
„Kerek Isten fája…” 

Maszkabál, papír álarc, kavalkád…!  
 

1. Egészítsd ki a hiányos mondatokat!(4 pont) 
A farsang vízkereszttől húshagyókeddig, hamvazószerdáig tart. 
Mozgó egyházi ünnep, 40, 46, 47 nappal előzi meg a húsvétot, egyben a farsangtemetés, 
nagyböjt, húsvét vasárnap, húsvét 
időpontját is. 
 

2. Számos farsangi köszöntőt-ami adománygyűjtéssel párosult-, szokást 
ismerünk. Sorolj fel ötöt!(5 pont) 

Dőrejárás, bakkuszjárás, téltemetés, rabvágás, betyárjáték, lakodalmas, játék, 
asszonyfarsang, dúsgazdagolás, kakasütés, termékenységvarázslás, álbíróság, sardózás, 
gúnárnyakalás, talalajvasárnap, tikverőzés, ciberekirály és koncvajda. 
 

3. Farsangvasárnap névváltozatai (11 pont): csonthagyó vasárnap, ötvenedvasárnap, 
sonkahagyó, vővasárnap, sardóvasárnap, piroska vasárnap 

Farsanghétfő névváltozatai: húshagyó hétfő, böjtelő hétfő, utolsó hétfő 
Húshagyókedd névváltozatai: húshagyó kedd, farsang kedd, madzaghagyó kedd, asszonyok 
ivója 
Torkoscsütörtök névváltozatai: zabáló-, tobzódó-, kövér-, húsos-, zsíros-, csonka csütörtök 

4. Ehhez az időszakhoz számos jeles nap, megfigyelt népi bölcsesség 
kapcsolódik. Sorolj fel ötöt és írd le a jelentésüket! (5+5 pont) 
- január 6. vízkereszttől jégtörő Mátyásig minden jeles nap 
- kivétel: Valentin (helyette Bálint nap) 

5. 13+1 Farsangi kvíz (14 pont) 

1) Eredetileg miért öltöztek jelmezbe az emberek farsangkor, miért voltak zajos 
mulatságok? 
× elűzzék a telet, segítve a Napot, hogy újra visszanyerje erejét 
× azért, hogy mulatozzanak, vigadjanak 
× a természetet bőségre kívánták késztetni 

2) Mit jelent a farsang szó? 
× ijesztgetni 
× hangoskodni 
× párt választani 

3) Mit ünneplünk farsangkor? 
× a bőséget és a gazdagságot  
× a tél búcsúztatását és a tavasz közeledtét 
× hóvirágünnepet 

 



4) Hogy hívják a farsang utolsó 3 napját? 
× farsang lábának 
× farsang fülének 
× farsang farkának 

 
5) Mi az asszonyfarsang? 

× az asszonyfarsangon csak asszonyok vehettek részt, akik ezen a napon 
bármennyit ihattak, nótázhattak, férfi módra mulathattak 

× ezen a napon a férfiak főztek 
× jelmezben sétáltak végig a falu főutcáján 

6) Mi történik a farsanggal húshagyó kedden? 
× eltemetik 
× megnyitják 
× bezárják 

7) Az alábbiak közül melyek a jellemző farsangi ételek? 
× babgulyás, palacsinta 
× kocsonya, fánk 
× húsleves, torta 

8) Mi köze a torkoscsütörtöknek a farsanghoz? 
× felkészülés a böjti időszakra 
× a jövendőbeli megvendégelése 
× a farsangi maradékot ekkor fogyasztják el 

9) Hol tartják a tikverőzést? 
× Szentendre 
× Hollókő 
× Moha 

10) Hol tartják busójárást? 
× Mohács 
× Kecskemét 
× Szekszárd 

11) Eredetileg milyen népszokás volt a busójárás? 
× magyar 
× román 
× sokác 

12) Mi a karnevál szó eredeti jelentése? 
× utcai fesztivál, zenés ünnepély 
× télűzés 
× hús elhagyása, búcsúzás a hústól 

13) Az alábbiak közül melyik a karnevál őshazája? 
× Brazília 
× Magyarország 
× Itália 

13+1.) Melyik karnevál nem kötődik a farsanghoz? 
× riói 
× velencei 
× debreceni 



6. 

 
(6 pont) 
torkos csütörtök, téltemetés, busójárás 

7. Írj egy rövid, farsanggal kapcsolatos saját verset. (10 pont) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Elérhető pontszám: 60 
Beküldési határidő: 2021. március 18. 


