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A magyar farsangi hagyománykör nagy területen elterjedt szokása a kántálás és az azzal kapcsolatos
adománygyûjtés.

A kántálók kezében rendszerint nyárs volt, amire a jutalom került. A jutalom nem más volt, mint
fanyársaikra szúrt szalonna vagy kolbászdarab.

A farsangi adománygyûjtésben gyerekek, felnõttek egyaránt részt vettek.
A szegények számára a természetbeni adomány jelentõs élelmiszer-kiegészítést jelentett. Elõfordult pén-
zadomány is.

A farsangolók másik csoportjába azok a legények tartoztak, akik azzal a céllal jártak házról-házra,
hogy az összegyûjtött adományból maguk számára - olykor lányokkal együtt - mulatságot rendezzenek.

A farsang általános jellemzõje falun és városban egyaránt a táncmulatság volt.
A táncmulatság költségeit sok helyen sajátos módon szedték össze. A legények a muzsikusok részére

lányos házaktól adományt gyûjtöttek. A legény megtáncoltatta a lányt, aki az eljárt csárdásért fizetett, s
így jogot szerzett a táncmulatságon való részvételre.

Zenélés, muzsikálás, táncos összejövetelek jellemezték a farsang teljes idõszakát.
A farsang lehetõséget adott az egyébként elég szigorúan szabályozott közösségi életben a legkülönbözõbb
szórakozási alkalmakra. Nemcsak az ifjak használták ki a farsang felszabadultabbá vált légkörét, hanem a
felnõttek is. A farsang jó alkalom volt egymás meglátogatására, disznótorokra és lakodalmakhoz is.

A farsangi hangulat illusztrálásához lásd az alábbi farsangi éneket:

„Hopp, hopp farsang!
Megölték az ártányt,
Nem adták a máját,
Csak a szalonnáját.
Adjon az Úr Isten
Ennek a gazdának

Hat szép ökröt
Nyolc kis bérest

Arany ekét a kezébe
Arany búzát a földjébe
Hopp, hopp farsang!!!“

Adománygyûjtés farsangkor

Olti Zita

A farsangról...
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ebruár - Tél utó, Böjtel ő ha va

Frus kák, Zsuzskák, Do rot  tyák,
Jár ják a boldondját:

Dí nom dá nom, vi ga lom -
Nincs a tánc ra ti la lom!
Mas ka rá sok, bo lon dok,
Ráz zá tok a ko lom pot:
Ta ka rod jon el a Tél -
Ör ven dez zen aki él.

Biz to san ki ta lál tá tok már, hogy Sarkady Sán -
dor ver se a hó nap me lyik ün ne pé hez kap cso ló dik . Igen,
a Far sang hoz, ami Vízkereszttől Ham va zó szer dá ig
tart. Pon to san ja nu ár 6-tól a Hús vét előtti 40. napig,
azaz  Ham va zó szer dá ig, az idén feb ru ár 13-áig. 

A Farsangot a németek hozták be
Magyarországra. Már Mátyás király udvarában is ren-
deztek álarcos vigasságokat, II. Lajos királyunk pedig
ördögnek öltözve táncolta végig a bálokat. Maga a
„farsang“ szó is német eredetű (a „FASCHING = bolon-
dosan beszélők gyülekezete“), de a népszokás sokkal
régebbi időkre nyúlik vissza.

Végre, hosszabbodnak a nappalok, és rövidül-
nek az éjszakák. A tél elmúltának és a ta vasz el jö ve te-
l ének min dig na gyon örül tek az em be rek. S hogy se gít -
sék, táp lál ják a nap ere jét, ezért vi ga lom mal, jel me zes
kar ne vá li fel vo nu lás sal, bo szor kány bá bu el ége té sé vel
űz ték el a sö tét sé get ho zó go nosz, ár tó szel le me ket.

Mi nél han go sabb, za jo sabb a vi ga lom, mi nél
ijesztőbbek a mas ka rák (lásd pl. Moh ácson a bu só já -
rás), an nál si ke re sebb lesz majd a tél űzés.

Ki ne sze ret ne leg alább ilyen kor va la ki más
bőrébe búj ni, s mond juk an gyal, bo hóc vagy med ve len -
ni?

