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I.  A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

 

    A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: dr. Nagy-Pölös Zoltán okleveles ethnográfus 

Levelezési cím: 9700 Szombathely, Kodály Zoltán u. 4.10/117. 

Telefonszám: 06-20/229 6998 

E-mail cím: nagy.zoltan52@gmail.com 

 

 

II.  A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1.    A nemzeti érték megnevezése: Rönkhúzás a Vasi Hegyháton, az Őrségben és 

a  Rábavidéken 

 

2.    A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

   agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  

   ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport 

   természeti környezet  turizmus   

 

3.    A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Hegyhát, Őrség, a szlovénok lakta Rábavidék 

(Vendvidék) 

 

4.    Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

   települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 

 

5.    A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:  

 



A rönkhúzás eredete a távoli múltban gyökerezik. Az eddigi kutatási adatok szerint1 a farsang 

szó a bajor-osztrák jövevényszó: a „voschang”-ból származik. Első írásos említése 1283-ból 

ismert. A farsang magyarországi kialakulása a középkorra tehető. A farsangi álarcos 

alakoskodás szokása a királyi udvarba délről, Itália felől érkezett, ahol a népünnepély ma is  

karneválként ismeretes. Nyugat felől a városi polgárság, majd a falvak népe a német ajkú 

betelepültek közvetítésével, vagy a közeli szomszédság okán a nálunk máig ismert, kisebb 

csoportokat magába foglaló dramatikus népszokást vette át. 

A farsang időszaka a hagyományos értékrend szerint a házasságkötés időszaka volt. Nagy 

szégyennek tekintették, ha a kisebb közösségekben – falvakban – az elmúlt farsang idején 

nem köttetett házasság.  A történelmi közelmúltig az a szokás dívott, hogy büntetésként 

farsang farkán álmenyegzőt tartottak, szégyen rönkre (tuskóra) ültetve a közösségből 

kiválasztott (legidősebb) hajadonnak, legénynek maradt fiatalokat és felvonulást szervezve 

tréfás, mókás ceremónia kíséretében  ál esküvővel egybekötött mulatságot, lakodalmat 

tartottak a falu közösségi helyszínén, legtöbbször a kocsmában, ivóban. A helyi közösség 

által szervezett esemény lényeges eleme a felvonulás és a színjáték, valamint az közösen 

elfogyasztott ünnepi lakodalmi étkezés és az azt követő mulatozás volt. A Nyugat-Dunántúlon, 

különösen Vas megyében tuskóhúzás, rönkhúzás, máshol tőkehúzás, fenyőlakodalom néven  

ismert népszokás  a magyar ajkú aprófalvakon, kisvárosokon kívül nemzetiségek által lakott 

területen is megtalálható, bár napjainkba  a rönkhúzás részben már turisztikai attrakcióvá 

válva maradt meg. A hazai szlovénok lakta vidékről–  Orfaluból 1904-től, Rábatótfaluból 

1909-óta– ismert, de  a horvátok lakta Felsőcsatárról is találhatunk e népszokásról írt, korai 

meglétét bizonyító szakirodalmat2. A rönkhúzás a hazai szlovénoknál „borovo gostüvanje”, a 

grádistyei horvátoknál pedig „bor vlič, „plehljin vič”, „jelvu vlič” néven ismeretes. A 

rönkhúzás lényege, hogy szervezett hangos felvonulás legyen a falun végig haladva, amit 

lakodalmas paródiával egészítenek ki. 

A rönkhúzás egyik feltűnő mozzanata – éppen úgy, mint más európai népeknél –a jelmezes, 

álarcos alakoskodás. Már a 15. század óta szólnak az adatok férfi-női ruhacseréről, 

álarcviseletről, melyet a mai rönkhúzási menetben is felfedezhetünk. Hagyományos figurák 

közé tartozik a női ruhát öltő menyasszony és vőlegény, koszorús lányoknak öltözött 

legények, öregember-öregasszony pólyás babával, éhező gyermekük számára pénzt kolduló 

cigányasszony, ügyvédek, bírók, csendőrök, korommal bekent arcú  maskarás ördögök, 

bohócok, mesteremberek. A feldíszített rönkön  kap helyet a kisbíró, aki kidobolja az 

                                                           
11  Klier, Karl M 1853,  Dömötör Tekla 1964, 1972,  Ujváry Zoltán 1979,  1982, Horváth Sándor 1996, M. Kozár 

Mária 1996. 
2 Vakarcs Kálmán 1933, Csaba József 1972. 



esemény menetét, tréfás szavakkal illetve az ifjú házaspárt és a falu lakosaiból összeállt, 

ünneplőbe öltözött násznépet.  A hosszú, olykor 25–30 métert is elérő fenyő rönkhöz  a  

hajadon leányokat sorban hozzákötik, ezt a terhet kell húzniuk, ha már nem mentek férjhez 

ebben az évben. Eredeti funkciója szerint figyelmezteti a fiatalokat, a pártában maradt 

lányokat, nőtlen legényeket, hogy teljesítsék életkori kötelességüket, házasodjanak 

mihamarább össze. A menet követő  hintóban ültetett  „püspök”, vagy a „pap” a „kisbíró” 

fontos szereplők, aki az esketésre kijelölt helyen  csalfa módon – kihirdetik,  pajzán elemeket 

is tartalmazó beszéddel – összeadják, megáldják  a „fiatalokat” – megjegyezve azt is, hogy 

csak a lakodalom végéig, éjfélig  érvényes a „mókaházasság”. Dömötör Tekla leírása szerint 

a Rábatótfaluban 1968- farsangján megtartott rönkhúzáson a Szentgotthárdtól Rábatótfaluig 

vezető úton 168 álarcos, jelmezes figura vett részt a felvonulásban. A köztudatban őrségi 

népszokásként ismert rönkhúzás: tréfás lakodalom – annak csaknem minden elemével –, 

melyen a „lehetetlen” násznép feldíszített farönköt húz az esküvő helyére, rendszerint a 

kocsmához, ahol a „vőfély” megkéri a zokogó menyasszony kezét a vőlegény számára. 

