
Tollfosztó 
 
A tollfosztást a mezei munkák őszi megfogyatkozása után kezd-

ték, általában október végén. 
A liba- és tyúktollat nagy becsben tartják Kalotaszegen, hiszen a 

párnák jelentik a vetett ágy díszét, gazdagságát. Ma már nincs szük-
ség annyi tollra, mint régen. A lányok kevesebb hagyományos párnát 
visznek, ezeknek jó részét is édesanyjuktól öröklik. 

Így a tollfosztás is veszített régi jelentőségéből. Míg a század 
elején még mindig éltek a fosztóval kapcsolatos szokások, ma már 
csak a Szucság–Méra szögeletben maradt belőle valami. 

Régen, télen egy-egy csütörtök vagy szombat este gyakoriak 
voltak a tollfosztó kalákák. 20–25 asszony gyűlt össze egy-egy kalá-
kát hirdető házhoz, ahol már érkezéskor „mízes pálinkával”, kaláccsal 
kínálták őket. A legszebb dúdok és szaporák kerültek elő. 

Lassan emelkedett a jókedv, addig, hogy sokszor tollas maszku-
rák-at is öltöztettek: egy-egy asszony arcát bekenték szilvaízzel, majd 
tollat fújtak rá. Még maszkurák is jöttek ilyenkor a házhoz, farsang 
végén – egyik vagy másik fonó küldöttei, de csak nők. 

A fő gond ilyenkor az volt, vajon nincs-e a maszkurák közt férfi 
leskelődő. Ha véletlenül felfedeztek egyet, jól megcibálták, és előfor-
dult, hogy levetkőztették, és ruha, cipő nélkül rakták ki a hidegbe.  

A nagy mulatozást csak az éjféli töltött káposzta szakította meg. 
Megtörtént, hogy ha az asszonyok nem voltak megelégedve az ellá-
tással, szétfújták, szétszórták a toll egy részét. Ilyenkor az utca, udvar 
is megtelt tollal, hirdetve, hogy fösvény volt a háziasszony. Az éjféli 
után előfordult, hogy az asszonyok még összepótoltak, citerást fogad-
tak, és reggelig folytatták a mulatságot. Egy-egy asszony kalapot tett, 
nadrágot húzott, s úgy játszotta a „gavallér” szerepét. Reggel felé 
énekelve, összefogózva mennek végig a falun, ki-ki hazafelé. 

A tollfosztás elkezdésével egy időben szokott véget érni a kapu-
zás, a fiatalok nyári vasárnapi mulatságának állandó kerete, és kez-
dődött a fonó, táncolóház-fogadás a téli ünnepek színterének biztosí-
tására. 
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