
A Tavasz köszöntése, vagyis Maszlenyica

A tavasz köszöntése az ősi időkbe visszanyúló hagyomány, ami valóban az egész világ
ünnepének tekinthető. Ünnepeljük az egész földön, de mindenütt más-más időben,

más-más rítusokat kötünk hozzá és másképpen nevezzük.

Például Magyarországon a Télbúcsúztató ünnepet Farsangnak hívják és mai átiratában
vidám gyerekünnepként ünneplik a vízkereszt és a hamvazószerda közötti időszakban.

A tavasz köszöntéseként ismert még  a  hagyományőrző
Mohácsi Busójárás, ami egy kicsit hasonlít a Maszlenyicára.

Görögországban ezt az ünnepet Apokriesnek nevezik,

Indiában Holinak, a színek fesztiváljának.



Kínában Chunjie a neve, ami szó szerint: a Tavasz ünnepe.

Egyiptomban, az ősi időkben Sam-el-Nesszimnek  hívták  és ünneplése egybeesett a
tavaszi napéjegyenlőség napjával.

A mai Oroszországban a Télbúcsúztató és tavaszt  köszöntő ünnepélyes rítust
Maszlenyicának nevezik, amely az oroszországi emberek egyik legkedveltebb ünnepe.

Az idők mélyéből öröklődött át még három másik ünneplési hagyomány, nevezetesen
Szjirnaja szedmica, Komoedica és Kolovrat. 

A Népi Maszlenyica
A Népi Maszlenyica (szó szerint vajünnep) egy  8 napos orosz világi ünnep, amelyet a
XVIII. században vezetett be I. Péter, vagyis Nagy
Péter cár. Nagy Péter uralkodása alatt lényegesen
meggyengült az egyház befolyása az állam ügyeire
és csökkent a pogány vallás és heterodoxia
üldözése.

Kezdetben  a cár parancsára nemesek vezették be
ezt  a  lakomázó,  akkor  forradalminak  számító
sorozatot. Majd később az újdonságot az „örökölt ősi
hagyományokkal”  átfestve széles körben átvette a
nép  is, így a  későbbiekben az ünnepet a „népi
vajünnepnek" nevezték el.

Az egyház elítélte a Maszlenyicára jellemző nagy létszámú mulatozást, lerészegedést és
lakomázást, de az ünneplését mégis a keresztény tavaszi nagyböjthöz igazították és egy
héttel előtte, a „húshagyó vasárnaptól” a „megbocsátás vasárnapjáig” tartották.



A Maszlenyica "forgatókönyve" lényegesen különbözött a keresztény egyházi rituáléktól.
Ünneplését szűk (vasárnaptól szerdáig) és széles (csütörtöktől megbocsátás vasárnapig)
Maszlenyicára osztották fel és a hét minden napja saját, a napi alap rituálékat tükröző
nevet viselt:

- Vasárnap – az utolsó húslakoma napja
- Hétfő – a Maszlenyica köszöntés napja
- Kedd – a kacérkodás napja
- Szerda – a nyalánkság napja
- Csütörtök - terjedelmes, vagy széles csütörtök
- Péntek - az anyós estéje napja
- Szombat – a sógornő összejövetelek napja
- Vasárnap – a Maszlenyica búcsúnapja 

Vasárnap bőséges húslakomát rendeztek.

Hétfőtől sütötték a palacsintákat, melyet régen vajjal vagy túróval tálaltak.

Az első palacsintával a szegényeket kínálták, a halottakról  való megemlékezésként.
Ezután a szalmából és különböző rongyokból fonták, majd  összekötözték a  Maszljana-
Morena bábut,

amelyet körbe vittek a faluban, vagy a város utcáin.

Az orosz embereknél tavasszal a vaj és a palacsinta megjelenése valószínűleg nem a
régi pogány és keresztény rítusokból származik, hanem abból, hogy éppen márciusban
fialtak  a tehenek  borjakat és a csirkék akkor  tojták az  első tojásukat, ezzel a
parasztházba a jólét köszöntött be. Egyes családoknál felesleges élelem is megjelent,
amelyet különféle házi termékkel együtt vittek a csütörtöki vásárra.