Feb ru ár 2-án van Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ün ne pe. III. Sixtus pá pa ren del te el az 5. szá zad -
ban. Ősi po gány szo kás volt Ró má ban, hogy ezen a na -
pon a Fény Istennőjének tisz te le té re égő gyer tyák kal

jár ták kö rül a vá rost. Ami kor Ró ma la kos sá ga
ke resz tén  nyé vált, ezt a szo kást az egy ház nem
szün tet te meg, ha nem ke resz té nyi vé tet te, hi szen
az égő gyer tya egy ben Krisz tus-jel ké p is. Így a
mai kör me net Szűz Má ria temp lom ban tett lá to- 

ga tá sát („Min den elsőszülött fiú gyer mek az Úr nak le -
gyen szentelve!“) je len ti, az égő gyer tya pe dig Jé zus
Krisz tust jel ké pe zi.

Feb ru ár 3-án, Szent Ba lázs nap ján a to rok be teg -
sé ge ket meg gyó gyí tó püs pök re em lé ke zünk. Mi vel ré gen
na gyon sok gye rek halt meg dif té ri á ban (to rok gyík ban),
ezért a Ba lázs-ál dás nak (két ke reszt be tett gyer tya fö lött
ál dást mond a pap a gyer mek re) nagy jelentőséget tu laj do -
ní tot tak az em be rek.

Feb ru ár 13-án, Ham va zó szer dán az előző év
vi rág va sár nap ján meg szen telt bar ka ha mu já val a pap
ke resz tet raj zol az em be rek hom lo ká ra, s köz ben ezt
mond ja: „Em lé kezz em ber, hogy por ból let tél és por rá
leszel!“ Föl di éle tünk vé ges sé gé re utal ez a mon dat.

Feb ru ár 16-ától, Ju li an na óke resz tény vér ta nú
név nap já tól az idő me le gebb re szo kott for dul ni.

Feb ru ár 19-én, Zsu zsan na nap ján meg szó lal -
nak a pa csir ták, hogy a ta vasz kö ze led tét jele zzék.

Feb ru ár 24-én, Má tyás na pon a ré gi hi e de lem
sze rint nagy hi de gek szok tak len ni. Ma is tart ja mon -
dás: ha Má tyás nem ta lál je get, csi nál.

Vár juk a hi de gek el múl tát és a hó vi rá gos, pa-
csirta han gú ta vasz kö ze led tét.

Je les na pok:
Feb ru ár 2.: A vi zes élőhelyek Vi lág nap ja
Feb ru ár 11.: Be te gek Vi lág nap ja
Feb ru ár 14.: Sze rel me sek Nap ja

Epi lep szi á val él ők Nap ja
Feb ru ár 22.: Bűn cse lek mény Ál do za ta i nak Nap ja
Feb ru ár 28.: Ka le va la Nap ja

Val lá si ün ne pek:
Feb ru ár 2.: Gyertyaszentelő Bol dog as  szony ün ne pe
Feb ru ár 3.: Szent Ba lázs püs pök ün ne pe
Feb ru ár 11.: A Be te gek Vi lág nap ja (A Lourdes -i 

1858. feb ru ár 11-i Máriajelenés tisz te le té re)
Feb ru ár 12.: Hús ha gyókedd
Feb ru ár 13.: Ham va zó szer da (a nagy böjt kez de te)

Kalendárium

Márti
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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer
egy kandúr, egy rigó és egy aranyos
tarajos kiskakas. Az erdőben laktak

egy kunyhóban. A kandúr és a rigó eljártak
fát vágni, a kiskakast pedig otthon hagyták.
Így történt ez minden reggel. 

Amikor a jóbarátok elmentek, szigo-
rúan a lelkére kötötték:

- Messzire megyünk, te maradj itthon,
tarts rendet a házban, de meg ne nyikkanj,
ha jön a róka, az ablakon
se nézz ki!

Amint megtudta a
róka, hogy a kandúr és a
rigó nincsenek otthon,
odaszaladt a kunyhóhoz,
leült az ablak alá, s
elkezdett énekelni:

Kiskakas, kiskakas,
aranyos, tarajos

bársonyos a tollad,
selymes a szakállad,

hoztam neked magot,
nyisd ki az ablakod!

A kiskakas kidugta a fejét az ablakon.
A róka a karmai közé kapta s vitte a róka-
lyukba.
A kiskakas kiabálni kezdett:

Elrabolt a róka,
visz az erdőn túlra,

sebes folyón túlra,
magas hegyen túlra …

Kandúr, rigó, szabadítsatok ki!

A kandúr és a rigó meghallotta hívást,
üldözőbe vették a rókát, s visszaszerezték
tőle a kiskakast.

