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BEVEZETÉS 

 

Diplomamunkám témája. A születéssel kapcsolatos hagyományok és 

kifejezések Eszenyben. 

A témaválasztást az indokolta, hogy érdekelt községem története, 

megfigyeltem, a régi szokások kihalófélben vannak, s helyükre újak lépnek. 

Érdekelnek a falum régi népszokásai, hagyományai, a régi és a jelen szokások 

közötti hasonlóság, illetve különbség. 

A dolgozat célja a település múltja mellett, az eszenyi népszokások 

sajátosságainak bemutatása, amellyel egyben szeretnék hozzájárulni szülőfalum 

kultúrájának teljesebb megismeréséhez. Mivel egyre jobban változnak, és lassan 

eredetiségüket is elveszítik a falusi szokások, így összegyűjtésük és rendszerezésük 

időszerű feladat. 

A gyűjtés módja. Az anyagot aktív módszerrel gyűjtöttem, hiszen adatközlők 

segítségével tártam fel a számomra fontos információkat. Igyekeztem különböző 

korosztály képviselőit megkérdezni, hiszen nem csupán a jelen adatait vizsgálom, 

de a régi hagyományokra is nagy hangsúlyt fektetek. 

A gyűjtés helye. Különösen hasznos volt a felhasznált szakmunkák közül: Az 

Ungi Református egyházmegye című mű [HK, 174 o.], amely foglalkozik az Ung 

megyei Eszeny református egyházának történetével, az egyházközség életével.  

Eszeny 1946-től ukránul Javorove, 1990-től hivatalosan ukránul is Eszeny, 

magyar település a Tisza jobb partján, az ukrán-magyar határ mentén. Ungvár, a 

megyeközpont innen északra 30 kilométernyi távolságra van, Csap ide 8 kilométer. 

A település az Ungvár–Csap–Nagydobrony országúthoz két kilométer hosszúságú 

bekötőúttal kapcsolódik. Szomszédos települések: északra (2 km) Tiszaújfalu és 

Cservona, délre (2 km) Szalóka. A határ túloldalán, a Tisza bal partján 

Tiszaszentmárton. 

Nevének magyarázata: „Eszeny. (1270): Apa Ezen. Puszta személynévből 

keletkezett magyar névadással. Az alapjául szolgáló személynév a magyar régi 
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nyelvi Esze: Ese személynévnek lehet a származéka. Kevésbé meggyőző az a 

feltevés, hogy a helynév szláv eredetű, s az ősszláv sen, «kőrisfa» rejlik benne. Az 

1946-ban hatósági úton megállapított ukrán Javorove, «Eszeny» tulajdonképpeni 

értelme «juharos, iharos, jávoros».” [Dupka, 92. o.] 

Történeti múltja a szájhagyomány, s főleg Mikszáth Kálmánnak az 1890-es 

években, egyik napilapban megjelent leírásából ismeretes, amely szerint a 

nagykövesdi (Bodrogköz) várúr, Miczbán, egyik fiának Öszénnek e vidékén 7 falut 

adott birtoklásra u.m. Szalókát, Eszenyt, Ásványt, Csapot, Salamont, Szürtét és 

Rátot. Öszén itt a Tisza folyó partján a község mai helyétől kb. 400 méter távolságra 

földvárszerű kastélyt építtetett magának és abban telepedett meg. A kastély 

maradványai a dombot körülfogó mély árkok, kő és tégla stb. máig is láthatók. A 

nép e dombot máig is „Kastélydombnak” nevezi. Ettől a kastélytól kb. 7–800 méter 

távolságra, szintén a Tisza partján, dombos helyen állott a Pálos rendű szerzetesek, 

Fülöp és Jakab apostoloknak szentelt kolostor is (1356). A szerzetesek az uraságnak 

gyóntató atyái, a jobbágyoknak papjai s lelki gondozói lehettek, éspedig nemcsak itt 

Eszenyben, hanem a közel fekvő falvakban is. A kolostor létezésének „bizonyságai” 

a dombszerű hely, a földben mélyen, ásatások nyomán megtalált falak, bolthajtások, 

kő és téglamaradványok. Ma is beszélik, nemzedékről nemzedékre száll a 

hagyomány, hogy a jelenlegi templomot, tornyot és paróchiát is ennek a kolostornak 

a falaiból kiásott téglákból építették meg. E hely, bár távol esik a falutól, ma is 

temető, mint régen a múltban is az volt. 