A keddi napon kulcsfontosságú rítus volt a leány-, vagy vőlegénynézőbe indulás, mert
abban az időben az esküvőket tavasszal tartották. A falvakban a leendő vőlegények
szüleikkel látogatóba mentek "a házasságkötési kort elérő lányokhoz ", a városokban a
fiatalok szánkózni mentek, hogy ott maguknak menyasszonyt vagy vőlegényt nézzenek ki.

Szerdán az anyós a kedvelése jeléül meghívta magához „palacsintára” a vőit.

Csütörtöktől tartottak vásárokat, nagy  létszámú  mulatozásokat, lakomákat,
szórakoztató versenyeket és mindenféle mókát.

Pénteken a vő hívta meg az anyóst és a felesége rokonait a palacsintára annak jeléül,
hogy elfogadja őket. Általában az anyós vitte  a lányához a különféle élelmet, az
előkészített palacsintatésztát is.

Szombaton a sógorok és a  férj más  rokonai látogatták meg a fiatal házasokat. A
későbbiekben előfordult a sógoroknál való összejövetel is.

Vasárnap fürdőbe, vagyis a szaunaszerű faházba mentek, megszabadultak az ünnepi
ételmaradékoktól, majd a nap végén nyilvánosan elégették a Maslenyica illetve Tél-
Morena bábut. A hamut dalokkal, táncokkal, mondókákkal kísérve szórták szét a mező
felett, hogy termékenyebb legyen a föld.



A gyerekek egész héten a jégen csúszkáltak (mivel az Oroszországban márciusban még
volt hó), a fiatalok "ököl bunyót" és "zsákos harcot" rendeztek; a fiatalok és öregek
egyaránt részt vettek a "hó lövés" és a "vedd meg az erőd" játékokban; versenyeztek
kötélhúzásban; fát  állítottak- vagy jeges oszlopot  öntöttek, amelyre különböző
ajándékokat lógattak  (de levenni azokat  csak a legügyesebb tudta); szem-behunyót
játszottak, tüzes kereket gurítottak a falvakban és vidám körtáncokat jártak. Nagy Péter
által bevezetett maszlenyicai mulatságok az orosz embernek annyira a szívébe találtak,
hogy máig fenn maradtak. Így Oroszországban ma is a legtöbben éppen nagyböjt előtti
héten a Népi Maszlenyicát ünneplik, de ma az  ünneplése csak 7 napig tart a szigorú
hagyományok nélkül.

Maszlenyica alatt az egész ország felélénkül, a városok és a falvak színesbe öltöznek, és
a levegő átitatódik a  tavasz örömteli várakozásával, amitől mindenütt megjelenik a jó
hangulat.

Az  oroszok palacsintákat  sütnek, de manapság tejföllel, kaviárral, hússal, lekvárral
tálalják és azzal "ami csak a szíved vágya." Természetesen ritka a  szamovár nélküli
asztal, de gyakran tesznek az asztalra most is alkoholt.



Az utcákon, a művelődési központokban  és az iskolákban ünnepségeket, szórakoztató
előadásokat tartanak népi játékokkal, dalokkal, táncokkal, bohócokkal és felbujtókkal
kísérve.

Az utóbbi időben az oroszországi városokban nem ritka a nemzetközi kultúrát tükröző
tavaszi karneváli felvonulás is, ami hozzájárul az emberek közötti  kulturális határok
további elmosódásához. Az orosz értelmiség és a városi ifjúság örömmel és ingadozás
nélkül csatlakozik a külföldi újdonságokhoz, azonban ennek a folyamatnak két aspektusa
van:

pozitív – a  világszerte  egységes  események  és  azok  egységes  ünneplése
hozzájárul a modern városi társadalomra jellemző nemzetközi  kultúra  tovább
fejlődéséhez;

és  negatív  -  a  világ  további  urbanizációja  hozzájárul  a  népi  identitások
eltűnéséhez,  a  népi  hagyományok  átértelmezéséhez  vagy  elpusztulásához,  a
természetes  életmódtól  való  eltávolodáshoz  és  saját  szellemi  gyökereinek,
természetes lelki kapcsolataiknak elvesztéséhez.