Nemsokára a kandúr és a rigó ismét az
erdőbe mentek fát vágni. Mielőtt elindultak,
megint a lelkére kötötték a kiskakasnak:

- Ne hallgass a rókára, ne nézz ki az
ablakon, mert ma messzebb megyünk, nem
halljuk meg, ha kiabálsz.

Elment a kandúr és a rigó messzire az
erdőbe fát vágni. A róka
meg ott termett, és
elkezdett énekelni:

Kiskakas, kiskakas,
aranyos, tarajos,

bársonyos a tollad,
selymes a szakállad,
hoztam neked magot,
nyisd ki az ablakod!

A kakas ül, hallgat. A róka újra kezdi:

Jöttek a gyerekek,
kiszórták a szemetet,

a tyúkok nem hagynak
semmit a kakasnak!

Erre már a kiskakas is kidugta a fejét az ablakon:
Hogy-hogy-hogy nem hagynak?

A róka megragadta, és már vitte is a karmai
közt a rókalyukba. Lármázott a kakas:

Elrabolt a róka,
visz az erdőn túlra,
sebes folyón túlra,

magas hegyen túlra…
Kandúr, rigó, szabadítsatok ki!

A kandúr és a rigó meghallotta a
hívást, és máris indultak a rókalyukhoz. A
kandúr futott, a rigó repült. Utolérték a rókát,
s visszaszerezték tőle a kiskakast.

- Még ez egyszer kiszabadítottunk -
mondták neki -, de legközelebb igazán
vigyázz!

Telt-múlt az idő, a kandúr és a rigó
ismét az erdőbe mentek fát vágni. Mielőtt
elindultak, a lehető legszigorúbban a lelkére
kötötték a kiskakasnak:

- Ne hallgass a
rókára, és ne nézz ki az
ablakon, mert most még
messzebb megyünk, s
nem halljuk meg, ha
kiabálsz:

Elment a kandúr és
a rigó még messzebb az
erdőbe fát vágni. A róka
meg ott termett, leült az ablak alá, s elkezdett
énekelni:

Kiskakas, kiskakas,
aranyos, tarajos,

bársonyos a tollad,
selymes a szakállad,
hoztam neked magot,
nyisd ki az ablakod!

A kiskakas ül, hallgat. A róka ismét rázendít!

Jöttek a gyerekek,
kiszórták a szemetet,
a tyúkok nem hagynak

semmit a kakasnak!

A kakas csak hallgat. A róka meg
fújja:

Erre járt a gazda,
a magot kiszórta,

a tyúkok nem hagynak
semmit a kakasnak!

Erre már a kakas is kidugta fejét az ablakon.
Hogy-hogy-hogy nem hagynak?

A róka megragadta, és már vitte
is a karmai között a sötét erdő túlra, a sebes
folyón túlra, a magas hegyen túlra a róka-
lyukba. Lármázott a kakas, hívhatta kandúrt

meg a rigót, azok bizony
nem hallhatták. Amikor
aztán hazaértek, látják
ám, hogy a kiskakas nincs
sehol.

A kandúr és a rigó
a róka nyomába eredt.
Futott a kandúr, repült a
rigó. Eljutottak a róka-
lyukhoz. Ott a kandúr

fogott egy citerát, és játszani kezdett rajta:
Cini-cini citera,
aranyból a húrja.

Itthon van e gyönyörű
Palota lakója?

Hallgatja a róka, hallgatja, s ekképp gondol-
kozik: "Csak megnézem már, ki citerázik
ilyen szépen s ki dalol ilyen édesen."
Kapta magát, s kibújt a rókalyukból.

A kandúr és a rigó csak erre vártak,
megragadták, s ütötték-verték, ahol érték,
amíg csak el nem hordta az
irháját.
Akkor fogták a kakast, beül-
tették egy vesszőkosárba, s
hazavitték.

Azóta is boldogan élnek. 