Az oklevelekben a XV. század közepéig Szabolcs megyéhez tartozó faluként 

szerepelt a település. 1355-ben neve Ezen, 1414-ben Kysezen, 1458-ban Ezzen 

alakban írták. Pálos kolostorát Fülöp és Jakab apostolok tiszteletére szentelték fel. 

1439-ben Csopy Ákosnak megengedte a király, hogy a helység mellet lévő Csere 

folyón hidat vagy révet állíttasson fel vámszedési joggal. 1454-ben – egy ideig – 

Zemplén megyei falu, ekkor az Eszenyi család nevén szerepel. 1639 körül Csapi 

Ferenc, az új vallás híve, elűzte az eszenyi pálosokat. 
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A helység a 17. század elején a kisvárdai uradalomhoz tartozott, Telegdy Anna, 

Nyáry Istvánné tulajdonában. 1653-ban Nyáry Pál leányára, Krisztinára szállt. E 

néven lett hg. Eszterházy Miklós birtoka, 1768-ban egyes részei a kincstár tokaji 

uradalmához tartoztak. 

Az I. világháborút követő területváltozások során a település is Csehszlovákia 

kötelékébe került. A csehszlovák időben a falu neve Esen. Ekkor a tanügyet magyar 

állami elemi iskola (5 osztállyal, 5 tanítóval) és külön református felekezeti 

népiskola (1 osztállyal és 1 tanítóval) szolgálta. Az 1938. évi Magyarországhoz való 

visszacsatolás után a meglévők tovább működnek. Ekkor egy állami gazdasági 

népiskolát is nyitottak. 

Dűlői közt sok érdekes elnevezésűt találunk: Bung, Csaroda köz, Abogya köz, 

Dümicső, Bánfája, Övecske, Mosoncza, Tógyén, Hajduirtás, Bátorszög, Szártó, 

Tótirtás, Kastélydomb, Keselyő, Madaraska, Kápolna, Göröncszomoga, Ördöngös 

szög, Amsószög, Herebő, Remecere, Fahósér stb. Ezek az elnevezések egyrészt 

írásos forrásból származnak, másrészt pedig szájhagyomány útján terjedtek el. Van 

közötte olyan is, amely egy mai településnek az elnevezése, mint például Dümicső 

[Dupka, 92. o.]. 

Eszeny lakosságának alakulása: 

Év Lakosság 

1910 2013 

1940 2682 

1944 2526 

1969 1797 

1982 1881 

1989 1768 

1991 1789 

1998 1768 

2001 1728 

2003 1714 

2005 1709 

2007 1675 

2010 1650 

2014 1625 
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2016 1607 

 

Eszeny lakosságának alakulása az 1910-es évtől a 2016-os évig. 
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Adatközlők 

№ Név Születési dátum Foglalkozás Vallás 

1.  Kára Enikő 1974.04.20 Tanítónő református 

2.  Sütő Krisztina  1980.05.12 varrónő református 

3.  Molnár Bettina 1996.06.24 műkörmös református 

4.  Stefán Karolina  1996.01.16 gyárimunkás református 

5.  Bakura Klára 1952.10.04 nyugdíjas refomátus 

6.  Rácz Marianna 1986.12.01 laboráns református 

7.  Lengyel Judit 1974.04.26 tanítónő református 

8.  Demjén Natália 1978.12.05 varrónő református 

9.  Nagy Ibolya 1965.10.07 eladó református 

10.  Soós Erzsébet 1980.09.14 varrónő református 

11.  Soós Klára 1960.02.14 háztartásbeli református 

12.  Molják Zita 1956.10.04 tanítónő református 

13.  Gál Gabriella 1985.06.24 szakács református 

14.  Rácz Jolán 1945.08.15 nyugdíjas református 

15.  Banga Lívia 1969.07.07 jegyző református 

16.  Molnár Erika 1991.06.20 háztartásbeli református 

17.  Bakura Sándor  1981.01.15 tanár református 

18.  Rácz Rozália 1949.03.24 nyugdíjas református 

19.  Géresi István 1951.01.03 nyugdíjas református 

20.  Bátori Erzsébet 1952.05.10 nyugdíjas református 

 

A dolgozatban először a születéssel kapcsolatos hagyományokat mutatom be. 