 

Szjiropusztnaja szedmica
A sajtengedő (szjiropusztnaja) vagy sajtos hét manapság is jól ismert hétnapos ortodox
vallási szertartás. Sajtos hét a Nagy böjtre való felkészülés során az utolsó hét hétfőjétől
kezdődik és a  "Megbocsátás  vásárnapjáig"  tart. Az  orosz ortodox egyház  szokásai
szerint a rítus célja, hogy megnyugtassa a hívők kedélyállapotát, megbékítse őket a
hozzátartozójukkal  és a saját sorsukkal, egyúttal fizikailag is  felkészítse a  hívőket  a
nagyböjti időszakra.

Ezen a héten a hívőknek megengedett szerény élelmet, tojást és tejtermékeket enni.
Innen kapta a nevét is, sajtos vagy sajtengedő hét.



A megbocsátás vasárnapjakor a hívő  lelkek teljes megtisztulása érdekében bocsánatot
szokás kérni a közeli hozzátartozóktól a meg nem tett és a megtett bűnökért. Először a
fiatalok kérnek bocsánatot az idősektől, majd fordítva. Szokás még bocsánatot kérni  a
halottaktól is. Ezért vasárnap a hívők meglátogatják a temetőket és a rokonok sírjaira
palacsintákat tesznek.

Itt szeretném megemlíteni, hogy a kereszténység a mai  Oroszország  területén nem
őshonos  vallás. A kereszténység előtti időszakban azon a földön nem volt központilag
előírt  böjt,  vagy  tömeges  táplálkozástól  való  tartózkodás. Ezt bizonyítja számos
népmese, krónika, egyéb irodalmi  forrás. Ez ügyben érdekes az  orosz sokrétű mese-
térkép:

A mesék emlékeztetnek arra is, hogy az ősi időkben a kelet-európai síkság törzseinek
lakói között voltak  a „ragadozók” (vadászok, akik vándorló  életmódot  folytattak  és
többnyire emlős  állatok  húsával  táplálkoztak), a  „vegetáriánusok”  (földművelők, akik
letelepedett  életmódot  folytattak  és alapvetően termesztett növényekkel,  mezei
gyümölccsel, mézzel, stb. táplálkoztak) és a "kis ragadozók" (gyűjtögetők, akik hallal,
baromfihússal, tojással, gabonafélékkel, zöldségekkel, diófélékkel és mindenféle erdei
gyümölccsel táplálkoztak. Ők félig letelepedett,  félig  vándorló  életmódot  folytattak.
Nyári időszakra a folyópartokon, az édesvizű tópartok erdős környezetében telepedtek
le,  de  mivel  a  hagyományukhoz  nem tartozott  az  élelem tartósítása,  délre mentek
telelni.).

Minden nemzetnek megvolt a saját törzsi értékrendje és a környezettel való kapcsolatot
szabályozó  mechanizmusa.  Az  emberek  a  saját  természetük  szerint  és  az  adott
évszaknak megfelelően táplálkoztak. Ennek alapján a természetes szerény táplálkozási
időszak januártól márciusig tartott (a korai keresztény időkben ezeket a hónapokat a
Proszinecnek és Szecsenynek hívták, előtte nem sok törzs tartotta számon a naptárhoz
kötő  eseményeket).  A  böjtöt  önmagában csak  gyógyászati  célokra  használták,  és  a
városi életforma még nem játszott uralkodó vagy túlnyomó szerepet. 

