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BEVEZETÉS 

 

 Dolgozatomban az Ipoly alsó folyásánál található két település, Ipolydamásd és 

Helemba mai napig élő farsangi szokásait járom körül. Az Ipoly mentén máig csak ebben a 

két faluban maradt fenn megszakítás nélkül ez az ősi hagyomány. Fontosnak tartom, hogy 

leírjam e két falu jelen korban is megtapasztalható télbúcsúztató szokásait, hiszen még nem 

született részletes, átfogó vizsgálat, tanulmány ebben a kérdéskörben. Az egyik legfontosabb 

forrásom Korcsmáros László (1920–2005) tanár-könyvtáros kézirata, aki az 1950-es évek 

elejétől készített feljegyzéseket, szólított meg idős adatközlőket Ipolydamásdon, így egészen a 

XX század elejéig visszanyúlva tájékozódhatunk közvetlen adatokból az itteni szokásokról. 

Összegyűjtött feljegyzéseit rendszerezte, legépeltette, beköttette, így az egy példányban létező 

Adatok Ipolydamásd néprajzához című kötet egyedülállóan értékes forrás ebben a 

tárgykörben.   

Számos szakirodalmat találtam a magyar népszokásokról, azon belül a téli 

ünnepkörhöz tartozó farsangolás leírásáról, de konkrét említést csak két kötetben leltem az 

ipolydamásdi és helembai maskarázásról. Ujváry Zoltán: Farsangi népszokások
1
 című 

művében olvasható pár oldalas közlés az ipolydamásdi farsangtemetésről, illetve Liszka 

József: Egy népszokás múltja és jelene /Farsangi maskarázás Helembán/
2
 című 

tanulmányában találtam szakmai leírást a tárgykörről, mely a IV. Folklór és tradíció című 

kötetben található. Ezeken kívül megjelent még néhány cikk, beszámoló a két falu 

farsangjáról különböző újságokban, folyóiratokban, többek között a Napút című folyóiratban 

Németh Péter Mikola tollából, Hetedhét Ipolyon innen és túl… címmel.
3
 

Témaválasztásomban a személyes érintettség, gyermekkori élményeim is szerepet 

játszottak. Kiskorom óta számos alkalmam adódott arra, hogy rész vegyek az ipolydamásdi és 

helembai farsangi alakoskodáson – ugyanis nagyszüleim a két faluval arrébb fekvő 

Vámosmikolán élnek – ezért számomra természetes és ismerős közeg az ipolymenti falvak 

világa. Tudatosan három éve figyelem és dokumentálom a farsangi ünnepkör itteni 

szokásainak menetét. A fényképes és mozgóképes dokumentáció mellett számos interjút 

készítettem a résztvevőkkel, a szervezőkkel, a falvak vezetőivel, illetve a farsangi időszakon 

                                                           
1
 Ujváry Zoltán 1991:90-91 

2
 Liszka József 1987:96-101 

3
Németh Péter Mikola: „Hetedhét Ipolyon Innen és túl…”( Az Ipolydamásdi és helembai farsang) 93-97. o. 

Napút, 2004. február 
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kívül is többször tettem látogatást a településeken, ahol különböző helybéli adatközlőkkel 

félig strukturált interjúkat készítettem. 

A dolgozatomban az eddig rendelkezésemre álló adatok tanulmányok, illetve a saját 

gyűjtéseim alapján vizsgálom a szokás elemeinek, lefolyásának és társadalmi 

vonatkozásainak változását a XX. század elejétől napjainkig. Ezen kívül szeretném 

megvilágítani, hogyan szólt bele a történelem a két falu életébe, mert éppen a trianoni döntés 

után határfolyóvá nyilvánított Ipoly két oldalán fekszenek. Így a folyó a történelem kényszere 

miatt hosszú évtizedekig nem összekötötte, hanem elválasztotta a korábban szerves egységben 

létező kultúrköröket
4
.  

A FARSANGI SZOKÁSOK TÖRTÉNETE EURÓPÁBAN ÉS A MAGYAR 

HAGYOMÁNYBAN  

 

 A farsangi maszkos alakoskodás az egész magyar nyelvterületen ismeretes volt. A 

szokás főbb elemei azonosak, de táji és területi eltérések figyelhetők meg benne. Akár 

falunként is lehettek különbségek egy-egy motívumban. A farsang kezdete vízkereszt, vagyis 

január 6., a végső időpontja, pedig annak függvényében változik, hogy mikorra esik a 40 

napos böjti időszak kezdete, vagyis húshagyó kedd. A maszkos alakoskodás legfontosabb 

három napja farsang farkára esik, farsangvasárnapra, farsanghétfőre és húshagyó keddre. A 

farsang a tél elűzéséről, a párválasztásról és a böjt előtti utolsó „nagy” evésről-ivásról és 

mulatozásról szól, ezek a falusi és városi farsangra egyaránt vonatkoztak. A farsang a 

legkülönbözőbb népi játékok, az álarcok, maszkok, álöltözetek mögé bújás, az átváltozások, 

szerepcserék időszaka volt.
 5
 Így foglalhatók össze Ujváry Zoltán gondolatai a farsangról. 

 A farsang lényegének megfogalmazását Barabás László egy másik szemszögből 

mutatja meg. „A farsangi kultúrában megragadható az egyetemes kultúra két egymással 

szembenálló és egymást kiegészítő típusa: a rendre és szabályokra, a harmóniára, 

erkölcsiségre és szellemiségre épülő apollói és az ösztönös, szabad, minden kötöttséget 

elsöprő, káoszt is jelképező dionüszoszi kultúra; pszichológiai értelemben pedig a személyiség 

sajátos kettősége, bipolaritása, a tudatos és emocionális viszonyulásunk a világhoz.”
6
   

                                                           
4
 A kultúrkör fogalmat ebben az esetben a korábban szerves egységet alkotó földrajzi tájegység, az Ipoly-

mentén található települések a trianoni döntésig létező közös etnikai, gazdasági, kulturális gyökereire értem.  
5
 Ujváry 1991:5-10, lásd: Dömötör 1972:26-28, Dömötör 1986:18-22, Róheim 1990:213-226, Tátrai Zsuzsanna - 

Karácsony Molnár Erika 1997:50-51, Pozsony 2006:205-219, Barabás 2009:13-15,  
6
 Barabás 2009:14 
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Peter Burke Népi kultúra a kora újkori Európában című művéből fontos részleteket 

tudhatunk meg a farsangi szokáskör változatos világáról Európa-szerte. Ha tömören akarjuk 

összefoglalni Burke gondolatait, akkor néhány fontos momentumot érdemes kiemelni a 

témáról szóló leírásából. „A farsangot hatalmas színjátéknak tekinthetjük, melyben a főutcák 

és főterek alkották a színpadot, a város falak nélküli színházként funkcionált, a városlakók 

voltak a színészek és a nézők”
7
 A férfiak között felcserélődtek a szerepek, a nők férfinak, a 

férfiak nőnek öltöztek. A farsang ideje szöges ellentétben állt a hétköznapokkal, ilyenkor 

mindenki úgy viselkedhetett, ahogy neki tetszett a saját maszkjával teljesen azonosulva. A 

felhőtlen mulatozás, vidámság és az eksztázis ünnepe volt.
8
 „A farsang nemcsak a böjttel, 

hanem a hétköznapokkal is szemben állt, nem csak a hamvazószerdán kezdődő negyven 

nappal, hanem az év többi részével is. A farsang ideje alatt a kizökkent idő, a „feje tetejére 

állított világ” (word turned upside down, le monde renversé, il mondo alla rovescia, die 

verkehrte Welt) valósult meg. Ez a kora újkori Európa népi kultúrájának kedvenc témája 

volt.”
9
 Tehát összegzésképpen a farsang az intézményesített káosz időszaka volt, ahol eltűntek 

a határok, a zűrzavar és az őrület vette át az uralmat.
10

 

Manga János: Ünnepek és szokások az Ipoly mentén című művében az Ipoly két 

oldalán elhelyezkedő falvak farsangi szokásairól ír. Könyvéből néhány fontos momentumot 

szeretnék felidézni. Tanulmányából kiderül, hogy az Ipoly-mentén az első világháború után 

gyakorlatilag megszakadt a farsangozás hagyománya. Ezt a háborúval, illetve a 

legényközösségek felbomlásával magyarázza. „Az első világháború előtt még az egész 

környéken általános volt a háromnapos farsangi mulatság, amit külön rendeztek a felnőttek, 

külön a gyerekek számára.”
11

 A háromnapos farsang a vasárnap délutáni Istentisztelet után 

vette kezdetét és egészen húshagyó kedd éjfélig tartott. A farsang tulajdonképpen a fiatalok 

számára az egyik legjobb alkalom volt az év során az ismerkedésre, a táncmulatságok 

alkalmat adtak a legényeknek az udvarlásra, az a lány, aki nem kelt el szégyenben maradt. A 

háromnapos farsangi mulatozás az I. Világháború ideje alatt egy napra redukálódott, 

mégpedig a legények vasárnapi báljára. Ezt a változást Manga a világháború és a paraszti 

