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Pár szó a farsangról 

 

1. A január 6-tól február közepéig tartó farsang már az 

ókortól a vidám összejövetelek, pajkos bolondozások 

és a bálok időszaka volt. A farsang – a német fasen, 

faseln (mesélni, pajkosságot űzni) szóból ered, a 

karnevál szót pedig az olasz nyelven is olvasó 

Csokonai Vitéz Mihály, híres költőnk ismertette meg a magyarokkal. 

2. A farsangi jókedv, mulatság eredetileg a tél temetése és a tavasz eljövetele felett 

érzett öröm kifejezése volt. A dús lakomákkal a természetet is hasonló bőségre 

akarták ösztönözni. A farsangi maszkok sok helyen a gonosz, rontó szellemek 

elriasztására, megtévesztésére szolgáltak. 

3. A farsang hazája Olaszország, ahol ez a mulatság a régi római „Saturnália” 

ünnepekből származott. A farsanghoz fűződő népszokásokat számtalan nép 

gyakorolja, például farsang idején van nálunk, Mohácson a busójárás, ami 

napjainkra turistalátványosság lett. 

4. Manapság is a leghíresebb népünnepek közé tartozik Olaszországban a velencei 

farsang (karnevál) utolsó hete, mely külföldről is nagyon sok látogatót vonz, talán 

Európa leghíresebb karneválja. Régen nemcsak álarcos felvonulásokat tartottak 

farsangkor, hanem állatviadalairól, és a római lóversenyeiről is igen híres volt ez az 

időszak.  



 

1. Milyen eredetű a farsangi ünneplés? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!  

A: Magyar. 

B: Német. 

C: Ókori római. 

D: Olasz. 

 

2. Milyen eredetű a farsang szó? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Magyar. 

B: Német. 

C: Ókori római. 

D: Olasz. 

 

3. Ki ismertette meg a farsangot a magyarsággal? 

________________________________________________________________________ 

 

4. Miért lakomáznak annyit az emberek a farsangi mulatságokon? 

________________________________________________________________________ 

 

5. Hányadik bekezdésben olvashatunk a magyar farsangi szokásokról? 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Az 1. bekezdésben. 

B: A 2. bekezdésben. 

C: A 3. bekezdésben. 

D: A 4. bekezdésben. 

 

6. Az olvasmány szerint melyik ma a leghíresebb karnevál? 

________________________________________________________________________ 

 



 

7. Miről NEM olvashatunk az 1. bekezdésben? Karikázd be a betűjelét! 

A: A farsang ételeiről. 

B: A farsang idejéről. 

C: A farsang szó eredetéről. 

D: A farsang szó jelentéséről. 

 

8. Melyik mondat foglalja össze legjobban a 3. bekezdés tartalmát? Karikázd 

be a betűjelét! 

A: A busójárás története. 

B: A mohácsi farsang látványosságai. 

C: Az olasz farsang bemutatása. 

D: Különböző népek farsangi mulatságai. 

 

9. Te szívesen elmentél volna a régi olasz karneválokra? Válaszodat indokold 

is meg! Gondolj arra, amit olvastál! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 