Komoedica
A Komoedica az őskorból fennmaradt ősi  tavaszünneplés. Az ünnep megnevezése és a
rítusok  eredete ismeretlen, de archaizmusként  való  értelmezésének  létezik  három
népszerű magyarázata:



a)  B.A.  Rjibakov  úgy  vélte,  hogy  a  név  komoedica  ógörög  κωμ δία  «komédia"-bólῳ
származik. Rituális archetípusát a kőkorszak idejéhez köti, amely kezdetben a medve
vadászati kultuszához kapcsolódott. 

Szerinte a rítus a medve rejtekhelyről való kicsalogatását, levadászását, vagy fogságba
ejtését szolgálta.

Köztudott, hogy a medve jól szelídíthető állat. Az ősi időkben az emberek vadászatra
nem csak kutyával,  lóval  és  sólyommal,  hanem farkassal,  sassal,  medvével  és  más
ragadozókkal is jártak. Ezek az állatok voltak a védőik és segítőik.

A medve vadászati kultuszához tartozik a harcosoknak a vadállat természetével  való
azonosulásának rítusa is. Az ősi időkben az egyik harcosnak a kiválasztott állat volt a
példamutató  tanítómester,  másiknak  versenytárs.  Ezt  bizonyítja  számos  utalás  és
összehasonlítás az ó orosz folklórban "jó szeme van, mint egy sasnak", "egészséges,
mint  a  medve",  valamint  a  mesés  megszemélyesítések  "Hiúz  Vagyok  a  Futásban",
"Farkas vagyok a Futásban", "Farkasember".

A  medvét  távoli  ősüknek  tekintették  a  kelta  harcosok  (ó  skandináv  berserkr).  Úgy
vélték,  hogy  medve  adta  nekik,  a  "gyerekeinek"  a  bátorságot,  az  erőt  és  a
kegyetlenséget. 



b) Fehéroroszországban  a  Komoedica (beloruszul Kamaedzіca)  a medve  tisztelethez
kapcsolódik.  Március 24-én (április 6.)  ünneplik és a medve  téli  álomból  való
felébredésének szentelik. Az ősi hagyomány szerint  ezen a napon 3 különleges  ételt
készítenek:

- első fogásnak  szárított bogáncsot  készítenek  annak  jelül, hogy a medve  nagyon
kedveli  a növényi  élelmet;
- második fogásnak  zablevest  készítenek, mert a medve szereti a  zabot;
- harmadik fogásnak borsó labdákat készítenek, ez alapján nevezték el  az ünnepet is,
"komoedica".

A fehérorosz régi rítus különlegessége abban is áll, hogy mindhárom ételt az ünneplők
maguk eszik meg. Ezután a fiatalok és az öregek egyaránt az ágyba fekszenek, de nem
alszanak,  hanem nagyon  lassan  gördülnek  egyik  oldalról  a  másikra,  hogy  beleéljék
magukat  a  medve  felébredési  folyamatába.  Meg  vannak  győződve  arról,  hogy  a
következő napon a "medve felkel" a téli álomból és megjön a tavasz.

c)  Egyes  emberek  úgy  gondolják,  hogy  az  ősi  keleti  szlávok,  illetve  földművelők  a
medvét  az  emberhez  a  legközelebbi  rokonnak  tekintettek,
Komának szólították és hódoltak neki. Az őskorban a medvéket
az isteni erejével ruházták fel és a szlávok úgy vélték, hogy az
maga a Velesz istennek fenevad képe, a medve barlangja pedig
az alvilágba való bejárat. Tiszteletére kora reggel, még a reggeli
előtt  dalokkal,  táncokkal  és  rítus  mondókákkal  a  falusiak  az
"áldozati palacsintákat" a Medvének, a Velesz megtestesülésnek,
az  Erdő  Istennek  vagy  Úrnak  vitték,  és  azokat  a  farönkökre
pakolták:

Kinek adjuk az első palacsintát?
Hogy hogy kinek? - A Komának!
Kinek adjuk a tavalyi mézet?
Hogy hogy kinek? - A Komának!
Kinek adjunk sajt darabkát?
Hogy hogy kinek? - A Komának!