életforma átalakulásával magyarázza.
12

 „Bár a változó paraszti életforma már előbb kikezdte 

ezeket az alkalmakat, a „döntő csapást” végül is az első világháború és az azt követő 

                                                           
7
 Burke 1990:218 

8
 Burke 1990 219-222 

9
 Burke 1990:224-225 

10
 Burke 1990:227, lásd : Dömötör:1983:79-87, Bogdán:1978:54-64 

11
 Manga 1968:116 

12
 Manga 1968:116-119 
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esztendők mérték rájuk. A világháború éveiben és az azt követő időszakban megváltozott a 

falu megszokott, régi életformája. A legénység megritkult, a háborúból hazatért idősebb és a 

közben felnőtt fiatal legények között a nagy korkülönbség miatt megszakadt a közvetlen 

folytonosság, megbomlott a legényélet egysége, nem alakultak ki tartós legényközösségek, 

nem adták át egymásnak közvetlenül a hagyományokat, szokásokat. A 1920-as évek végén is 

megtartották a háromnapos farsangi mulatságot, de az már nem volt maradandó.”
 13

  Manga 

János könyvéből megtudhatjuk, hogy az Ipoly menti falvak mindegyikében megtalálhatóak 

voltak a téli ünnepkörhöz tartozó farsangi szokások különböző változatokban, de az első 

világháború ideje alatt és utána pár évvel az Ipoly menti falvak szinte mindegyikében 

megszűntek.
 
Manga János állításának élő cáfolata lehet a máig fennmaradt ipolydamásdi és 

helembai maskarázás, amely megőrizte e hagyományt valamilyen formában, de természetesen 

a XX-XXI. század folyamán jelentősen átalakult és funkcióváltozásokon ment keresztül, 

mégis megtartotta az ősi télbúcsúztató rítusok lényegét. 

IPOLYDAMÁSD ÉS HELEMBA TÖRTÉNETE 

 

 Ipolydamásd község Pest-megyében a szobi járásban, a Börzsöny hegység délkeleti 

oldalán, az Ipoly és az Öregdamásdi-patak által határolt ártéri síkságon fekszik. A trianoni 

döntést követően határzónába került, az országhatárrá nyilvánított Ipoly folyó partján 

találhatjuk. Lakosainak száma jelenleg 385 fő. A község területe az őskortól lakott, számos 

rétegben, különböző korokból találtak régészeti leleteket itt. A falu keleti határában, a Zuvár-

hegyen tárták fel a XII-XIII. században épített, faszerkezetű Árpád-kori vár maradványait, 

mely a XIII-XIV. század fordulóján pusztult el. Első írásos említése 1138-ban a dömösi 

prépostság adománylevelében található. A királyi vadászhelyként szereplő damásdi várat I. 

Károly Róbert építette fel az Ipoly völgyéből kiemelkedő dombon. 1523-ig királyi tulajdon 

volt, utána az esztergomi káptalan által felépített Szűz Mária-kápolna kapta meg, és vele 

együtt Damásd falut is. A vár 1641-ben végleg elpusztult. Damásd falu már a török kor elején 

elnéptelenedett. A ma Ódamásdnak mondott helyen, a mai falutól észak-nyugatra fekvő 

domboldalon jött létre a török kort követően a második település, melyen 1696-ban, Prievidza 

(magyarul Privigye) környékéről az esztergomi káptalan telepített ide szlovák nemzetiségű 

zselléreket. A falu lakossága mezőgazdaságból élt, szőlőtermesztéssel, szarvasmarha-tartással 

foglalkozott, s volt a faluban egy malom is. A mai helyére 1803-ban települt át a lakosság, 

                                                           
13

 Manga 1968:119 



7 
 

mivel lakóhelyük határa szűknek bizonyult, és újabb területet akartak művelés alá fogni. A 

XIX. század közepén nyitották meg a szobi Ság-hegyen (ma Bánya-hegy) az első környékbeli 

kőbányát, ahol a damásdiak is találtak munkalehetőséget. Kitanulva a kőbányászat fortélyait, 

sokan az országban levő és a külföldi bányákat (Jugoszlávia, Franciaország) is megjárták, és 

bányászdinasztiák alakultak ki. A keresők 65 %-a a bányákban dolgozott. 1945 előtt a 

földterület 82 %-a (többnyire erdő) az esztergomi főkáptalané volt, majd állami erdőgazdasági 

terület lett. Az első termelőszövetkezet (Jószerencse Tsz) csak 1961-ben alakult meg, egy év 

múlva beolvadt a szobi tsz-be. A művelhető területeken 1952-ben kezdték meg a málna és 

egyéb bogyós gyümölcsök termesztését, melyet a Szobi ÁFÉSZ vásárolt fel. A hatvanas évek 

végén felépítették a szobi gyümölcsfeldolgozó üzemet, melynek országos hírű terméke a 

SZOBI Szörp jól bevezetett, keresett termék volt. Az üzem az egész környéknek biztos 

munkahelyet adott, és minden mennyiségben felvásárolta a környéken termelt bogyós 

gyümölcsöket. A rendszerváltás után privatizálták az üzemet, majd néhány év után bezárt, 

megszűnt a gyümölcsfelvásárlás, a damásdiak is felhagytak a málnatermeléssel.
 
A dolgozók 

zöme a környékbeli városokban, Szobon, Vácon, Esztergomban talál munkát, sokat 

Budapestre járnak dolgozni. 
14

 

Helemba/Chl’aba az Ipoly túlsó partján, a mai Szlovákia területén, a Nyitrai 

kerületben fekvő zsákfalu. Lakóinak száma a 2011-es felmérések szerint 543 fő magyar, és 

123 fő szlovák volt. Helemba (Chľaba) a Kisalföld keleti részének és a Helembai-hegységnek 

(Burda-hegy) a találkozásánál fekszik a Duna bal partján, az Ipoly torkolatánál. A közelében 

fekvő nagyváros Párkány és Esztergom. Előnyös földrajzi fekvése miatt az őskor óta 

folyamatosan lakott volt. A régészek a község kataszterében őskőkori leleteket, rézkori 

települést és sírokat tártak fel, majd kora bronzkori és X-XI. századi köznépi temetőre is 

ráleltek. Első írásos említésekor, 1138-ban II. Béla király 33 helembai halászt ajándékozott a 

dömösi prépostságnak. Lajos király a község sajkásainak vámmentességet biztosított – ezt a 

rendeletet azonban az elkövetkező években gyakran megszegték a helyi hatalmasságok. 1838-

ban árvíz pusztította el a falut, amelyet a vész elmúltával újraépítettek. A trianoni 

békeszerződésig Hont vármegye Szobi járásához tartozott. 1921-ben1119 lakosa volt, ennek 

93,0% magyar. Nyolcvan év elteltével lakosainak száma lényegesen megfogyatkozott. 

Zsákfalu, ezért meg tudta őrizni csendes, nyugodt, falusias jellegét.
15

 

                                                           
14

 Magyar Nagylexikon 1999: 9. Kötet, 925. o., http://ipolydamasd.hu/kozseg (2013-03-31) 
15

 Magyar Nagylexikon 1999:9. Kötete 349.o, http://www.sturovoaokolie.sk/helemba/ (2013-03-31) 
 

http://ipolydamasd.hu/kozseg
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A két falut 1945-ig híd kötötte össze, természetes volt a települések közötti gazdasági, 

kulturális, rokoni kapcsolat, együttműködés. A második világháborúban az összes Ipoly híd 

elpusztult. A korábban egybetartozó települések fokozatosan elszakadtak egymástól.  

AZ IPOLYDAMÁSDI ÉS HELEMBAI FARSANG LEFOLYÁSA NAPJAINKBAN 

 

 Ipolydamásdon a maskarázást hamvazó szerda előtti utolsó szombaton, a 

farsangtemetést, pedig húshagyó kedden tartják. Helembán napjainkra a húshagyó kedd előtti 

szombatra redukálódott a farsangi alakoskodás.  