Majd a hagyományokkal kapcsolatos megnevezéseket, kifejezéseket dolgozom fel 

szócikk formájában. 
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1. A KÉRDÉSSEL FOGLALKOZÓ SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE 

 

A feldolgozás és az anyaggyűjtés előtt célszerűnek tartottam néhány, a témával 

kapcsolatos szakirodalmat áttekinteni. Számos tudományos cikk, tanulmány jelent 

meg a témához kapcsolódó hiedelmekről és szokásokról, ezek a tanulmányok inkább 

néprajzi szempontból vizsgálják a kérdést. Segítségemre voltak ezek a források, az 

anyag feldolgozása és gyűjtése során is. 

Bernád Ilona Gyermekáldás, babáskodás a magyar néphagyományban c. 

tanulmányában is találkoztam számos olyan hagyománnyal, amely megegyezik 

szülőfalum hagyományaival. Például: Ne nézzen öregasszonyra, mert csúf lesz a 

gyereke [Bernád, 11. o.]. 

Mágikus cselekedetek a csecsemő védelmében című tanulmányban Beszédes 

Valéria egy nagy fejezetben taglalja a születéshez kapcsolódó hiedelmeket. Ezen 

belül hat kisebb alfejezetet taglal. Számomra a Mágikus fürdetés című fejezet volt a 

legérdekesebb.  Leírja, hogy ezt a cselekedetet minden esetben specialisták, 

gyógyítók végezték. A fürdővízbe kilencféle virágot, kilenc termőágat és kilencféle 

vasat tettek és ebben kilenc napon keresztül fürdették a gyereket, hogy 

meggyógyuljon. Ezt a szemmelverés ellen használták [Beszédes, 179–213.o.] 

Baksay Sándor Magyar népszokások az Alföldön című kiadványában az élet 

sorsfordulóival foglalkozik. A keresztelés hagyományait taglalja egy fejezeten belül. 

Leírja, hogy a keresztanya és a keresztszülők névsora, már a születés előtt meg van 

állapítva. Részletesen bemutatja, hogy az első keresztanyának a várandósság 

végnapjaiban milyen teendőket kell ellátnia a komaasszonya körül. Ilyeneket említ: 

el kell készítenie a szúnyoghálós mennyezetes ágyat, a keresztelési díszt, piros 

szalagos dunyhácskát, fejkötőcskét, s egyéb pillangónak való ékesítéseket. [Baksay, 

20. o.]. Az újszülöttel kapcsolatban ilyen babonákat említ: ha fiú, akkor subára 

helyezték, hogy göndör haja legyen, arcát piros almával simítják, hogy piros orcája 

legyen. 
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A lánykát 12–20 főből álló sereg vitte a keresztelése, azért hogy sok kérője 

legyen [Baksay, 20–50. o.]. 

Nagy segítségemre volt Báránd története és néprajza c. összefoglaló munka. 

Az emberi élet fordulói Bárándon című részben Bartha Elek összefoglalja a 

gyermekvárás és a szülés folyamatát: „Ez az esemény különös jelentőségét jórészt 

azáltal nyeri, hogy nemcsak egy ember életéhez hoz fordulópontot, hanem az 

újszülöttön kívül a szülők, a nagyszülők, a rokonság számára is… A bárándiak 

felfogás szerint a teljes értékű felnőtt életéhez a gyermek is sorosan hozzátartozik” 

[Balassa, 438. o.]. 

A legtöbb szokás Bárándon az újszülötthöz kapcsolódik, de vannak olyanok is, 

melyek a szülőkre, vagy pontosabban az anyára vonatkoznak. Leírja, hogy a terhes 

asszony életét sok tiltás, kötöttség szabályozta. Nem sokat változott az életmódjuk. 