Ezzel az ősi pogány szláv szertartással kezdődött a kéthetes tavasz-ünnep. Ide tartoztak



a  tél  túlélésének  örömére  tartott  rítusok,  az  új  mezőgazdasági  ciklus  előtt  tartott
egyhetes,  és  az  új  mezőgazdasági  ciklushoz  való  ugyancsak  egyhetes  felkészülési
szertartások.  Először  ez  mozgó  ünnep  volt,  amelyet  a  Nagytermészet  felébredési
napjához igazítottak,  később azt  egyesítették a  tavaszi  napéjegyenlőség napjával  és
elkezdték Velikdenjnek nevezni.

Az  ünnepre  az  orosz  síkság  őslakói  nagyon  alaposan  készültek.  Az  első  héten
összegyűjtötték a tél alatt elhasznált ruhákat, és a ház hátsó kijáratán óvatosan kivitték
a faluból, majd máglyára tették. Nem lehetett hadonászni az elhasznált ruhákkal, vagy
hozni-vinni azokat a településen keresztül, mert azt gondolták, hogy a régi ruhákban
élnek a betegségek és a kórokozók. Ezt követően takarították ki a lakóhelyet, rendezték
a házat és az udvart, "rendesen" tisztították a testet, tartották az elhunyt ősökről való
megemlékeztetést,  dicsérték és búcsúztatták a Tél-Anyácskát,  hódolatot mutattak az
Erdő Úrnak, áldozatot mutattak be a Nap (Ős-apa) tiszteletére.

A népi naptár és hiedelmek szerint abban az időben negyven különböző madár érkezett,
és az első közülük a pacsirta, a tavasz futára volt.  Ezért abban a réges-régi  időben
szalmából "pacsirtákat" készítettek, a háziasszonyok sovány tésztából sütikét sütöttek,
majd a fákra akasztották. Ezekkel a madarakkal magas dombokra, kiemelkedő helyekre
mentek és hívták a Tavaszt (Szépségesleányt). 

A  mezőgazdasági  „naptárt”  hímzés,  fán  és  farönkön  levő  metszések,  vagy  kerámia
díszítés formájában adták tovább generációról generációra.



Meg kell említenem, hogy a történelem előtti időkben (egyes területeken a középkorig),
az orosz síkság őslakóinak általában olyan mozgó ünnepeik voltak, amelyek  bizonyos
természeti jelenségekhez kötődtek.  Ilyenek  voltak  például a hó  olvadása, a  medve
felébredése, a fű megjelenése, a gyümölcsök érése, a fák lombhullása, az első havazás,
stb. Az ünnepek egyenértékűek voltak, vagyis köztük nem volt fő és másodlagos ünnep,
és az újév a mai értelmezésben nem létezett.

Azokban az időkben teljesen más volt az értékrend és a valóságérzet. Plágium nem volt,
mert nem létezett az elkülönített tulajdon fogalma, hanem az elemek összességének a
hovatartozását, az  elem és az  egész  fogalmát ismerték. Az  emberek "egységes
világképben" éltek, ahol minden mindennel összefüggött, ahol az egyik jelenség a másik
jelenség szerves részét, vagy módosított formáját képezte.

Ebben a rendszerben fontos szerepet  játszott  a természeti elemek (folyó, tó, mező,
erdő, állat) alaptulajdonságának és jelenségeinek (a szél, az eső, az égitestek, a föld, a
levegő) figyelése. A fenti megfigyelések  alapján  az emberek nyáron  viszonylag
gondtalanul éltek, ősszel tartalékolták az élelmet, télen küzdöttek a túlélésért, tavasszal
viszont ébredezni kezdett a természet, felengedett a föld és a termesztők vetni kezdtek.

Úgy tartják, hogy a kelet-európai síkságon az új kőkorszaktól kezdve terjedt el az erdő
égetéses  gazdálkodása,  az  erdős övezetben  való  földművelésnek  kezdetleges  ősi
módszere. Ez a módszer a fák mély bevágásán és elégetésén, a termesztett növények
magvainak a  meleg hamuba  való  vetésén  alapszik. A  módszer alapos előkészülést
igényelt,  mivel  a meggyújtás pillanatában a  fáknak (bokroknak) jó száraznak kellett
lenniük. Később  ezt a módszert betiltották, mert  gyakran  hatalmas erdőtüzekhez és
tömeges állatpusztuláshoz  vezetett,  megzavarta a folyók  vízjárását,  elősegítette  az
erózió megjelenését, stb.