Ipolydamásdon minden évben délelőtt 9-10 óra között, a Művelődési Ház előtt gyülekeznek a 

résztvevők, ezután közösen vonulnak a falu vége felé a legutolsó házig. (28.,40.kép) A község 

különböző pontjain szalmabálákat helyeznek el. Minden szalmakazalnál megállnak, és a 

beöltözött maskarák körbetáncolják és átugrálják az égő tüzeket, mikor teljesen leég a szalma, 

akkor indulnak tovább a következőhöz, ez így megy az utolsó szalmakupacig, ami a falu túlsó 

végén található. (28.,40. kép) A menet az egész falun végighalad. Öt helyszínen történik a 

rituális tűzugrás és tánc. Közben egyes házaknál, ahol azok az idősebb emberek laknak, akik 

még emlékeznek a régi szokásokra, kis sámlin ülve várják és megvendégelik az arra járó 

maskarázókat, kis asztalkáról kínálják saját készítésű borukat, kávét, pogácsát, süteményt. 

(31. Kép) 

  A résztvevők többsége beöltözik, itt nincsenek korosztálybeli határok, ugyanis a 

gyerekektől, a nyolcvan éves korosztályig találkozhatunk maskarát viselőkkel. A farsangi 

alakoskodók tangóharmonika, kisdob illetve énekszó kíséretében haladnak végig a falun. (56. 

Kép) A farsangon napjainkra már nem csak a helybeliek vesznek részt, hanem a környező 

falvakból és messzebbről is érkeznek érdeklődők. Évről-évre egyre szélesebb körben terjed a 

helembai és ipolydamásdi maskarázás híre. A farsang egyben családi találkozók napja is a 

helybéliek számára. A jó hangulatot és a változatos dalokat a Nagybörzsönyből érkezett 

Pávakör tagjai biztosítják, akik 1996 óta hivatalos vendégei az ipolydamásdi farsangozásnak. 

A nagybörzsönyi Pávakört Györök József tanító alapította 1972-ben, az első „Repülj páva” 

televíziós népzenei vetélkedőt követő mozgalom részeként. Tagjai: Glázer Lászlóné (1993-tól 

ő veszi át a vezetést), Klein Gyuláné, Weisz Imréné, Krébesz Magdolna, Pásztor Lászlóné, 

Frankó Andrásné, Kerekes Mihályné, Szórád Józsefné. Az Ipoly menti falvak szinte 

mindegyikében ismerik őket, nemcsak énekelnek, hanem tréfás népi színdarabokat is 

játszanak. Az asszonyok műsoraikban német nemzetiségi dalokat, helyi gyűjtésű 

népdalcsokrokat is énekelnek, miket olykor-olykor tréfás szövegekkel kötnek össze, amit ők 
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maguk írnak. Az ipolydamásdi farsangtemetésben is rész vesznek, erről a későbbiekben írok. 

(57. Kép)   

  A faluban egyre több ember öltözik be és vesz rész újra a farsangi mulatságon. 

Komolyan készülnek erre a napra, gondosan készítik a jelmezeket, kifestik magukat, 

azonosulnak a jelmez által megjelenített figurával. Néhányan civil öltözetben vonulnak végig 

a menetben, és persze vannak olyanok is, akik csak kertjükből figyelik az eseményeket. Sok 

maskarázót kérdeztem meg arról, hogy mióta jön el erre a napra? Minden évben új ruhába 

öltözve jelenik-e meg? Milyen fontosságú az életében ez az esemény? Sokan azt válaszolták, 

hogy emberemlékezet óta itt vannak és részt vesznek az általuk, és az felmenőik által 

teremtett néphagyományban. Tudomásuk szerint nem sok faluban maradt meg ez a szokás, 

ezért nagyon büszkék rá, hogy náluk még létezik, sőt vannak, akik a busójárás jelentőségéhez 

hasonlítják a damásdi farsangot.  

Folytatva az események leírását, miután végigjárták az összes tűzrakást, a részvevők 

újra összegyűlnek a kultúrház előtt. 2011-ben autóbusszal tértek át az Ipoly túloldalán fekvő, 

tehát már Szlovákiához tartozó, szomszédos Helembára, ahol napjainkban is túlnyomórészt 

magyarok laknak. Mivel az Ipolydamásdot Helembával összekötő híd a második világháború 

idején elpusztult, a később felállított ideiglenes katonai hidat pedig 2000-ben elvitte a jeges ár 

ezért, aki át akar kelni a szemben lévő faluba, el kell utaznia Letkésig, ott átmenni a hídon 

Ipolyszalkára és visszautazni Helembáig, ez legalább 40 km-es kerülő, hacsak nem fagyott be 

az Ipoly, vagy nem ül valaki csónakba. (13., 14., 15., 16.,53.,54. Kép)  

A buszon szól a dob, a harmonika, a jelmezes sokaság mámoros hangulatban énekel. 

A farsangi járat befut a helembai mulatság közepébe. Az utolsó tűznél lepik meg az ottani 

maskarásokat. Nagy szeretettel fogadják az odaátiakat, pár perccel később már keveredik a 

két csapat, most már együtt folytatják a táncot. Helembán az ipolydamádi folyamathoz 

hasonlóan végigjárják a falu fő utcáját, közben a meggyújtott szalmát körbetáncolják és 

átugorják. A hangosbemondóból szól a „mulatós” zene. Itt a hagyományokhoz híven 

többségében lánynak öltözött fiúk és fiúnak öltözött lányok vannak a jelmezesek között. A 

fiatal fiú-lányok ijesztgetik a tömeget, összekenik korommal a gyanútlan bámészkodók arcát. 

A két falu ünneplői együtt vonulnak le az Ipoly partjára, ahol a folyóba dobják az égő bábut. 

Így búcsúznak a téltől, ki-ki a folyópartról vagy a gát tetejéről nézi a lassan eltűnő kiszebabát. 

(24., 34., 49., 51., 52., 64-69. Kép) A boldog ünneplők a rituálé után a gőzölgő vadpörkölttel 

teli kondérokhoz sietnek, ahol helybéli asszonyok osztogatják a mennyei csemegét és mellé a 

jó borokat, hosszú sorban várják a lakomához jutást, a maskarázók előnyt élveznek. Közben 
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mindenki találkozik rég nem látott ismerőseivel és diskurzusba elegyednek. Mindez jó 

alkalom a kapcsolatok megerősítésére, fenntartására. 

 A busz délután két órakor indul vissza Ipolydamásdra. Az utcán még sok fiatal táncol, 

a kocsma felé veszik az irányt, ahol igazi beherovkát hörpintenek búcsúzóul. A busz elindul, a 

hangulat az egekbe hág, mindenki fújja a nótáját. Visszaérkeznek Damásdra, a mulatság a 

„kultúrban”
16

 folytatódik. Megterített asztalok, étel-ital vár újra a résztvevőkre. A színpadról a 

helyi zenei kisiparos mulatós nótákkal szórakoztatja a társaságot. Beszélgetni nem lehet, mert 

a muzsika ordít, marad az evés, ivás, a tánc, az estig tartó mulatás.  

Az előbbiekben bemutatott farsangi szokás a XX-XXI. század folyamán számos 

funkció és jelentésváltozáson ment keresztül, amit a következő fejezetekben szeretnék 

bemutatni, a szakirodalom, a helyi gyűjtések és interjúalanyaim visszaemlékezései alapján.  

AZ IPOLYDAMÁSDI ÉS HELEMBAI FARSANGI HAGYOMÁNY A XX. 

SZÁZADBAN  

 

 Az ipolydamásdi és helembai farsangi szokást megszakítások nélkül a mai napig 

gyakorolják. Korcsmáros László gyűjtései és adatközlőim visszaemlékezései alapján a XX. 

század elejéig tekinthetünk vissza az itt jelenlévő maszkos alakoskodás múltjára. Korcsmáros 

László Ipolydamásdon az 1950-es évek elejétől számos interjút készített a falu idős 

embereivel, az 1945 előtti farsangolásról kérdezte őket. 

