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Magyar népszokások: A mohácsi Busójárás 
 

(összeállította: Rácz Gábor) 

 

A mohácsi sokácok (délszláv népcsoport) messze földön ismert népszokása, a busójárás idejét a 

tavaszi napfordulót követő első holdtölte határozza meg. Régen Farsangvasárnap reggelétől 

Húshagyókedd estéjéig tartott a mulatság. A Farsang utolsó 

csütörtökjén a gyermekek öltöznek maskarába. 

A busójárás a más népek hiedelemvilágában is megtalálható 

télbúcsúztató, tavaszköszöntő, oltalmazó, termékenységet varázsló 

ünnepek családjába tartozik. Éppúgy rokonságot mutat a riói és a 

velencei karnevállal, mint az afrikai népek szokásaival. Mohácson a 

hagyomány eredetét a törökűzés legendájával is magyarázzák. 

(Forrás: http://www.mohacsibusojaras.hu/) 

 

 “1687-ben a Duna szigeti mocsaras részeiről egy hajnalon áteveztek a városba a sokácok. Előtte 

ijesztő álarcokat faragtak fűzfából, melyeket állatvérrel festettek meg, kifordították a birkabundákat; 

fehér vászon gatyájukat szalmával kitömték, hogy erősebbnek látszanak. Hatalmas buzogányokat, 

kardokat, vellákat vettek magukhoz, de a marha kolompok és a kereplők zaja volt a leghatásosabb. A 

mélyen babonás törökök, amikor meglátták és meghallották ezeket az ijesztő alakokat, azt hitték, hogy az 

ördögök jönnek ellenük. Ijedtükben fejvesztve kirohantak Mohácsról.” (Forrás: http://buso.uw.hu/) 
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A busó 

A busó öltözete régen is olyan volt, mint ma: szőrével kifordított rövid bunda, szalmával kitömött 

gatya, amelyre színes, gyapjúból kötött női cifra, bütykösharisnyát húztak, lábukon bocskort viseltek. A 

bundát az öv vagy marhakötél fogta össze derekukon, erre akasztották a marhakolompot. A fából faragott 

álarc mögött vidám mohácsi férfiak bújnak meg. A néphagyományból mára idegenforgalmi látványosság 

lett. Kezükben az elmaradhatatlan kereplő vagy soktollú, fából össze-állított buzogány volt. A 

leglényegesebb azonban, ami a busót busóvá teszi: a fűzfából faragott, hagyományosan állatvérrel festett 

birkabőrcsuklyás álarc. (Forrás: http://www.sze.hu/muvtori/belso/aktualitas/farsang/farsang02.htm) 

Farsang idején a busók cselekedeteinek megítélése jellemző rituális kontextusban történik. Nem 

vonatkoznak rájuk a hétköznapokban megszokott morális szabályok. A térre, időre és cselekvésre sajátos, 

„felfüggesztett” állapot jellemző. A szerepnek nagy vonzereje van, hiszen az inkognitó és a maszk alatti 

„másik világ” egy sajátos tudatállapot, a transzformáció megélése is egyben.  

(Forrás: http://www.mohacsibusojaras.hu/) 

 

 

 

A busójárás szereplői 

Most pedig nézzünk meg egy busójárási menetet! Egy menet három csoportból áll, tagjait 

"alakoskodóknak" nevezzük. Van egy fontos szabály, miszerint a gyerekek nem közelíthetik meg a 

csoportokat, mert akkor nem sikerül a varázslás. 

Az első csoportot, a sajátos faálarcot, kifordított bundát viselők alkotják. Ők ruházatukat esetleg 

kiegészíthetik szalmával töltött fehér gatyával, valamint kereplővel. Ehhez a csoporthoz tartozik még a 

menet egyetlen kürtje is, amely 2-4 méteres. A második csoportot a maskarák alkotják, nekik nincsenek 

faálarcaik. A harmadik csoport a bekormozott arcú "jankeléké", ők viszik az oly fontos hamuszsákot. A 

csoportok körül pedig hatalmas nézősereg áll, mivel a Mohácson minden télutón (február végén) 

megrendezett ünnepség rengeteg embert vonz.  

(Forrás: http://www.sze.hu/muvtori/belso/aktualitas/farsang/farsang02.htm) 
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Farsangvasárnap 

A busójárás közel egy hétig tart, és három kitüntetett fontosságú napot jelölhetünk meg: a 

kisfarsangot, a farsangvasárnapot és a farsangtemetést. A kisfarsang gyakorlatilag a karnevál kezdete, a 

farsangvasárnap alkalmával hívják meg a mohácsiak barátaikat más városokból, országokból – ez maga a 

„busójárás” napja-, míg a farsangtemetésen, a karnevál utolsó napján hagyományosan inkább csak a 

mohácsiak vesznek részt.   

Így a leglátogatottabb nap a farsang alkalmával a „Farsangvasárnap”. A közös ünnepély a Kóló 

téren, Mohács város főterén kezdődik a délelőtti órákban. Minden busó itt gyülekezik, egyes busók a 

mondabeli szigetről érkeznek csónakokkal, mint ahogy az a mondában is ismert, mások a város 

legkülönbözőbb szeglegeteiből érkeznek. 