A nép emlékezetében, szokásaiban és a rituálékban szimbolikusan tükröződik az összes
általa szerzett tapasztalat és átélt esemény. Így feltételezhetjük, hogy az erdő égetéses
gazdálkodása szertartásaiból öröklődött rítus jelenik meg abban, amikor Maszlenyicakor
tűzkereket készítenek, görgetnek.



A Maszlenyica szalmabábuja szimbolizálhatja a "Máglyahalált", amelyet Oroszországban
a XIII.  századtól a  XVIII.  század  első feléig főként  az  elítélt  eretnekség és
boszorkányság ellen alkalmaztak. Abban az időben a nép megfélemlítésének érdekében
az elítéltet a kivégzés előtt körbe vitték a településeken, majd nyilvános Máglyahalállal
végezték ki.

Tavaszi Kolovorot
Tavaszi Kolovorot egy ősi pogány ünnep,  a csillagászati  tavasz köszöntése a  tavaszi
napéjegyenlőség (március 20-21) napján.

Egy kereszténynek a  pogány  azt jelenti "minden más vallás", vagy primitív  vallás
doktrína  nélkül. Azonban a  politeizmus, az iszlám, a buddhizmus, a  samanizmus, a
totemizmus, az animizmus  és a bálványimádás, amelyek kereszténység előtt a kelet-
európai-síkság  területén  széleskörben  elterjedtek  voltak, egyáltalán  nem homogén
fogalmak. A kereszténység előtti korokban a Kárpátoktól az Urálig nem volt olyan állam,
ahol egy népcsoport élt,  hanem ott több nép kultúrája volt megtalálható a rá jellemző
világnézettel, politikai határokkal. A városi életmód fejlődése során azok  érdekei elég
gyakran ütköztek (pl. a vízi kereskedelmi útvonalak birtoklása).

Egészen másképpen neveztek sok mindent, mint most. Így a medve volt a Velesz, a
Koma és az Erdő Ura. Magát a Napot Ra, Kolo, Dazsjbog vagy Jarilo néven hívták, és a
Hold Meszjac, Hideg fényű égitest, az Éjszaka Mindent látó Szeme, stb. volt.  A Fekete
tengert régen Pontusznak nevezték, és még régebben édesvizű tó volt. Körülbelül 1500
évvel ezelőtt a Volga neve Itil volt, még korábban Ranak hívtak. Azok, akik a partján
éltek Rászki vagy Raszkije néven nevezték magukat, amit  most úgy használunk, mint
volgai. A Velikdenj  fogalom egy történelmi kultúrához  tartozott, a  Kolovorot egy
másikhoz, a Krugolet egy  harmadikhoz, majd a  hatalmas területen  levő  vallási  és
politikai egységesítési kényszer miatt minden fogalom összekeveredett!

Azon  a  területen  lakó  ária  (indoiráni  és  szlávjano  -  ária) népek akkoriban nem az
„éveket” számolták, hanem a nyarakat vették száma, és az „Új Nyárkerék” (Novoletie)
az őszi napéjegyenlőséggel  kezdődött. Ennek a  számolási  rendszernek  az  alapját a
védikus írások képezik. Náluk egy krugolet (nyárkerék) 15-rendes vagy egyszerű (365
napos) és egy szent (rendhagyó)  Nyárból (369 napos)  állt  össze. Egy rendes
nyárkereket 9 negyvennapos  részre  (hónapra)  osztottak. Elkülönített, magasan



szervezett településekben éltek, a számítások pontosságáért és a rituálék betartásáért a
tudósok, az asztrológusok és a papok feleltek. Ők jól tájékozódtak, jól képzett harcosok
és tudósok, kiváló kereskedők voltak. Abban a távoli időben éppen az áriák tiltakoztak
legjobban  az oroszországi területen  a Júlián-naptár bevezetése, és az új év napját az
őszi napéjegyenlőség napjától az első telihold márciusi napra való áthelyezése ellen.