Idős Markovics János 1976-ban 80 éves volt, elmondása szerint már kisgyerek korából 

is emlékszik a farsangi felvonulásokra, koledálásokra. A farsangi mulatságon többségében 

felnőtt férfiak vettek részt, ami vasárnap délben kezdődött és kedd este 10-ig tartott. Az 1945 

előtti farsangokat Polák Gábor, Stevola Péter, Lutter Kornél tanítók szervezték. Állandó 

maskarás szereplőként megjelent a menyasszony, a vőlegény, a cigányasszony, az ördög, a 

pap és a kántor. 1920-ig házilag készítetett jelmezekben vonultak fel. Ezekben az években 

gyakori álarcnak számított a tökből készült maszk, amit úgy csináltak, hogy kiszedték a tök 

belét, a tetejére két oldalt egy-egy ökörszarvat szereltek és mindezt szárították farsangig. 1920 

után papírból, harisnyából kreáltak egyszerűbb álarcokat. Előtte azonban, ha rövid ideig is, 

divat volt az arc különféle kendővel való befedése. A maskarások öreg, rossz ruhákat szedtek 

elő a padlásról, kamrából és ezt vették fel magukra. Általános volt a nemek közötti 

szerepcsere, amikor a nők férfinak, a férfiak nőnek öltöztek, pl. menyasszony, illetve 

vőlegény képében. A koledáláskor, adomány gyűjtéskor bort, tojást és szalonnát kaptak, 

                                                           
16

 Ipolydamásdi Művelődési Ház  
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hosszú nyársakkal járták a falut, volt mikor tojást szedtek le a tyúkólakról vagy lementek a 

pincébe, a csapot megengedték és bort töltöttek maguknak. Mikor egy vödör megtelt borral, 

elvitték, ahhoz a házhoz, ahol a „végzést”
17

 tartották, hordóba öntötték, ebben a házban folyt 

az öltözködés, és az esti mulatság is. (7-12. Kép)  

Buzai Mihály 1954-ben 70 éves volt, visszaemlékezése szerint, a maskarások ezelőtt 

40-50 évvel még két csoportban járták a falut, először az iskolások Dudok János dudás 

kíséretében, majd farsanghétfőn a felnőtt férfiak. A községben több öregembernek volt 

trombitája, ezzel szolgáltatták a zenét a maskarások felvonulásához. A farsangtemetést 

kedden tartották, a főszerepben a papot nő, a kántort férfi játszotta. Az 1920-as években a 

temetésnél a pap még tótul
18

 mondta a beszédét és a kántor is tótul válaszolt neki. Két 

egymásra borított teknő helyettesítette a koporsót, melybe szalmát raktak, majd ezt 

végigvitték a falun és tánccal fejezték be a farsangtemetést, égetés akkor még nem volt  

Az adatokat, melyekből a fontosabb gondolatokat idéztem, Korcsmáros László jegyezte fel 

hosszú évekig tartó megfigyelései és kutatási alapján.
19

  

A helembai farsang 1945 előtti korszakáról Liszka József tesz említést korábban 

idézett tanulmányában, illetve idősebb adatközlőim visszaemlékezéseiből is merítettem 

információkat erről a korszakról.  

Kunya Lajos 86 éves helembai származású, jelenleg ipolydamásdi lakos 

elbeszéléséből tudhattam meg, hogy az 1930-as években lovas, ökrös szekerekkel mentek 

végig a falun farsang idején. Helembának saját cigányzenekara volt, ők kísérték a 

maskarásokat.
20

  

A Liszka József gyűjtéséből származó adatok szerint, a háború előtt a nős férfiak is 

jelmezbe öltöztek és részt vettek a maskarázásban. Az 1930-as években már bolti álarcokat is 

felvettek, de ekkor még a saját készítésű maszkok voltak gyakoribbak. Aki nem vett maszkot 

az másképp készítette el az álarcát, például bekormozták magukat, vagy olyan is előfordult, 

hogy lekvárral kenték be az arcukat, majd belefújtak egy lúdtollal teli edénybe, így a lekvárba 

beletapadtak a pelyhek. A jelmezeket is házilag készítették, néhányan feketébe öltöztek, a 

ruhájukat belülről szalmával tömték ki és a fejükre különböző anyagokból szarvakat raktak, 

vasvillát vettek a kezükbe, így személyesítették meg az ördögöt.
21

 „Ekkor még volt medve 

(kifordított bundában, burgonyából kifaragott ijesztő fogakkal, lánccal a derekán) és 

                                                           
17

 Adományok összeszámolása 
18

 szlovákul 
19

 Korcsmáros 1995:85-93 
20

 Részlet Kunya Lajossal készített interjúból (Ipolydamásd saját gyűjtés) 
21

 Liszka:1987:97-98 
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medvetáncoltató is a felvonulók között. Halványan arra is emlékeznek, hogy a század elején 

menyasszony és vőlegény is szerepelt a maskarázók között. Egy öregasszonynak felöltözött 

legény játék pólyás babát („sustyababát”) vitt a karján és a bámészkodó nős embereket 

molesztálva, nyomkodta a kezükbe, hogy „te csináltad”, hogy tőle van a gyerek.”
22

  

1986-ban a falu négy pontján raktak tüzet, amit körbetáncoltak és átugráltak. Liszka 

József leírása szerint, azok az idősebb adatközlők, akikkel interjút készített, úgy emlékeztek, 

hogy a tűzet átugrók eljárták a menyasszony táncát, a háború előtt még azt is kiabálták, hogy 

„eladó a menyasszony”. „A század elején az alakoskodók között mindig volt menyasszony és 

vőlegény is. Ez a menyasszony tánca kifejezés annak az emléke, hiszen a palóc vidékeken 

szokásos menyasszony mája sütés, vagy a hajnaltűz ugrás is a lakodalmi szokások 

paródiájának felel meg.”
23

 Az első világháború előtt a farsang még három napig tartott. 

húshagyó kedden befejező mulatságot tartottak valamelyik kocsmában. 

A XX. századi farsangi alakoskodás a jelenből nézve, sok jelentéstöbblettel bír, mely a 

későbbi időkben már teljesen átalakult, vagy csak néhány momentumban ismerhető fel. 

„Geiger Paul szerint minden szokás születik, él, azaz fejlődik és elhal, de fel is támadhat, 

megváltozhat. Élni annyit jelent, mint megváltozni. Bár a nép ragaszkodik, a 

hagyományokhoz, a szokásaihoz, az abszolút megállás soha nem következik be, mert a szokás 

nem éli a maga saját életét, hanem szorosan össze van kapcsolva élő hordozóinak életével.”
24

  

A FALVAK ÉLETÉNEK ÁTALAKULÁSA A KOMMUNISTA RENDSZER IDEJÉN 

 

A trianoni békeszerződés értelmében határfolyóvá nyilvánított Ipoly, és a második 

világháborúban elpusztult hidak hiánya miatt, az addig szervesen összetartozó települések 

hermetikusan el lettek zárva egymástól. A határ létrejöttével a korábbi kötelékek 

felbomlottak, a két falu kapcsolata más dimenzióba helyeződött. A kommunista 

hatalomátvétel utáni időszak mindkét falu életében döntő változásokat hozott, ez nemcsak a 

farsangi szokás funkciónak átalakulásában észlelhető, hanem a politikai társadalmi 

viszonyokban is. A háború előtti korszakban Damásd és Helemba közti kapcsolat a földek 

elhelyezkedése és a rokoni szálak összefűződése miatt rendkívül „szoros volt”, ennek nyomai 

napjainkban is észlelhetők. Mácsai Lajos, helembai adatközlőm véleménye is alátámasztja a 

fenti állítást. „Hogy is mondjam, Ipolydamásd és Helemba olyan sógor koma falu, valaki 
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 Liszka 1987:98 
23

 Liszka 1987:99 
24

 Ujváry 1980:63 
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onnan hozott asszonyt, vagy innen ment vőnek. A damásdiak a Csák hegyre jártak bányába, 

nem akartak kapálni, a helembaiaknak volt ott földjük, a háború előtt még megvolt a híd, 

szekérrel, állatokkal mentek a túlpartra. Tehénnel művelték a földet, dupla haszon volt. Szob 

közel van, például 1941-ben a jegyzőség ott volt, ott volt a születési anyakönyvi kivonatom. 

Magyar egyszer már voltam.
25

”  

 A földek államosítása és az Ipoly határfolyóvá válása miatt a helembaiak és az 

ipolydamásdiak élete alapvetően átalakult. A helembaiak számára a földek elvesztése nagy 

nehézséget jelentett, hiszen nagy részük az Ipoly túloldalán helyezkedett el. Az asszonyok 

otthon maradtak, többségében az államosított földeken dolgoztak. „Dolgozni dolgoztam 

gyerekkorom óta, kaszáltam, szerettem szántani, őriztük a teheneket. Szőlőkben dolgoztunk, 

minden napra volt munka.”
26

 A férfiak nagy része rákényszerült valamilyen iparos szakma 

kitanulására, kőműves, ács, szobafestő és mázoló lett belőlük és a környékbeli nagyobb 

városokban vagy még távolabb vállaltak munkát.  

Az ipolydamásdi férfiak többsége továbbra is a XIX. században nyílt, Ság-hegyi 

kőbányában, dolgozott. Az első termelőszövetkezet 1961-ben alakult meg, egy év múlva 

beolvadt a szobi TSZ-be. 1952-ben kezdték meg a málna és egyéb bogyós gyümölcsök 

termesztését, a termést a Szobi ÁFÉSZ
27

 vásárolta fel. A változások ellenére a damásdi és 

helembai farsangozást ebben a korszakban sem hagyták abba, a környékben lévő Ipoly-menti 

falvakban viszont már az 1930-as évektől teljesen eltűnt a maszkos alakoskodás. Érdekes 

adalékként szolgálnak az ötvenes évek farsangozásához Szendrey Ákos 1952-ben 

Ipolydamásdon készített fényképei. (1-6. Kép) 

A FARSANGI SZOKÁS VÁLTOZÁSA 1945-TŐL, A RENDSZERVÁLTÁSIG 

Helemba 

 

Az 1945 és a rendszerváltás közötti helembai farsangi alakoskodás leírásához két 

forrást használok fel: saját hangfelvételeimet vetem össze Liszka József 1986-os gyűjtésével. 