Az aranyos tarajos kiskakas

Mese Mese

- orosz népnmese -
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Lajos u.:
Mesesarok: keddenként 17.00-től
Kézműves fogl.: szerdánként - kicsiknek 16.00-17.00-ig 

- nagyoknak 17.00-18.00-ig
Diavetítés: csütörtökönként 17.00-től

Farsang: február 10-én 15.00-17.00-ig

Huszti u.: 
Baba-mama klub: hétfőnként 11.00-től
Agyagozás: hétfőnként 16.00-tól
Kézműves foglalkozás: kedden, szerdán, csütörtökön 16.00-tól
Diavetítés: péntekenként 17.00-től

Farsang és jelmezverseny: február 9-én 15.00-18.00-ig
Családi hétvége: február 23-24.
Orosz-nap: február 23-án napközben
Ügyességi versenyek, családos Activity-vetélkedő: február 23-án
Családos Bábszínház-látogatás: február 24. (jelentkezni a játszótéren február 10-ig)

Kerék u.: 
A Orosz-nap és a családi hétvége a Huszti úttal közös rendezésben.

Zemplén u.:
Baba-mama klub: minden szerdán 10.30-tól
Kézműves foglalkozás: minden szerdán és szombaton 16.00-tól

Filmklub kicsiknek: február 1., 15.
Filmklub nagyoknak: február 8., 22.
Táncház: magyar táncok - február 17.
Diavetítés: február 7.,14., 21., 28.
Bábszínház: február 24-én 16.00-tól (Móra Ferenc: Tóbiás mester és Jékely Zoltán:  

A három törpe)
Gyűrű u.:

Kézműves foglalkozás: minden szombaton és vasárnap

Farsangi
jelmezverseny

2001.

Információk
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FELHÍVÁS!

Kérjük, ajánlja fel adójának 1%-át a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat javára. 

Adószám: 19025702 - 1 - 43

Köszönjük

Ügyeskedj!

Kiadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központja 
Szerkesztő:Till Csaba � Lektorálta: Frankó András � A lapot írták: Juhász Zsófia, Leleszné Borsi

Gizella, Mészáros Márta, Naszádos Orsolya, Olti Zita  � Tördelte: Farkas Péter �
Felelős kiadó: Győri-Dani Lajos � A NYOMDAI MUNKÁKAT A FOLPRINT GYORSNYOMDA VÉGEZTE

Levélcím: 1033 Budapest III, Miklós u.32.
Telefon: 388 - 87 - 60, 388 - 89 - 20
Fax: 368 - 42 - 83
E - mail: mmszbp1@elender.hu
Website: www.kronos.hu/mmszbp
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Kétbetűsök: ÉS, ÉR, HÓ, KÁ, MA

Hárombetűsök: ÁLL, BÁL, BŐR, HAJ, HÍG, ITT, 
IMA, RÉS, SAS, SÜT, TÉR, VAJ

Négybetűsök: ÁGYÚ, HAJÓ, HEGY, LACI, 
MEGY, ÓDON, SICC

Ötbetűsök: BORÚS, EMBER, EZÜST, GYULA, 
KÍGYÓ, KUTYA, MÓKUS, OLVAD, 
RETÚR, SÖTÉT, TASLI, TISZA

Hatbetűsök: CITROM, ÉVSZAK, TAVASZ

Hétbetűs: FARSANG

Nyolcbetűsök: GÉMESKÚT, DECEMBER, 
DZSUNGEL

Húzd ki a fenti szavakat a táblázatból, majd a maradékot (4 szó) kiegészítve
(A, A) egy tél végi népszokáshoz kötődő dalocska címét kapod meg!

........................................



1. Mi Oroszország fővárosa?

2. MEKKORA OROSZORSZÁG TERÜLETE?

3. Ki volt Nagy Péter?

4. MI A BORSCS?
A, BORSOS TOKÁNY

B, CÉKLÁS-KÁPOSZTÁS LEVES
C, SÁRGARÉPÁS LEPÉNY

5. Melyik név becézése a Szása?

6. RAJZOLD LE AZT A JELLEGZETES, FEHÉR TÖRZSű FÁT, AMELY OROSZORSZÁGBAN

IGEN GYAKORI! MILYEN FA EZ?

7. Az oroszok nem teafüvet, hanem teaeszenciát tesznek a szamovárba, abból főznek 
teát. Mi ennek a neve? (a rejtvény segít!)

8. MILYEN A MATRJOSKA BABA?

9. Milyen zöldséget húz ki a földből az ismert orosz  népmesében apóka és anyóka?

10. KI VOLT AZ ELSő űRHAJÓS ÉS MIKOR REPÜLTE KÖRBE A FÖLDET?

Kukorékoló állat

Kerek, piros gyümölcs

Virágot tartanak benne

Ezen alszol

Ilyen a róka természte

Sziszegő állat

Ajtó párja, üvegből van

Pályázat
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