 

 

 

Amikor minden busó összegyűlt, eldördül a főtéren felállított ágyú, jelezvén: a karnevál 

elkezdődött. Ezután közösen átvonulnak a Széchenyi térre - ez maga a busófelvonulás - nagy zajt csapva 

az úton különböző kolompokkal és zajkeltő eszközökkel – így űzvén el a telet. Ezután legyes csoportok 

levonulnak a Duna-partra, oda érkezvén nagy mulatságot csapnak és a kompról vízre bocsátják a farsangi 

koporsót. Később visszatérnek a Széchenyi térre és alkonyatkor máglyát gyújtanak, és azt körbetáncolva 

köszöntik az érkező tavaszt. 
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Farsangtemetés  

A busójárás utolsó napja, kedd, a farsangtemetés napja. Ekkor kerül sor a tél, és egyben az óév 

temetésére, a koporsó elégetésére. Ezen leginkább a helyi emberek vesznek részt. Az évszám mellett 

gyakran írnak különböző kívánságokat a jövőre vonatkozóan, melyek gyakran vicces és csípős 

megjegyzésként az elmúlt év kritikái is egyben. Sötétedéskor meggyújtják a máglyát, megtörténik a 

koporsó nyilvános elégetése és a résztvevők táncolnak hajnalig, átélve az átlényegülés, a maszk mögül 

megélhető fesztelen szabadság és őszinteség élményét. 

 

 

 

A legutóbbi, 2013. évi Busójárás programja - néhány program kiemelve: 

Február 07. (csütörtök) Kisfarsang 

15.00: a város utcáin és terein gyermek jankelék és kisbusók szabad farsangolása 

16.00-17.00 óráig a Széchenyi téren busójárási eszközök bemutatója 

19.00: Busó táncház a Duna Irodaházban (Szabadság utca 4-6.)  

 

Február 08. (péntek) 

19.00: a Kossuth Filmszínházban „Oj gajdasu – Az egykori Mohács zenéje”, az első dudás-CD 

lemezbemutató koncertje (a Misina zenekar és a Šokadija közreműködésével) 

 

Február 09. (szombat) 

10.00-18.00 óráig a Síp utcában: „Veselje sa Bušama” – „Vigasság a busókkal” maszkfaragó-bemutató, 

bemutató korongozás, farsangi játékok, sokacbab-főzés, zene: Novitim 

13.00: a Botos busócsoport busólakodalmas menete a komptól a Deák térig, majd vissza a Széchenyi 

térre, közben a busószobor megkoszorúzása a Bensheim téren 

16.00: a Deák téri szabadtéri színpadon a Poklade és a Sokac-kör busócsoportjának közös bemutatója, 

majd Versendi Kovács József, a Népművészet Mestere és zenekara koncertje, utána további 

busócsoportok bemutatói 

 

Február 10. – Farsangvasárnap 

9.00-13.00: a Kanizsai Dorottya Múzeumban (Kisfaludy u. 9.) játszóház 
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10.00: a Kossuth Filmszínházban (Deák tér 3.) nemzetiségi néptáncműsor 

12.30: Sokac-révnél busók és néptáncosok várják a Dunán átkelő busókat 

14.20: a Kóló térről a Széchenyi térre busófelvonulás 

15.30: a főtéri szabadtéri színpadon (Széchenyi tér) busóavatás, polgármesteri köszöntő 

15.30: a főutcán (Szabadság utca – Dózsa György utca) és a főtéren (Széchenyi tér) szabad farsangolás 

16.00: a busócsoportok és a felvonuló néptánccsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon 

16.50: a Duna-parton a farsangi koporsó vízrebocsátása a kompról a Bödönhajós csoport 

közreműködésével 

17.00: a Mohácsi Tamburaiskola összevont zenekara mohácsi népzenét játszik 

17.10: a Széchenyi téren máglyagyújtás – busók körtánca 

19.00: tánc a busókkal a Duna Irodaházban, zene: Center Band (belépődíjas! – 600 Ft) 

 

Február 11. (hétfő) 

13.00: a Sokac-körtől a busók hagyományos házról-házra járása a Kóló téren és a környező utcákban 

 

Február 12. – Húshagyókedd 

15.00: busócsoportok indulása a főutca érintésével a főtérre 

16.30: a főtéri (Széchenyi tér) színpadon a Zora Néptáncegyüttes műsora 

17.30: a Széchenyi téren máglyagyújtás – koporsóégetés 

(Forrás: http://www.mohacsibusojaras.hu/) 

 

A világörökség része 

Felvették a mohácsi busójárást az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív 

listájára. Az UNESCO 2009. szeptember 28. és október 2. között tartott kormányközi bizottsági ülésén a 

világ minden tájáról érkezett 111 jelölésről döntöttek a jelzett időben. A szellemi örökség reprezentatív 

listájára 77 elemet vettek föl az Egyesült Arab Emirátusok fővárosában, Abu Dhabiban rendezett ülésen, 

egyebek mellett a Magyarország által felterjesztett Mohácsi busójárás című jelölést is. Az eredmény azóta 

(többek között) az UNESCO honlapján is olvasható, a busójárásról szóló rövid leírással együtt.  

(Forrás: http://www.mohacsibusojaras.hu/) 

 

A mohácsi busójárás hivatalos honlapja: 

http://www.mohacsibusojaras.hu/ 

Következő Busójárás: 2014. február 27-március 4. 


