. Katona Imre az 1972. évi észak-bánáti szo-
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kásgyűj tésünket értékelő tanulmányában így összegezi a tuskóhúzásra 
vonatkozó adatokat: , , . . . Verbicán a tuskónak csak a farsangzáró le-
génybálon volt szerepe, Padén viszont a farsangból kimaradt, tehát a 
meg nem házasodott legények húztak láncon egy tuskót, és megszégye-
nítették a lányokat. E szokás közlőink szerint, hamvazószerdára esett. 
Itt a tuskó könnyű volt és nem nagy, hogy a szobában is mozoghassa-
nak vele. A legények felkeresték a lányos házakat, 2 legény vontatta, a 
3. pedig nyomta a tuskót, valósággal felszántották a szoba földjét."11 

Az újabb, 1978. évi közép-bánáti gyűjtésünk tanúbizonyságaként 
Tordán még a gyűjtés évében is volt példa a tuskóhúzásra: 

„Möntek a faluba, oszt kiabáták, hogy íj jár, aki kimarad a far-
sangbú. Húzni köll néki a tőkét. Aki nem nősűt még. Aki mégnősűt, 
az nem mönt. Fölőtöztek, vót köztük dudás, pikulás, dobos, ilyen rossz 
edényöket szödtek, oszt akkó danógattak. Ügy mind a cigányok, kifordí-
tott ruhákba, ki vótak maszkarázva. Még most az idén is játszották. 
A tőkét utánakötötték a szánkó után, ha hó vót, ha kocsin möntek, akkó 
a kocsi után, most még húzták így a kezükké a gyalogjárdán." 

(Elmondta Mészáros Péter (1914) 
Gyűjtötte Tóth Ferenc Tordán 1978-ban) 

A tuskóhúzás szokása Tordán összeolvadt a farsangkergetéssel, ami 
szintén hamvazószerdára esett: 

„Mikó mentek az utcán regruták, húzták a tőkét. Fő vótak ötözve 
ilyen maskaráknak, hermonika vót, vót mikó télön lóháton is möntek, 
öt-hat ló, űtek rajtuk, és akkó möntek az egész falun. Ki vótak festve, 
vót vőlegény, menyasszony, akkó vót égy olyan, mind valamákó vót a 
gramafónnak az a nagy csévje, eztet fút ták a legények. Zavarták a far-
sangot. És akkó kiabáták a faluba, hogy így jár, aki nem nősül még, 
kimarad a farsangbú. Húzta a tőkét. Mikó így gyalogosan möntek, akkó 
így (kötéllé utána vót kötve égy nagy tőke, oszt akkó húzták a tőkét." 

(Elmondta Szekeres Antal (1914) 
Gyűjtötte Tóth Ferenc Tordán 1978-ban) 

A regruták tuskóhúzása valószínűleg annak a kövércsütörtökre eső 
sajátos tordai hagyománynak az emlékét őrzi, amelyről Bálint Sándor 
is megemlékezik: „ . . . a regruták régebben egész nap kísértették magu-
kat dudásokkal a falu utcáin: bandástul meglátogatták mindegyikük 
szüleit, akik bőségesen megvendégelték őket. Este még bál is követ-
kezett."12 

A hamvazószerdai farsangkergetéssel együtt járt az utcai hamvazás: 
„ . . . amiikó a farsangot kergették, akkó lóháton mentek a mi lán-

korunkba, vót tíz-tizenöt lovaslegíny, és akkó fölőtözött égy ményasz-
szonnak, oszt akkó mentek az úton, oszt akkó kiabátak, hogy így jár, 
aki kimarad a farsangbú. Mindönféle asszonruhába mög vót embörru-
hába is, kknaskaráták magukat, kifestötték, kikenték magukat ko-
rommá. Ez hamvazószerdán vót. Ha möntünk vagy möntek a népek, 
akkó szóval mán § vót készítve boksz vagy sár vagy ilyesmi, oszt akkó 
lészátak, oszt amik lánt emarkóták, bekenték a homlokát." 

(Elmondta Takarics Jánosné Kovács Erzsébet (1900) 
Gyűjtötte Tóth Ferenc Tordán 1978-ban) 
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A farsang várva várt ünnepi időszaka volt az évnek. Különösen a 
fiatalság várta. Az idősebbek emlékezete szerint nem vízkeresztkor, ha-
nem már szent Istvánkor megkezdődött, s tartott egészen hamvazószer-
dáig. A több hétre terjedő időszak a tánc, a mindennapos bálázás jegyé-
ben folyt, a fiatalok megismerkedésének, intimebb kapcsolatteremtésé-
nek lehetőségét nyújtotta, s ezért is várták olyan nagyon a karácsonyt, 
mert akkor a templomban megtudhatták, hány hétig tart majd a farsang: 