Hasonlóképpen zajlott a keresztelés Bárándon, mint saját szülőhelyemen 

Eszenyben. [Balassa, 437–441. o.]. 

A magzatelhajtással kapcsolatos hiedelmek a magyarság körében című 

munkájában Gémes Balázs három kisebb fejezetben taglalja a magzatelhajtással 

kapcsolatos hiedelmeket. Ez a fejezetek a következők: 

a. gyermekgyilkosság 

b. magzatelhajtás 

c. fogamzásgátlás 

A gyermekgyilkosság című fejezetben megemlíti, hogy az apajogú 

társadalmakban az apa döntött az újszülött életéről vagy haláláról. A gyermeket a 

földre helyezték és ha az apa felemelte akkor életben maradhatott, tehát a 

családtagjának tekinti, ha viszont nem emelte fel akkor a kisgyermeket vagy 

megölték vagy kitették [Gémes, 234–435. o.]. 

A második fejezetben, ami a magzatelhajtással kapcsolatban megemlíti, hogy 

ez az eljárás is nagy múlttal rendelkezik, már a honfoglalás idején is ismeretes volt 

[Gémes, 235–240. o.]. 
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A születéssel kapcsolatos szokásokkal és hagyományokkal foglalkozik Markos 

Gyöngyi A születés hagyományai Mákón című munkájában. Munkáját a következő 

fejezetekre tagolja munkáját: 

gyermekáldás 

terhesség 

szülés 

az újszülött gondozása 

gyermekágy 

keresztelő 

Alpontokra bontja a fejezeteket így részletesen kifejt minden kérdést. Ez a 

munka volt a legnagyobb segítségemre kutatásom során, minden kérdést részletesen 

kifejt az anyag gyűjtésére útmutatóul szolgált. A hagyományokkal kapcsolatban sok 

egyezést véltem felfedezni, de voltak eltérések is, hisz minden községnek 

megvannak a saját hagyományai. 

Madar Ilona szintén foglalkozott a születéssel. A születést Az emberi élet fő 

állomásai c. fejezetben részletezi [Madar, 69–78. o.]. Nem taglalja a témát részekre, 

átfogó képet ad a születéssel kapcsolatos szokásokról. Említi, hogy szokás volt az, 

hogy a fiúknak vagy lányoknak kaszanyelet, orsót, tűt, adjanak a kezébe, hogy jól 

tudjanak bánni ezekkel a dolgokkal. A keresztelővel kapcsolatban megjegyzi, hogy 

inkább barátokat hívtak rokont csak nagyon ritkán [Madar, 71–72. o.]. 

Községemben régebben inkább a közeli rokonokat hívtak keresztszülőnek, de ez a 

szokás már megváltozott, ugyanis napjainkban inkább közeli barátokat hívnak. 

Segítségemre volt még Krupa András A Délkelet-Magyarországi szlovákok 

hiedelemvilága című mű. Külön fejezetben ismerteti a születéshez fűződő 

hiedelmeket. Például, hogy a terhes asszony amit megkívánt, azt meg kell neki adni 

[Krupa, 98–110.o.]. Hasonlóképpen van ez Eszenyben is mind a mai napig. 

Réső Ensel Sándor. Magyarországi Népszokások című gyűjtésében több 

község szokásait gyűjtötte össze. Ha a nő észreveszi, hogy terhes, azt nyomban  

közölnie kell valakivel, mert  félő, hogy a titkolózás miatt a születendő gyermeke 
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néma lesz. Mikor világra jön a gyermek, a bába elküldetik elhívni a komákat, kinek 

száma rendszerint hat. A bába indul el egy jókora üveg pálinkával és ő mondja el, 

mi céllal ment a házhoz. A meghívást el kell fogadni, nem volt olyan hogy 

visszautasítsák [Réső, 14–15. o.]. 

