
Emlékezés a régi farsangokra 

 

A karácsonyi ünnepek után, Vízkereszttől a húsvéti böjt kezdetéig tart a 
farsang. Ekkor a vidámságnak, mulatozásnak, vendégjárásnak van az ideje. Régen, 
gyakran még a disznótorokat is erre az időre tették. Általában nagy hideg volt 
farsangkor, és nemcsak a fiatalok rendeztek igen nívós összejöveteleket. Farsangkor 
szokás volt álarcos bálokat, azaz maszkabálokat, vadász bálokat, gazda bálokat, 
iparos bálokat rendezni. A tanya világ sem maradt ki a mulatozásból. Ott is voltak 
bálok, és cigányzenekarok húzták a talpalávalót. Az iskolák sem maradtak ki a 
maszkabálból, a gyerekek nagy-nagy örömére. A szülők is eljöttek a gyerekek 
mulatságára, tea-est, vagy vacsora is volt a farsangi báli rendezvényeken. 

A hétköznapok sem teltek vidámság nélkül farsang idején. A tollfosztó lányok, 
hol az egyik, hol a másik háznál gyűltek össze, fosztás közben szépen énekeltek. A 
legényeknek ez jó alkalom volt, hogy meglátogassák a tevékeny leányokat, sokat 
nevetgéltek, énekeltek, ismerkedtek egymással, előfordult, hogy az ismerkedés 
idővel házassággal végződött.  

Az is gyakran előfordult, hogy disznóvágás estéjén, mikor már vacsorához 
készülődtek a háziak, és akik egész nap dolgoztak, megjelentek az úgynevezett 
„szűrösök”, akik szintén álarcban jöttek, festett arccal és álruhát öltöttek, nagy üres 
tarisznyát is az oldalukon hozták. Az álruhákat hamarosan levetették nagy nevetés 
közepette, és ezt követően jó hangulatban együtt vacsoráztak a háziakkal. Akik így 
szűrösnek beöltöztek, általában közeli ismerősök voltak. 

A cuháré is a farsangi mulatságokhoz tartozott a faluban. Általában – de nem 
kizárólag – iparosok műhelyében készítették elő a cuhárét, ami abból állott, hogy a 
földet felszórták törekkel, fellocsolták, és azon jól tudtak táncolni, főleg citera zenére, 
hiszen majdnem minden fiú tudott szépen citerázni. A tanyavilágban a kútágasra 
felhúzott veder volt a jel, hogy melyik házban gyülekeznek a fiatalok a cuháréra. 
Néha-néha előfordult, hogy az új bor, vagy pálinka hatására heveskedések, 
verekedésekre is sor került, a hatóság ilyenkor beavatkozott, és bizony nem maradt 
el a felelősségre vonás sem. 

A farsangi időszak jó alkalom volt a faluban a színtársulatok, a dalárda 
szereplésére is. 

Ekkor volt az ideje a rokonlátogatásnak is. Szépen csengő szánokkal érkeztek 
a rokonok egész napos látogatásra. A vendéglátók már előre megfőzték a 
kemencében a finom töltött káposztát, megsütötték a tepertős pogácsát, a hájas kiflit 
vagy nyújtott rétest, no és a farsangi fánkot, (amit pampuskának becéztek) és a 



házigazda saját főzetű pálinkával és új borával kínálta a vendégeket. A gyerekeknek 
is nagy élmény volt a látogatás, kedvükre játszottak, hancúroztak, örültek 
egymásnak kicsi és nagyok. 

A vidám időszakot a farsang háromnapja zárta, ami farsang utolsó hétvégéjén 
van, ennek elmúltával kezdődött hamvazószerdán a böjt, és tartott 7 héten át, 
egészen húsvétig. Ebben az időszakban viszont tilos volt a tánc és más mulatság. 

 