„Örűtünk, hogy hát mögyünk a bálba. Ottan gyüttünk össze a legí-
nyekké jobban. Möntünk a kocsmába, oszt akkó táncótunk mög így mu-
lattak. Ez így vót az egész farsangon. Mindénnap möntünk a kocsmá-
ba, oszt ott táncótunk. Van, hogy nyóc hétig tart, mikó mink karácsony 
napján éméntünk a templomba, akkó azt néztük, hogy hány szál gyertya 
ég az oltár előtt. Ha tizénégy égett, akkó tizenegy hétig vót a farsang, 
ha nyóc égett, akkó nyóc hétig tartott. Szent Istvánkó kezdődik. Mikó 
mink lányok vótunk így télén hét órakkó kezdődött a tánc. Tizenkettőig 
tartott. Tizénkettőkó bezártak. Akkó nem szabad vót tizénnyóc évén 
alú bemenni a kocsmába. Kezdtek muzsikáni ottan, akkó amik legínnek 
tetszettünk, az elhúzott bennünket, oszt akkó táncótunk. Vót égy lassú 
még vót két frisses. Ez égy nóta. Mindén nótára külön legínnye táncó-
tunk. így átunk a kocsmába körű, a borivó így vót (jobb kéz felöl), ott 
vótak a zenészek (bal kéz felöl), akkó így átak a legínyék körű a kocs-
mába, a legínyék a borivóba boroztak. Akkó kigyüttek, akkó: — Gyere, 
Csőre, táncom! — Akkó még nem mondták, hogy: — Szabad? Akkó 
mönt előttünk a legíny, akkó odaátunk a zenészék elé, rátettük a vállára 
a kezünket, oszt akkó táncótunk. A farsang háromnapos, kedden ugye 
akkó imán készen vót a farsang. Az utósó napon C9ak tizenegy óráig 
vót a tánc. Tizénégy órakkó harangoztak a templomba. Akkó mindenki 
mönt haza. Azé húzták mög, akkó vát el — hogy mondjam? — a farsang 
a bűtre." 

(Elmondta Takarlcs Jánosné Kovács Erzsébet (1900) 
Gyűjtötte Tóth Ferenc Tordán 1978-ban) 

A közölt adatokból kiviláglik, hogy a közép-bánáti Tordán az észak-
bánátihoz hasonló farsangi hagyománnyal találkozunk. Az idősebbek 
emlékezete őrzi még a három napos farsangi bál, sőt az egész időszakra 
kiterjedő bálázás, a farsangkergetés, az utcai hamvazás és a tuskóhúzás 
szokásának emlékét. Ezek leegyszerűsödött formáira még az utóbbi 
években is akadt példa. Nincs meg azonban a hertelendifalvi farsangte-
metés dramatikus elemekben bővelkedő szokása, amelyet Király Ernő13 

és Újvári Zoltán14 is rögzített. Hiányzik a tréfás párviadalok, a farsangi 
tojás-, szalonna- és kolbászgyűjtés emléke is. Az idősebbek emlékeze-
téből felszínre hozott adatok azonban azt bizonyítják, hogy a farsangi 
szokáskör századunk első évtizedeiben még eleven hagyományát képezte 
a falu életének. A megváltozott paraszti életmód következtében leegy-
szerűsödtek vagy elhalványultak az említett szokások. Nem konzervá-
lódtak, minthogy a nép sem kíván konzerválódni, hanem igyekszik ma-
gáévá tenni a modern civilizáció minden eredményét. Múltjának értékei 
azonban történeti tudatunk részévé válnak, s ily módon önismeretünk 
tárházát gazdagítják. 
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R E Z I M E 

POKLADNI OBIČAJI U SVETLU NOVIJEG SAKUPLJAČKOG RADA 
U SREDNJEM BANATU 

O svome saopštenju autor iznosi rezultate svojih istraživanja na polju 
narodnih običaja u vreme poklada. Iz ovde iznetih podataka saznajemo da 
se u srednjebanatskoj Tordi sreće tradicija poklada koja je slična onoj u 
Severnom Banatu. Starije generacije još čuvaju uspomenu na pokladni bal 
koji je trajao tri dana, kao i na balove koji su se održavali za sve vreme 
trajanja poklada, i na ostale običaje koji su se očuvali do danas u pojedno-
stavljenom obliku. Na osnovu prikupljenih podataka zaključujemo da su 
pokladni običaji predstavljali živu tradiciju seoskog života i u prvim deceni-
jama ovoga veka. 

R E S U M É 

LES COUTUMES DE VEILLE DE CARÊME APRÈS LES RECHERCHES 
EN BANAT MOYEN 

L'auteur nous expose les résultats de ses recherches en domaine des 
coutumes de veille de carême en nous faire connaître que la tradition du 
carême en Torda (Banat moyen) est presque la même de celle en Banat du 
nord. Les générations plus âgées gardent le souvenir du bal du carême qui 
a duré trois jours, mais aussi des bals qui avaient eu lieu pendant la durée 
du carême et des autres coutumes gardées jusqu'à nos jours dans une forme 
plus simple. En conclusion par les faits rassemblés, les coutumes du carême ne 
sont que la tradition vive de la vie rurale même au commencement du notre 
siècle. 
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