Kalotaszegen a tehetősebbek, a született gyermekek keresztelője alkalmával 

közelebbi rokonaikat, jó barátokat költségesen megvendégelik. A gyerekek 

keresztszüleiket nagy tiszteletben tartják. Réső Ensel Sándor említ egy furcsa 

szokást, ami a keresztkomák összeveszéséhez kapcsolódik. Erről a szokásról így ír: 

ha a keresztkomák összevesztek, a megbántott fél egy darab forgácsra pökött, s azt, 

mint a megszűnt komaság jelét, a bántó félnek küldte. [Réső, 93–105.o.].  

Gömör megyében szintén különböző szertartásokat említ. Pl.: Némely vidéken 

a gyermekágyat a szoba sarkában vetik meg, de vajúdáskor a szoba közepére terített 

zsúpágyra fektetik a gyermekágyast, hogy a szülés ott történjen. Aztán a csecsemőt 

az asztal alá teszik, melyen megszegett kenyér van, azért, hogy az újszülött ki ne 

fogyjon soha a kenyérből. [Réső, 79. o.]. 

Szabó László A népi társadalom változásai az Alsó-Garam mente Magyar 

falvaiban című munkájában egy kisebb fejezetben írja le a születéshez kapcsolódó 

szokásokat. A keresztelés című fejezetben kifejti, hogy az 1950-es években inkább 

rokonokat hívtak keresztszülőnek. [Szabó, 61–70.o.]. 

Szabó Gyula Történeti és néprajzi dolgozatok Tarpáról. A Keresztelési 

szokások Beregben című dolgozatban ilyen fejezetek vannak elkülönítve: 

– Bába az anya mellett 

– A megszületett gyermek 

– Hiedelmek tévedések 

Érdekes volt számomra, hogy A megszületett gyermek című alfejezetben említ 

egy imádságot és egy éneket, amelyet a keresztszülő tanított a kisgyermeknek. 

[Szabó Gy, 147–150. o.]. 

Ujváry Zoltán Gömöri magyar néphagyományok című munkájában részletesen 

taglalja az alábbi fejezeteket: terhesség, magzatelhajtás, meddőség, korai 
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házasságkötés,vénlány, öreglegény, gyermekáldás, törvénytelen gyermek, megesett 

lány, nemi élet a házasság előtt, avatás, gyermekbetegségek, keresztszülők, 

komaság, névadás keresztelő, a gyermekágyas asszony, az újszülött, szülés című 

fejezeteket. A magzatelhajtás című fejezetben megjegyzi, hogy régen a terhes 

asszony úgy próbálta eltitkolni terhességét, hogy lekötötte a hasát, bű ruhát hordott, 

hogy ne vegyék észre terhességét [Ujváry, 620–657. o.]. Hasonlóképpen van ez 

napjainkban is. A szülés című fejezetnél megemlíti hogy az újszülött kezére piros 

cérnát kötöttek, úgy tartották hogy ez szerencsét hoz [Ujváry, 622. o.]. Eszenyben 

viszont úgy tartják, hogy megvédje a kisgyermeket a rontástól. 

Dömötör Tekla A Magyar néprajz című kiadványban a vallási néphagyományt 

és néphitet ismerteti. [Dömötör, 867–875.o.]. Három nagy részre tagolódik, először 

a népszokásokról ír, majd ismerteti a jeles napok népszokásait. Az emberi élet 

fordulóihoz való szokásokat az első fejezetben tünteti fel. 

A Magyar néphit és népszokások c. munkájában Dr. Róheim Géza is említi az 

emberi élet fordulóival kapcsolatos hagyományokat.  

Lackovits Emőke az íme az én népem c kiadványban, a kereszteléssel 

kapcsolatban érdekes szokásokat említ. Mint pl.: Az ételféléket letakarták  egy fehér, 

általában hímzett vagy beleszőtt virágmintával díszített kendővel. A ruhát pirossal, 

fehérrel, esetleg kékkel díszítették, a szélére csipkét varrtak. A lányok kelengyéjéhez 

hozzátartozott. Ezt a kendőt más célra nem használták [Lackovits, 30. o.]. 

Szintén segítségemre volt Gönczi Ferenc munkája. A Somogyi gyermek címet 

viseli. Részletesen írja le a gyermekágyas időszakot, valamint a keresztelő 

eseményeit és a komaság rendszerét. Foglalkozik a köznapi teendőkkel, de a 

hiedelmeket részesíti előnyben [Gönczi, 153–159. o.]. 