Nyomon  követhető  még  egy  nem áriai Napimádó  rendszer,  ami  alapján az  ősi
földművelők  szabályozták a  társadalmi életüket, ez  a  Kolovorot. A  hagyomány
tartalmazta az  éves ünnepek, rituálék és ceremóniák ciklusát. Az egész Napfordulót
(Kolovrat vagy Kolovorot) itt nyolc részre osztották, kétszer négyes rendszer alapján
határozták meg az „úszó” és a rögzített ünnepek időpontjait. A rögzített ünnepekhez
tartozott mind a két Napforduló (téli és nyári), és mind a két napéjegyenlőség (tavaszi
és őszi). Ezen  ünnepnapok  meghatározásában  a  papok szigorúan  a  Napjáráshoz
igazodtak.  Az "úszó" ünnepekhez  különböző  Szent  napok  tartoztak,  amelyeket  a
természeti jelenségek, ezen kívül  a növekvő és  fogyó Hold alapján határoztak meg.

Ebben a rendszerben, a  Napfordulóban  fontos  szerepet  játszott  a tavaszi
napéjegyenlőség,  amelyet  különös tisztelettel, szertartásokkal  és áldozatokkal
ünnepeltek.

Amikor a  Kolovorot fogalomról beszélünk, érdemes megemlíteni, hogy a szónak több
jelentése is van:



Kézi fúró

 

Erősen örvénylő víz, örvény, mélység.

Állandó folyamat a kiinduló helyzetbe való visszatéréssel; cirkuláció, napforgás. 

A jelentés utal még egy ősi rendszerre, ahol a nappali időt egy botocska vagy rúd 
segítségével határozták meg (napóra). Vetett árnyék balról jobbra forgott az ősi óra 
középső pontja körül.

Érdekes, hogy a Az  orosz  népi hagyományok a mai napig őrzik  a  Kolovorot vidám
néptáncot (prototípusa megtalálható a magyar hagyományban is). A tánchoz egy olyan
botot kell elkészíteni, amely 1/3 résszel magasabb, mint az az ember, aki tartja. A bot
tetejére egy nyolcágú kereket kell erősíteni, majd tizenhat szalagot kötni rá. Nyolc pár
áll  egymással szemben  és  jobb  kézzel  egy-egy  szalagot  fognak. Ezután a zenére
egyszerű tánclépessel a résztvevők kígyózó mozgással körkörösen előre mennek addig,



amíg az egész szalag össze nem fonódik. Miután befonták a szalagot, a botot elégetik. 

Találkozhatunk olyan körtánccal is, ahol a szalagokat egyenesen a bothoz kötik, vagy
csak egyszerűen átfűzik a keréken. Ezekben az esetekben a táncosok azonos irányban
dalokkal és mondókákkal mennek körbe.

Találkozhatunk "óra" változattal is. Itt csak egy szereplő fut kígyózó mozgással a bot
körül, és a lassan előre haladó táncosok között.

 

Minden,  itt  felsorolt "A Tavasz Ünnepe" szertartás  történelmi és kulturális gyökereit,
hagyományait az utódok a szívükben őrzik. Mindenki vonzódik a „saját  gyökereihez”
még akkor is, ha ezeket nem könnyű megtalálni a népek keveredése során.

Kívánok, hogy mindenki találja meg és őrizze a hagyományokban az éltető szálat!
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A program szervezők Astangajóga Alapítvány, Alafavit Alapítvány és Eötvös10 Közösségi
és  Kulturális  Színtér szeretettel meghív minden érdeklődőt az  „Orosz  Farsangi
Mulatságok” díjmentes programra, amelyre 2016. március 13-án 11 órakor kerül sor az
Eötvös10-ben.
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