Interjúalanyaim átlagéletkora 80 év, visszaemlékezéseikben az 50-es, 60-as, 70-es évek 

farsangjairól beszélnek. Beszélgetőtársam Tóth Irén óvónő elmondása szerint 1980-ig 

húshagyó kedden tartották a farsangot. „A maskarák bementek az iskolába, amikor beengedte 

az igazgató őket, volt olyan gyerek, akit kikértek a szülei és végig vonulhatott a falun”  

                                                           
25

 Részlet Mácsai Lajossal készített interjúból (Helemba, saját gyűjtés) 
26

 Részlet Tapló Terézzel készített interjúból ( Helemba, saját gyűjtés) 
27

 Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet 
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Liszka József tanulmányában az 1986. február 8-án tartott maszkos alakoskodást írja 

le. Abban az évben a farsangot húshagyó kedd előtti szombaton tartották. A maskarázók a 

reggeli órákban a felső faluvégen gyülekeztek. Főleg a katonaság előtt álló fiatal legények 

vettek részt a felvonulásban. Régi kiselejtezett ruhadarabokat kerestek a padláson, ezeket 

vették fel, nem álarcot készítettek, hanem bekormozták vagy bebokszolták arcukat, harisnyát 

húztak a fejükre, némelyikük álbajuszt ragasztott.
28

 

 Egy másik adatközlőm, Mácsai Lajos
29

 elmondása szerint régebben a falu két 

utcájából indultak a maskarások, a menetet a menyasszony és a vőlegény vezette, volt olyan 

év, hogy két pár is beöltözött vőlegénynek és menyasszonynak, fontos szerepet játszott a 

jegyző is. A menyasszonyok gyűjtötték a tojást, karjukon egy kosárral mentek házról házra. A 

jegyző feladata az volt, hogy pontosan felírja, hogy ki mivel járult hozzá abban az évben a 

farsangi mulatsághoz. Tapló Teréz, idős helembai asszony színesen mesélte el a vele készített 

interjúban a farsang menetét: „Jöttek a maskarások, a kapukat megzörgették, a fiatalabbakat 

bekormozták, két menyasszony, két vőlegény volt, kézi kosárral szedték a tojást, a maskarák az 

úton szerteszét szaladgáltak. Most úgy mennek, mintha vonulnának, mennek az út közepén, 

úgyhogy egész más, mint valamikor régen volt. Nem öltözött be mindenki. Én nem voltam 

beöltözködve egyszer sem. Régebben jobban bekormozták magukat.”
30

  

Liszka József 1986-ban a helembai farsangon már olyan jelmezeket figyelt meg, 

amiket a tévében látott filmek hatása készítettek viselőik, például francia testőrnek öltözött 

vitézeket, Dumas: Három testőre után. 1986-ban már a hangosbemondóból szólt egész nap a 

mulatós zene és időnként tájékoztatták a lakosságot a maskarások helyzetéről. Ez egészen új 

formája volt a zenekar helyettesítésének. A maskarások ugrándozva, bolondozva, táncolva 

haladtak, néha a kapukat is megzörgették botjaikkal és hergelték a kutyákat. Azért akadt egy 

harmonikás, aki fokozta a hangulatot, a maskarák nem csak egymással táncoltak, hanem a 

közönségből is kiragadtak egy-egy leányt.
31

  

Tóth Irén helembai óvónő úgy emlékszik vissza, hogy: „A farsang valahogy nem 

érintett meg, mert ez olyan duhajkodás, igazán olyan férfiaknak való dolog. Szinte cirkusznak 

látszott az egész, olyan cirkuszi dolgokat is csináltak. Szekereket felraktak a háztetőkre, mert 

alacsonyak voltak a házak és fel tudtak rájuk menni. Akkorákat ütöttek a régi kapukra, hogy 

bedőltek, aztán mehettek vissza megcsinálni. Lehetőséget adott a falunak a duhajkodásra, 

mert ez duhajkodás volt, mert vagy előtte, vagy utána bizony bementek a pincékbe, kaptak 
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enni, inni. Nagyon szép falusi játék volt az embereknek a téli tespedés után, de valahogy 

engem nem érintett meg.”
32

  

Újra visszatérve Liszka József leírására, a faluban négy helyen raktak szalmából tüzet, 

a maskarások átugrották, körbetáncolták őket, míg az el nem hamvadtak. A fiatal legények az 

arra járó járműveket megállították, felszálltak jegy nélkül a menetrend szerint közlekedő 

buszra, a teherautókra pedig felfüggeszkedtek. Amikor a boros pincék előtt haladtak el, 

sokszor megkínálták őket egy pohár borral, néhol behívták őket egy-egy házhoz Mindig 

betértek kocsmába is, az összegyűjtött tojás árából rendezték a számlát, így haladtak végig a 

falun. A falu végén az utolsó tűznél, ahol mindenki összegyűlt levetették rongyos ruhájukat, 

maszkjukat és a tűzbe dobták őket. Este a kultúrházban folytatódott a mulatozás, ahol 

„diszkót” rendeztek. Összességében megfigyelhető, hogy a I. világháború óta folyamatosan 

változó farsang jelentése átformálódott, kikopott.
33

 

Ujváry Zoltán a következőképpen összegzi a szokások változásait: „A szokás 

változásának vizsgálatánál felvetődnek azok a kérdések is, amelyek a szokás funkciójával 

állnak összefüggésben. Tulajdonképpen a funkció alkotja, jelenti a szokás életének lényegét, 

tartalmát.”
34

  

Ipolydamásd 

 

Az ipolydamásdi maskarázás rendszerváltás előtti korszakának elemzésénél 

Korcsmáros László részletes leírásából és adatközlőim visszaemlékezéseiből tisztább képet 

tudtam alkotni a változásokról, mint Helembán, mert több adat állt rendelkezésemre. 

Ujváry Zoltán szerint: „A magyar farsangi hagyománykör nagy területén elterjedt szokása a 

kántálás és az ezzel összekapcsolódó adománygyűjtés. A magyar népi farsang adománygyűjtő 

szokásáról, a nyársalásról, az első részletesebb leírás másfélszáz évvel ez előttről való.”
35

   

Az adománygyűjtésnek több formája volt szokásban, Ipolydamásd és Helemba esetében a 

farsangi ez a farsangi alakoskodók koledálását jelenti. Újra Ujváryt idézve: „Ahol a házalás 

nem egyéni célokat szolgált, ott az adományok a farsangi mulatozók közösségi 

szórakozásához járult hozzá. Az adománygyűjtésnek ez a formája a maszkos alakoskodók 

házalása sok helyen a legutóbbi időkig fennmaradt.„
36
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Az ipolydamásdi farsangozók koledálása 

 

A II. világháború utáni időszakban a maskarások házról-házra mentek, s mikor 

betértek egy-egy portára és kértek a gazdasszonytól, gazdától kolbász, tojást, szalonnát, bort 

vagy azt a jót, amivel megkínálták őket, ezt a dalt énekelték: 

 

„1. Itt nekünk nem adtak, itt nekünk nem adtak 

Szamarat levágtak, szalonna kevés. 

 

2. Újév, Farsang, Húsvét jön 

Kinek nincs ruhája, fázni fog. 

 

3. Nekem nincs ruhám, csak úgy fázok 

Adjatok szalonnát, hogy meghízzak.”
37

 

 

Egészen az 1960-as évek közepéig Damásdon a koledálásban összeszedett ételféléket a 

maskarások öltözőhelyén megsütötték, megitták, elfogyasztották. Az összegyűjtött pénzből 

tartották a további mulatságot a farsangtemetés után. Az 1962-es évtől a farsang szervezését 

egy falusi munkaközösség vette át. A koledálás során összegyűjtött pénz ettől kezdve, már 

nem a maskarák mulatságára lett elköltve, hanem a gyermekfarsangra, a könyvtár 

fejlesztésére és a legnagyobb része pedig az iskolások nyári, háromnapos kirándulására tették 

félre. Így komoly összeget tudtak összegyűjteni, amiből valóban kirándulni mentek az 

ipolydamásdi gyerekek, eljutottak Egerbe, Gyöngyösre, Hollókőre, Tihanyba, 

Nemesvámosra.
38

  

 Ujváry Zoltán Geiger Paul gondolatait idézi a szokások változásának leírására: 

„Természetszerű tehát, hogy a szokások az emberrel, a társadalommal kapcsolódnak egybe, 

az ember és emberek által létrejött közösségek életét kell vizsgálnunk ahhoz, hogy a szokások 

változásait felfedhessük. Geiger Paul a szokások változásának folyamatában két erő 

működését látja: az anyagit és szellemit, azaz olyan változást, amely a szokás hordozóinak 

egyrészről anyagi, másrészről a szellemi kultúrájában következik be.”
39
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Ipolydamásdon tehát a koledálás funkcióváltozáson ment keresztül, mert a korábbi 

esetekben a maskarák által gyűjtött pénzt a további mulatságra költötték, 1962-től pedig a 

gyerekek kerültek előtérbe, későbbi időpontban és máscélokra használták fel az adományokat. 

