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A farsang a vízkereszttől (január 6.)

húshagyókeddig, más megfogalmazás szerint a

másnapi hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a
vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A farsang jellegzetessége, hogy
a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a
gazdag néphagyományokra épül (torkos csütörtök). A kereszténység előtti időkből származó
farsangi mulatságokat az „erkölcsös” 16. és 17. században nem eredete, hanem bujaságot
szimbolizáló szokásai miatt tiltották.
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,
Magyarországon a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást.
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.
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 farsangvasárnap a farsangi időszak végén lévő farsang farkának első napja. Számos helyen
ezen a napon tűzték a legények kalapjukra a kiválasztott lányok bokrétáját.
Hétfő a farsang farkának középső napja. Gyakran ezen a napon tartották az asszonyfarsangot.
Ezen a napon a nők korlátlanul ihattak, zeneszó mellett nótáztak, férfi módra mulattak. Ezután

húsvétig már tilos volt az esküvő, a tánc és a vigadalom. További elnevezései: húshagyó
hétfő, böjtelő hétfő.
A program résztvevői nagy izgalommal várják most is a farsangot, amit február közepén
rendeznek meg az Őszi Fény Idősek otthonában.
Az elmondott történetek és hagyományok felelevenítése során vidáman gondolt vissza
mindenki a régmúltra.

Alsómocsolád, 2017. január 31.
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