Kertész Judit több szüléssel kapcsolatos kérdést is feldolgoz a Születés és a 

kisgyermekkor folklórja a Szuha-Völgyben című munkájában. Ebben a könyvben 

ilyen felosztással találkozunk: 

1) Gyermekáldáshoz fűződő nézetek és hiedelmek 

2) A terhesség 
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3) Szülés 

4) Gyermekágy 

5) Keresztelő 

6) Gyermeknevelés első évei 

V. Szathmáry Ilona Szokások és hiedelmek a szerelmi élettől a keresztelőig a 

berettyóújfalui néphagyományban című munkájában a magzatelhajtással 

kapcsolatban megemlít egy két olyan szokást, ami régebben Eszenyben is jellemző 

volt. Pl.: Magasabb helyről vagy létráról ugrottak le. Vagy meleg vízben ücsörögtek. 

[V. Szathmáry, 221. o.] 

Ipoly Arnold több születéssel kapcsolatos kérdést említ a Magyar 

Mythológiában [Ipoly, 541-544. o.]  

Mészáros Ilona Szülőfalum Zsigárd című kötetben az alábbi fejezetekben 

taglalja a születéshez kapcsolódó hiedelmeket:  

– Születés és keresztelés 

– A születés és kisgyermekkor hiedelmei Ebben a fejezetben számos hiedelmet 

sorol fel, amivel én is találkoztam gyűjtésem során. Pl.: Ahol kisgyerek volt a háznál, 

ha valaki ide bármi okból ment, le kellett ülnie egy percre. [Mészáros, 21–25. o.]. 

A szakirodalom segített a gyűjtött anyag feldolgozásában. Munkámban Markos 

Gyöngyi felosztását követem. Kitűnt, hogy sok egyezés van az említett munkákban 

a szokások és a hagyományok terén annak ellenére, hogy ezek a vidékek egymástól 

távol eső helyen vannak. 

 

 

2. A SZÜLETÉSSEL KAPCSOLATOS HAGYOMÁNYOK ÉS 

HIEDELMEK ESZENYBEN 

 

2. 1. A gyermekek száma 
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A házasság után az elsődleges cél az utódok biztosítása volt. Mivel régen nem 

ismerték a születésszabályozást, ezért elfogadott tény volt, hogy az asszonynak 

kétévente vagy évente szülnie kellett. A polgári fejlődés azonban községemben is 

átalakította a gyermek születéséről való nézeteket. Míg régebben egy családban 4–

5 gyerek volt jellemző addig napjainkra már csak 2 vagy 3 gyerek születik. A 

gyermektelen házaspárokat a közvélemény a mai napig szerencsétlennek tartja. 

Az új élet születésével összefonódott hiedelmek tekintélyes része a gyerekáldás 

megvalósítását kívánta elősegíteni [Krupa, 94 o.]. 

 

2. 2. A gyermek fontossága, szerepe a családban 

 

A családok nem törekedtek a gyermektelenségre vagy csak egy gyermekre, 

mert még nem látták biztosítva maguk számára az öregkort. 

Fontosnak tartották a gyermek segítségét, ezért a gyerekük (fiú) érkezését 

várták. Ha van fiú a családban akkor már a „családfő a nevét nem a kutyára hagyja” 

[Markos, 10. o.]. 

Sok pár úgy gondolta, hogy a gyermekáldást jelent, akiben szerelmük 

megtestesülését látják. A gyermekvállalás oka bármi is legyen a megtörténte, 

jelentős változásokat hoz mindenki életébe. A fiatalok úgy gondolják, miközben 

vágynak a gyermekre, félnek, hogy a szülői szerep megfosztja őket egyéni 

szabadságuktól. A kis jövevény új korszakot nyit meg kettejük kapcsolatában. 

Mindkét szülőnek össze kell hangolódnia saját magzatával és általa egymással is. 

Ez az élet egyik legszebb csodája. 