A szokás alkalmazkodott a szocializmus körülményeihez, talán ez is hozzájárult 

fennmaradásához. A funkcióváltozás, tehát a koledálás céljának megváltozásában történt és 

ezzel együtt a farsangi szokásnak ez a része új jelentéstartalmat kapott.  

 

 A farsangtemetés Ipolydamásdon 

 

A továbbiakban az Ipolydamásdi farsangtemetés változását vizsgálom. Ujváry Zoltán 

Farsangi népszokások című írásából kiderül, hogy a magyar dramatikus népszokások és népi 

színjátékok legrégebbi rétegébe tartoznak azok a játékok, ahol egy álhalottat temetnek el. „A 

halotti játékok változatai két fő csoportba oszthatók. A két nagy csoportot egymástól formai, 

játszásbeli különbségek választják el. Az első, a népi színjátszás tekintetében a legfontosabb 

csoportba a színjátéknak tekinthető jelenetek tartoznak.”
40

  Az ipolydamásdi farsangtemetés 

esete a második csoportba sorolható, ahol a ”résztvevők mozgásban vannak, az álhalottat 

vagy halottat helyettesítő szimbólummal felvonulnak, végigmennek a helység utcáin. Az 

előzőekben a színpadiasság, a játékosok meghatározó szerepe erőteljesebben érvényesül, míg 

az utóbbinak a színjátékszerűsége a felvonulás jellegéből következően háttérbe szorul. A múlt 

század közepéről származó lejegyzések szerint a magyar nép általános szokásai között a 

temetési játékot, mint a farsang temetését említik.”
41

   

Az ipolydamásdi farsangtemetésről szóló adatokat Kocsmáros László kéziratos 

gyűjtése szerint írom le.
42

 A farsangtemetést Ipolydamásdon húshagyó kedden tartották, 

tartják a mai napig. A temetés menete egy kötöttebb forgatókönyv alapján történik. Itt már 

állandó szereplők vannak: pap, kántor, koporsóvivők, siratóasszonyok. A papot mindig nő, a 

kántort pedig férfi játssza. A temetéskor a falu letkési oldalán található utolsó háztól indulnak 

el. A koporsóvivők a vállukra veszik a koporsót jelképező két darab egymásra borított teknőt, 

ami le van takarva egy szemfedőre hasonlító lepellel. Az Egyik oldalára a„FARSANG 

TÓBIÁS”, a másik oldalára az „ÉLT HÁROM NAPOT” feliratot pingálták nagy betűkkel. 

Elől mennek a „ministránsok” kis kannával a kezükben, amiben víz van, utánuk megy a pap, 
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kezében egy könyvel, és egy kisseprűvel, melyet időnként a ministránsok kannájába márt, 

majd a koporsóra és a részvevőkre hinti a „szenteltvizet”. A kántor a pap mellett vonul, 30-40 

ménterenként megállnak, leteszik a koporsót, amiben egy szalmával megtöltött, ruhába 

öltöztetett bábu fekszik. Minden megállásnál tréfás szöveget olvas fel a pap, ami évről évre 

változik, az elmondott szövegre a kántor rögtönzött válaszokat ad. Ezután, a pap felszólítja a 

gyászolókat, hogy „sírjatok”. Így, mennek végig az egész falun. Az 1969-es farsangtemetésen 

a következő szövegek hangzottak el: „Tisztelt gyászoló közönség! Meghalt farsang Tóbiás, a 

nép barátja, ma van neki szerény elhamvasztása! Ismét elmúlt egy év, s mi is öregebbek 

lettünk! Sirassuk, sirassuk, hogy elment közülünk! Sírjatok!” Mikor a siratás megtörtént, 

tovább indult a „gyászoló tömeg” és a következő állomásnál így folyatatták: „Kedves Tóbiás! 

Mi nagyon szerettünk. Most, hogy itt hagytál szegényebbek lettünk! Te mindenhol ott voltál 

örömben és vígságban! Na, mármost sirassunk újból mindannyian. Sírjatok! Itt a koporsónál 

megfogadjuk sírva, ha újra eljössz közénk, veled leszünk vígan! 

 

Éliás próféta kiment a tanyára, 

Friss majomkenyeret szedni vacsorára. 

A göröngyös úton, néha meg- meg botlik, 

S a földi dolgokon, ím így gondolkodik: 

Hogyha én gazdag gróf vagy báró lehetnék.  

A nagy dicsőségre sohasem törekednék. 

Aranyom is lehetne, amennyit kívánnék,  

pampuskát már akkor én jobban találnék, 

Elmennék Mekkába. megnézném Rebekát, 

Megcsókolnám néki, szép piros orcáját  

Ha akkor hirtelen jókedvem támadna.  

Egy liter bort innék Rebeka láttára! 

Verem a fejem egy nagy szederfához, 

És csak gondolatban járok a szép Rebekához!
 43
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Miután ez a szöveg elhangzott, továbbindult a menet és útközben ezt a dalt énekelték: „Kinek 

nincs, kinek nincs, kút az udvarában, aranyos diófa pitvar ajtajában, aranyos diófa, csipkés a 

levele, miért nincsen minden lánynak, igaz szeretője.” Régebben a falu végén égették el a 

bábut, 1969-től a falu közepén található kocsma előtt álltak meg. Az előre elkészített bothoz 

kötötték Farsang Tóbit, olajjal locsolták meg és meggyújtották. Az égő bábut körültáncolták, 

amíg az teljesen el nem hamvadt. 

A farsangtemetés kötött formái az előre felvázolt forgatókönyv miatt nem sokat 

változtak az évek során. Azért mégis megfigyelhetünk apró eltéréseket, például a bábu 

megjelenését a koporsóban és az égetést. Ujváry írásából megtudhatjuk, hogy az 1930-as 

években „Ipolydamásdon a halott, sem az alakoskodó személy, sem a szalmabábu 

megjelenítésében, sem más formában nincs jelen. Azt, hogy halott van, hogy temetésről van 

szó, a koporsó imitáció mutatja”
44

. A további változást pedig a bábu égetésének a 

helyszínében figyelhetjük meg, ez a cselekmény a falu végéről áthelyeződött a falu közepén 

található kocsma elé, de jelentésében továbbra is a tél elűzést szimbolizálja.  

  A fejezet elején, már említettem, hogy Ipolydamásdon és Helembán a politikai 

változások hatására átalakult a társadalmi rend, de fontos tényező a két falu esetében az Ipoly 

folyó státuszának megváltozása is. Érdemes ideidézni Ilyés Zoltán: A határfogalom változó 

tartalmai a geográfiától az empirikus kultúrakutatás című előadásának egy gondolatát, az 

általa beemelt szakirodalom egyik tételének segítségével.
45

 Martinez elméletét mutatja be, aki 

a Mexikó-USA határrégió összes népességcsoportjának határokat átszelő-átívelő interakcióit 

vizsgálta oral history segítségével. „Martinez szerint a borderland milieu-ben öt indikátor 

befolyásolja a határrégiókon belüli életet.”
46

 Ezek közül Ipolydamásd és Helemba esetében a 

4. és 5. pontot emelném ki. „4. Elzártság, elkülönültség: Izolált helyzetben –többnyire a belső 

hatalmi központtól távol – az állampolgárok különös típusa alakul ki; érdekeik nincsenek 

szinkronban a kormányzat érdekeivel vagy az ország kultúrájának fejlődésével. 5. További 

faktorok: A határrégiókban más a hozzáállása az állam törvényihez, mert ezeket nem egy 

átmeneti zóna számára alkották. A határrégiókban, kontrazónákban olyan kisebbségi 

csoportok alakulnak ki, amelyeknek tagjai egyidejűleg több világban képesek (kénytelenek) 

élni.”
47

 Ipolydamásd és Helemba egy ilyen határzónává vált a trianoni döntés után, az 

összetartozásukat a továbbiakban a farsang szokásának fennmaradása szimbolizálja, aminek 
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segítségével újra kapcsolatot tudnak teremteni a rendszerváltás hozta szabad határátkelés 

lehetőségét kihasználva, amit a következő fejezetben bővebben kifejtek.  