Jellemző a hagyomány erejére, hogy az 1992-ben megrendezésre került őrimagyarósdi 

menetben, az egész falut átszelő felvonulásban – a kis település apraja-nagyja megjelent. Egy-

egy rönkhúzás nagyon hasonlít az igazi hagyományos esküvőhöz. Kikérik a legényt, leányt, 

felköszöntik az örömszülőket, versekkel, tréfás bekiabálásokkal tarkított mondókákkal. 

Dramatikus játékukban eljátsszák a püspököt, a papot, a vőfélyt, a cigányvajdát, a 

jövendőmondó asszonyt, a kisbíró szerepét. A rábavidéki szlovénok 2014-ben Kétvölgyön 

megtartott farsangján a menyasszony fehér ruhába bújt, sminkelt férfi, míg a vőlegényt 

általában nő testesíti meg, hatalmas bajusszal, kalapban, ünnepi felöltőben. Az örömszülők 

hangos, sírással búcsúztak édes szeretett gyermeküktől, aki nekik a legszebb, arcára rajzolt 

bibircsókjával, vagy nem éppen daliás alkatával. Aztán a pár a rönkre ült és a falu ifjúsága 

énekelve, kiabálva, rikoltozva húzta őket végig a településen. Közben daloltak, hangoskodtak. 

A ceremónia helyszínén aztán egy alkalmas papnak kikiáltott személy összeadta őket. A 

beszéd két nyelven, szlovénul és magyarul hangzott el. A vőfély pedig egy kétszáz éves 

vőfélykönyv szövegével régies, helyi szlovén nyelvjárásban hívta a résztvevőket a 

lakodalomba. A rönköt az esketést követően elárverezték. A bevételből fedezték a lakodalmi 

és egyéb kiadásaikat. Régebben ifjúsági szervezetek, legényközösségek, újabban civil 

szervezetek, néptáncegyüttesek szervezik és koreografálják az eseményekre plakáttal, 

internetes megjelenéssel hívják fel a figyelmet, a világhálón emlékeztető fényképekkel teszik 

mindenki számára vonzóvá a lezajlott eseményt. Az utóbbi évek során a kisrégiókban az 

újjáélesztett hagyomány több településen is megrendezésre került. Évente visszatérő 

eseménynek számít a rönkhúzás megrendezése ma már Körmenden, Nádasdon, Szőcén, 



Őrimagyarósdon, Pankaszon, Szarvaskenden, Őriszentpéteren, Rábatótfaluban és  Kétvölgyön 

is. 

 

 

6.    Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

A rönkhúzás hagyománymegőrző, hagyományteremtő, identitásőrző és egyben turisztikai 

látványosság. Az aprófalvas települések és kisvárosok kulturális életében az arra hivatott 

szervezők közreműködésével a múlt értékes – ma már kiveszőben lévő – szokásait elevenítik 

fel, a dramatikus játékelemeket olykor új ötletekkel színezik. Közösségmegtartó erejük 

vitathatatlan, alkalmat ad arra, hogy a közösségi alkalomkor a játékos mulatságba  minden 

korosztályt bevonhassanak. A tréfás lakodalom lehetőséget ad kikapcsolódásra, de a 

kisközösségek építésére is jó alkalmat teremt, e mellett turisztikai látványosságként sem 

elhanyagolható. 

 

7.    A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 

 

Vakarcs Kálmán: Tuskóhúzás a szentgotthárdi járásban. Ethnographya 1933. 

Klier, Karl M.: Das Blochziehen. Ein Faschingsbauch von der Südorstgrenzen Österreich. 

Eisenstadt 1953 

Dömötör Tekla: Naptári ünnepek–népi színjátszás Budapest, 1964. 

Dömötör Tekla: Magyar népszokások Budapest, 1972. 

Újváry Zoltán: Farsang, vénlánycsúfolás. Néprajzi Lexikon 2. köt. 56.p, 5. kötet 523-524.p. 

Budapest 1979, 1982. 

Csaba József: Rönkhúzás a felsőcsatári horvátoknál. Vasi Szemle 1972. 4. sz. 447-446. p. 

Horváth Sándor: Népszokások, vallási élet. In: Vas megye népművészete. Szerk.: Gráfik 

Imre, Szombathely, 1996. 296,298. p. 

M. Kozár Mária: A magyarországi szlovénok néprajzi szótára Szombathely, 1996. 20-21.p. 

 

 

III.  MELLÉKLETEK 

 

1.    Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 
 

2.    A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 
 

3.    A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 

 



 
Rönkhúzás Őrimagyarósdon 1992-ben. Vas megye Népművészete 298.p. 563. ábra. 

 

 

                                              

 
 

Rönkhúzás Őrimagyarósdon 2017-ben, 25 évvel később is megtartotta e népszokás a 

vonzerejét. 



 

 

 

 

          

 

 

 