A gyereknek nagyon fontosak a keretek és a következetesség. Az is fontos, 

hogy a szülő az ő igényeire rugalmasan reagáljon. A gyermeknevelésben a 

korlátozás és az ésszerű engedékenység között kell lavírozni folyamatosan, ami nem 

könnyű feladat. Ehhez a két szülő közötti összhang szükséges. 

Az anyához fűződő kapcsolatot a lét biztosítása és a ráutaltság is 

meghatározza, és maga a kapcsolat igénye, mint biztonsági szükséglet is jelentkezik. 
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Az anya a legfőbb kapcsolata sokáig a kisgyermeknek és ennek a kapcsolatnak a 

mintájára alakulnak későbbi olyan kötődéseink is, melyeket felcserélhetetlennek 

élünk meg. 

A kiegyensúlyozott anya-gyermek kapcsolat tehát fontos feltétele a harmonikus 

fejlődésnek. Nem feltétlenül vér szerinti kapcsolat a lényeges, hanem az állandóság, 

azonosság: legyen valaki, aki gondozza, aki a legtöbbet játszik vele, aki bevezeti a 

világ dolgaiba, közvetíti a szokásokat, alakítja a gyermek énképét. 

A családon belül nem szabad elfeledkezni az apáról sem. Napjainkban már 

felértékelődött az apa szerepe, már a legtöbb szülésnél is jelen vannak, mert a régi 

időben nem lehettek jelen. A gyermek megszületése után az apák egyre nagyobb 

szerepet vállalnak a gondozási feladatok ellátásában. Az apa feladata rendkívül 

fontos az újdonsült anya mellett, hiszen az anyának ösztönei vannak, önbizalma 

viszont még nincs elég. Az apának kell ezt megerősítenie. 

Az apa szerepe nemcsak a család fenntartására szorítkozhat, hanem aktív 

részvevőként kell jelen lennie a gyermekek nevelésében, a családi döntésekben. A 

gyerekeknek szükségük van az édesapára, hiszen általa tanulják meg azt, hogy mi a 

különbség a férfi és a nő között mit jelent a férfi szerep egy családban. 

 

2. 3. Születésszabályozás meddőség 

 

Községünkben a terhesség megszakítására olyan eljárásokat alkalmaztak, mint 

például a terhes anyák magasról ugrottak le vagy forró vízbe ültek.  

Egyik módja a bábák és az erre vállalkozó asszonyok segítségével titokban 

végrehajtott abortálás elhajtás volt. Ez azonban sokszor halálos véggel járt. Mivel a 

régi időben már a családokban 5–6 gyerek is volt a nem kívánt gyereket az 

asszonyok maguknak is próbálták elhajtani pl: 80 kilogrammos zsákokat cipeltek 

többször naponta, de ez nem minden esetben használt. Volt, hogy leanderből és 

májvarózsából főztek teát, de ez sem mindig segített de volt, akinek használt. „Volt 
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olyan is, hogy az asszonyok elkezdtek petrezselyemből főtt teát inni, hogy ne legyen 

több gyerekük” (Rácz Rozália 68 éves) 

„Ha valaki el akarta csinálni a pulyát vagyis a magzatát nyállal addig 

dörzsölték a púpja körületét, míg be nem vérzett.”  (Rácz Jolán 74 éves) 

„Én azt hallottam, hogy a lószőr porát összekefélték, és azt itatták az állapotos 

asszonnyal ez viszont néha elhajtotta a pulyát” (Bakura Klára 65 éves) 

Eszenyben úgy tartották régen, hogy minél tovább szoptat az asszony, addig 

nem esik teherbe. Primitív művi beavatkozással végeztek magzatelhajtást a falu 

specialistái, de ugyan ezeket a műveleteket önmagukon is elvégezhették és 

végrehajtották a terhüktől szabadulni akaró asszonyok. Pl.: a méhet horgoló tűvel, 

orsóval, tollszárral, hegyes pálcával szurkálták meg; Petrezselyem fehérüröm, 

mályva stb. gyökerét dugták a hüvelybe. 