A KÉT FALU KAPCSOLATÁNAK ALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN 

 

1989-ben a Bős-Nagymarosi Vízierőmű tervezett megvalósítása miatt egy ideiglenes 

katonai hidat építettek fel Ipolydamásd és Helemba között. A híd valódi funkciója nem a két 

falu közötti kapcsolat újrateremtését és a határ megnyitását szolgálta, hanem a helembai 

szigetről szállították a sódert a nagymarosi vízlépcső építkezéséhez. A Helemba és Damásd 

közötti a híd tehát nem lett hivatalos határátkelőhely, ami hozzásegítette volna a régi szoros 

kapcsolat felélesztését. Ennek ellenére 1990-ben a két falu polgármestere elhatározta, hogy 

minden nehézséget áthidalva megszervezik, hogy legalább az év nagyobb ünnepein 

megteremtsék a hídon való átkelés lehetőségét. Erre a legjobb alkalomnak a farsang közös 

megtartása bizonyult. A két polgármester felismerte, hogy a híd meglétében a lehetőséget és a 

farsangi hagyomány továbbélésében látták a közös jövőt.  

A farsang funkciójának jelentése teljesen átalakult, ezen azt értem, hogy elsősorban 

már nem a fiatalok párválasztása, a duhajkodás, a lakodalmak ünnepéről van szó a két falu 

esetében, hanem a kapcsolatok újrateremtéséről, vagyis a régi barátságok, rokoni szálak 

megújításáról, az Ipolyon való átkelés újbóli lehetőségéről. A farsang jelentése nem változott 

abban az értelemben, hogy továbbra is télűző, tavaszt váró ünnep maradt. Új mozzanatot 

emeltek be a szokásba, amit az adott helyzet kínált. A híd megléte óta közösen égetik el és 

dobják a vízbe a hídról a telet jelképező bábut. Dr. Gosztonyi Jenő, akkori ipolydamásdi 

polgármester és Bogdányi József, helembai polgármester közbenjárásával valósulhatott meg a 

közös ünnep. Ezután egyik évben az egyik oldalon, másik évben a másik oldalon együtt 

tartotta a két falu népe a farsangi alakoskodást. Így vette kezdetét a helembai és ipolydamásdi 

maskarázás közös farsangi ünnepe, ami egyben a két falu közötti rokoni és baráti szálak 

megújításáról, közösség kapcsolatáról szólt. 

Korcsmáros László gyűjtésében részletesen leírja az 1991. február 9-én tartott közös 

farsangot. Másodjára nyílt meg az Ipolydamásd és Helemba közötti híd. Bogdányi József 

polgármester a határvonalon fogott kezet dr. Gosztonyi Jenő damásdi polgármesterrel. A 

tréfás jelmezekben felöltözött damásdi maskarások a hídon találkoztak a helembaiakkal, így 

indult meg együtt a menet ének és tangóharmonika kíséretében. A falu több pontján 

elhelyezett szalmakötegeket meggyújtották, a fiatal helembai legények egyesével, párosával 

ugráltak át többször is az égő szalmakötegeken, a helembaiak, akit értek azt bekormozták. A 
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maskarások körbetáncolták a tüzet, mikor elaludt a tűz, tovább indult a menet a következő 

szalmakazal felé. Közben minkét csapat emberei gyűjtötték a tojást, a szalonnát, a bort, a 

pénzt. 1992-ben, 1993-ban és 1994-ben a régi hagyományokkal ellentétben az előre elkészített 

Farsang Tóbi bábuját nem temették el, hanem közösen a vízbe dobták. A farsangtemetést 

1995-től újra húshagyó kedden tartották meg az ipolydamásdiak. A nagybörzsönyi Pávakör 

tagjai 1996 óta hivatalos vendégei ipolydamásdi maskarázásnak. Saját énekeikkel színesítik a 

farsangi „szertartásokat”, illetve húshagyó kedden, a farsangtemetésben ők vették át a pap, a 

kántor, a siratóasszonyok szerepét. Saját szövegeikkel, illetve a nagybörzsönyi farsangtemetés 

régi elemeiből hozott újításokkal játsszák végig a farsangtemetést. Ilyen például a bíró 

figurája, aki az alábbi szöveget mondja:  

 

Tisztelt vendégsereg, egy kis csendet kérek! 

Figyelmeztetőül jöttem most közétek 

Farsang keddje vagyon mulattatok sokat  

Három napja pörgetitek: fiúk a lányokat 

Közeleg az éjfél, s jön a böjti idő 

Mindjárt szól a harang is figyelmeztetőn: 

Temessétek el a farsangot méltóan  

Azután menjen haza ki-ki a párjával 

Negyven napig böjtöljetek, hogy egy kicsit lefogyjatok 

Mert a tavalyi ruhátok nem megy már tirátok. 

Most pedig kezdjétek a farsang temetését  

Sirassátok el, asszonyok, ez ifjú tetemét.
 48 

 

A maskarások között megjelentek a tévében látott, filmhősök, sztárok jelmezei, 

például: Ciccolina, Friderikuszt kívánó nő, angol tudós, Arafat, Szandokán. A határt csak este 

hatig lehetett átlépni, pedig mindkét oldalon hajnalig tartott a mulatság, ezért az esti farsangi 

bált, már külön folytatták tovább. 

Mácsai Lajos így idézte fel saját emlékeit a vele készített interjúban: „Kilenc ember 

van a faluban idősebb, mint én. Érdekes valami volt, mikor a híd elkészült. Később Húsvétkor 

és Karácsonykor is nyitva volt a határ. Mentünk át csoportosan, nem nézte a vámos, mit 
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 A dolgozathoz mellékelt filmben az Pávakör játékát láthatjuk. (Film: 2. részlet) 



22 
 

viszek, nem is kértek útlevelet. Ide nagyon szerettek jönni azok a vámosok, mert abban az 

időben a szövetkezet még létezett. Karácsonykor a nyugdíjasoknak szoktak rendezni, ilyen 

találkozókat, úgy készítettek hurkát, kolbászt, hogy maradjon a farsangra is, eljöttek a 

vámosok is és persze megvoltak vendégölve”
49

  

A hidat 2000-ben elvitte a jeges árvíz, ezért újra akadályokba ütközött a közös 

ünneplés, de mégsem mondtak le a két oldal lakói a közös télbúcsúztatóról. Az Ipoly két 

partjára állva dalokat énekeltek és jókívánságokat kiabáltak át egymásnak. M. Nagy László 

interjúalanyom így fogalmazta meg ezt a régi-új helyzetet: „Most, hogy elvitte az ár a hidat 

egy virtuális hidat teremtettünk, én úgy neveztem el, hogy „hang híd””.
50

 

 Ipolydamásd jelenlegi polgármestere, Rományik Ferenc, aki 2006-óta vezeti a falut, 

azóta minden évben megszervezi, hogy akár pár órára is, de meg tudják látogatni egymást az 

Ipolydamásdiak és Helembaiak a farsang idején. Az átkelés nem túl egyszerű, de csónakon, 

vagy a befagyott vízen, vagy autóbusszal a Letkést Szalkával összekötő híd felé kerülve, 

mindig megvalósul.  

„Az ipolydamásdi farsangozásnak az a lényege, hogy bensőséges, meghitt hangulatot 

teremt a két település között. 1990 óta, mióta felépült az ideiglenes Ipoly híd, ami összekötött 

bennünket gyakorlatilag, azóta mindig közösen tartjuk Helembával a farsangi felvonulásokat, 

csak ugye 2000-ben a jeges árvíz azt a hidat megrogyasztotta, el kellett bontani. Na, most 

azóta próbálkozunk mindenféle módon azzal, hogy ezt a közös farsangozást meg tudjuk 

valósítani. Csónakkal is mentünk át az Ipolyon, volt, amikor az Ipoly befagyott, a jégen 

táncoltunk közösen és át tudtunk menni. Ez most a negyedik alkalom, amikor, már autóbusszal 

megyünk át, tehát mindig megpróbáljuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy együtt 

tudjunk farsangolni”
51

 

A két falu polgármestere és a helybéli lakosok is tudatában vannak annak, hogy ez a 

mai napig fennmaradt farsangi hagyomány teszi kivételessé és vonzóvá településeiket az 

Alsó-Ipoly mentén. A közös farsangozással erősíteni tudják egymást, hogy minél tovább 

fennmaradhasson ez a maszkos alakoskodás. A saját megfigyeléseim alapján azt a 

következtetést tudtam levonni, hogy az ipolydamásdi oldalon jobban figyelnek a szokás 

ápolására. Romanyik Ferenc polgármester jól felismerte, hogy a lakosok igénye a 

farsangozásra és a falu érdeke mondjuk, az idegenforgalom növelésében egybeesnek, mindkét 

dolgot szolgálhatja a farsangi ünnepségek megtartása. Ezt támasztották alá a saját 
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 Részlet Mácsai Lajossal készített interjúból (Helemba, saját gyűjtés) 
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 Részlet M. Nagy Lászlóval készített interjúból ( Helemba, saját gyűjtés) 
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 Részlet Romanyik Ferenc polgármesterrel készült interjúból (Ipolydamásd, saját gyűjtés)  
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terepmunkám során szerzett információk is. Az elmúlt három évben megfigyelhettem, hogy 

Ipolydamásdon évről évre egyre többen öltenek magukra valamilyen maskarát, míg Helembán 

a résztvevők száma nem csökkent, csak éppenséggel kevesebben öltöznek be az évek 

folyamán.  

A hidakra és az újabb reményekre visszatérve a jelen időszakban, vagyis 2013-ban is 

folyik a vita a magyar és szlovák fél közt, hogy a két falu között épüljön, vagy ne épüljön egy 

új híd. A tervek és a pénz megvannak, csak Nyitra megye vezetősége nem akarja aláírni a 

szerződést, nagy a veszélye, hogy meghiúsul a projekt. Reméljük, jobb belátásra jutnak a 

szlovák oldalon és engedélyezik az Ipolyon való szabad átjárás lehetőségét. 

ÖSSZEGZÉS  

  

Úgy gondolom, hogy a dolgozatomban vizsgáltak alapján az ipolydamásdi és 

helembai farsang a XX-XXI. század folyamán számos változáson ment keresztül. A 

változásokat legfőképpen a funkciók átalakulásában tapasztalhatjuk, így például a koledálás, a 

farsangtemetés rítusa újabb jelentésekkel bővült és régi tartalmakat veszített el, illetve a 

farsang ünnepe is jelentésváltozásokon ment keresztül, a fiatalok párválasztási szokása helyett 

mára e két falu esetében, inkább korábbi rokoni és baráti szálak újraélesztéséről van szó. Ezek 

az átalakulásokat a kor, a politika, a társadalom és ezzel együtt az emberek életének 

megváltozása formálta. Mégis különlegesnek tartom e két falu esetét, mert a nehézségek és 

átalakulások ellenére megtartották ezt a hagyományt, annak ellenére, hogy a környékbeli 

falvak mindegyikéből teljesen eltűntek a farsangi szokások. A télűző, tavaszváró ünnep nem 

veszített jelentőségéből, sőt az évek során újabb szimbólumokkal bővült, ilyen a 

farsangtemetésen megjelenő Farsang Tóbiás alakja. A továbbiakban úgy gondolom, hogy az 

Ipoly folyó, a hidak, és a falvak közötti kapcsolat vizsgálata még sok érdekes momentumot 

hozhat fel. A kutatás tárgya lehet még, hogy a környék falvaiban miért nem maradt fenn a mai 

napig ez a szokás.  

Részleges konklúzióként azt mondhatom el, hogy Ipolydamásd és Helemba esetében, 

mindig éltek a falukban olyan emberek, akik fontosnak tartották a közösségek fenntartását, az 

emberek összetartozását és a farsangi szokás teremtő erejében látták ezt a hívóerőt. Ezek 

alapján gondolok Korcsmáros Lászlóra vagy a falvak volt és jelenlegi vezetőire. Ennek 

köszönhető, hogy az ipolydamásdi és helembai maskarázás egyre erősödő és tudatos 

hagyománnyá alakult. 
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 Összegzésképpen elmondhatom, hogy az eddig leírtak átfogó képet adnak az ipolydamásdi és 

helembai farsangi szokás jelentésének változásairól, de a továbbiakban a kutatás sok irányba 

mehet tovább. Vizsgálhatjuk még a közösségek kérdését, a társadalmi viszonyok átalakulását. 

A jelenkorban is érdemes folytatni az ipolydamásdi és helembai farsangi szokások 

megfigyeléseit, összehasonlító leírásuk érdekes, bemutatásra érdemes téma.  
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A HELEMBAI ÉS IPOLYDAMÁSDI MASKARÁZÁS KÉPES DOKUMENTUMAI 

SZENDREY ÁKOS fényképei 1952. 02. 25. Ipolydamásd, farsangtemetés 

Néprajzi Múzeum honlapja 

Gyűjtemények on-line adatbázisa 

Fényképgyűjtemény 1952. N.M.F. 104385-10420                                                                                 

                                       
1.Megbeszélés a felvonulás előtt                      2. Harisnyát húznak a fejükre és kikészítik egymást 

 

 

 

 

 

 

        3.Elindul a menet a falu felé                                4. Leteszik a koporsót és siratják Farsang Tóbiást 

 

 

 

 

 

 

                  5.  A siratók                                             6.Ha nem adnak ajándékot, megkeresik a házakban 
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KORCSMÁROS LÁSZLÓ fényképei 1968-1970., Ipolydamásd, farsangtemetés (7-12.) 

 

 

 

 

 



27 
 

KÖPÖCZI RÓZSA ÉS NÉMETH PÉTER MIKOLA fényképei 1996-2007.   

13. 1996-ban az Ipolydamásdot, Helembával összekötő 

ideiglenes katonai hídon találkoztak a két falu lakói 

14. 

 

 

 

 

15. 

 

 

2000-ben összedőlt a híd, 2007-ben 

csónakkal keltek át a folyón az 

ipolydamásdi maskarások.  

                                                                   

 

 

                                                                16. 
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NÉMETH ZSÓFIA NÓRA, NÉMETH BALÁZS KRISTÓF, KÖPÖCZI RÓZSA 

fényképei 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban Ipolydamásdon és Helembán  

 

2010. február 20. Szombat, Helemba 

 

2010-ben különös megoldás született a Helembára való átkelésre. Az embereket busz 

szállította el Ipolydamásdról a pár km-re lévő szobi vasúti hídhoz. Átsétáltak a jeges Ipoly 

fölött, majd a hómezőkön keresztül gyalogosan közelítették meg a falut. A mulatság kellős 

közepére érkeztek meg. 

 

 

 

 

 

 

17.,18. 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

19.,20. 
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21.22 

 

23.                                                                       

24. 

Helembai maskarások 

 

                                             Tűzugrás Helembán 

 

25.         26. 

 

                                                

Visszatérés 

Ipolydamásdra 
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2011. február 26. Szombat, Ipolydamásd, Helemba 

 

 

27. Ipolydamásdi szekeres felvonulók                                   28. A jelmezesek menete                    

 

 

 

 

 

 

 

        30.  A házak elé kirakott kis asztalokról  

29.Tűzugrás                                                                         süteményekkel, borral kínálták a  

                                                                                             Maskarásokat  

 

 

 

                                                                                 

31. 

Riportkészítés Ipolydamásdon 
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32. Helembai maskarások a bábuval                        33. A helembaiak táncolnak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                34.  A telet jelképező babát az Ipolyba dobták 
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2011. március 1. Kedd, Farsangtemetés, Ipolydamásd 

 

 

 

35. A „halotti” menet                                             36. Megállnak és siratják Farsang Tóbiást 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

             37. A koporsóban fekszik Farsang Tóbiás 
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                   38. Karóra akasztják és meggyújtják Farsang Tóbiást 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     39. Égetés közben énekelnek 
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2012. február 18. Szombat, Ipolydamásd, Helemba 

 

40.                        41. 

Maskarások felvonulása 

 

 

42. Farsangi fánk 

                                   43. 

 

 

44.   45. Damásdi alakoskodók 
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46.                                                       

 

 

 

 

 

47. A befagyott Ipolyon lehetett átkelni Helembára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               48. Helembai maskarások a „kiszebabával” 
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49. 50. Megfértek egymással a hagyományos farsangi maskarák és a különös újkori jelmezek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. 
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            52. Hatalmas máglyán égett el a helembaiak telet jelképező „kiszebabája” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      53., 54. Visszatérés az Ipoly jegén Ipolydamásdra 
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2012. Február 21. Kedd, farsangtemetés, Ipolydamásd 

 

 

 

55. Indul a zenekar Művelődési Házból                  56. Vonulás a zenekar vezetésével 

 

 

 

 

 

 

57. A pap felolvassa a búcsúztató rigmusokat        58. A kocsma előtt elégetik Farsang Tóbiást 
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2013. február 09. Szombat, Ipolydamásd, Helemba                   

                                                                                                                  

59.                                                                                          60. 

Ipolydamásdi résztvevők 2013-ban. 

 

 

            61. 
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   62., 63. Helembai maskarások 

    

  64. Megérkezett a menet az Ipoly partra 
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            65.,66.,67.,68.,69. A helembai 

Ipoly-parton égették el a telet jelképező   

                                                                                 bábut és bedobták a vízbe 
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