Kenőasszonyok kimasszírozták, „kikenték” az anyából a magzatot. A terhes 

asszony kötéllel körülkötötte csípőjét, majd a kötelet megnedvesítette, amely 

megduzzadt és kiszorította belőle a gyermeket. 

A születéskorlátozás érdekében egyaránt folyamodtak mágikus, továbbá 

tapasztalati hátterű eljárásokhoz, s veszedelmes, durva beavatkozásoktól sem riadtak 

vissza. Bár egy gyermeket jobbára mindenki akart, közismertek voltak olyan, 

lakodalomhoz kötődő szokások, amelyekkel teljes meddőséget véltek előidézni. 

Ezekben a meddőség jelképe leggyakrabban egy lezárt lakat volt. Lakodalomkor a 

születendő gyermekek számát, a szülések időpontját is befolyásolni igyekeztek. 

Annyi ujjára ült az új asszony a lakodalmi asztalnál, annyi kanál levest szedett, 

ahány utódot akart. 

A néphit a gyerektelenségért elsősorban a nőt okolja, meddőnek nevezi. A 

meddősség megszüntetésére a mai adatközlők nem ismernek mágikus eljárást. 

 

2. 4. Terhesség 
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A kisgyermek számos tulajdonságát a közösülésnél tanúsított magatartásra 

vezették vissza. Ha lány született, azt hitték, hogy az apja hagyta nyitva a száját. Ha 

az anya lányt akart kosárra ült, hogy olyan gyereket szüljön, aki szoknyát visel. Ha 

fiút szeretett volna, akkor szakajtóra ült, hogy olyan legyen a gyereke, aki kalapot 

visel. A terhességet általában az első gyereknél igyekeztek letagadni. A magzat 

egészséges fejlődése érdekében számos tiltás és előírás irányította terhes asszonyt. 

Az állapotos asszonynak nem szabad volt torz alakra, csúnya embere nézni, mert 

arra hasonlít a gyereke. Nem szabad volt odakapnia semmihez, sem mert jelként 

megmarad gyereken. Tilos volt az állapotos asszonyra ráütni. Ha valami ráesik vagy 

ráfröccsen az is anyajegykènt èppen azon a helyen látható, ahol az anyját èrte. Tilos 

volt megrúgnia a kutyát, macskát vagy más állatot, mert a gyereke szőrös lesz. Nem 

volt szabad sírnia, mert a gyerek siránkozó, nyűgös lesz. Nem nèzhetett halottat sem, 

nehogy halált lásson a gyereke  

A gyűjtés alapján számos babona vonatkozik az újszülöttre és a terhes nőre. 

A várakozás időszakának az új családtag megérkezésének jelentős figyelmet 

szentelnek, ezért a terhességet számos babona kíséri, mely a mai napig él. 

„A tiltásokhoz tartozik, hogy a várandós nőnek tilos temetőbe menni és 

virrasztani is, mert úgy tartották, hogy a kisbaba sárgaságot kap” (Molják Zita 61 

éves) 

„Ha a terhes asszony megkíván valamit, még kell neki adni, nehogy àrtsanak 

neki.” (Nagy Ibolya 52 éves) 

„A gyermeket Isten adja, s az öröm. Nem tetették el. Örvendtek, nagyon sok is 

volt. Régen 5-től kezdve 11-ig is voltak. Melyik családnak hogy sikerült.” (Bátori 

Erzsébet 65 éves) 

A fiatalasszony abból tudta meg, hogy terhes, mert elmaradt neki a havi baja. 

Többféle módszerrel már a szülés előtt próbálták megállapítani az újszülött nemét. 

Ha az asszony a derekánál vastagszik, kerek a hasa akkor fia lesz. Hogyha hátulról 

nézve csinos marad, és hegyes kicsi hasa lesz, kislánya születik. Figyelték ki mit 

evett, ha savanyúságot, akkor fiút jósoltak. Ha édességet, akkor kislány. 
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Foltosodásból is tudtak következtetni. Ha túl nagy hasa volt, akkor azt mondták 

ikrek lesznek. 

A fiatalasszony a terhességét először a férjével vagy az édesanyjával osztotta 

meg. Miután kiderült, hogy terhes a menyecskét kímélték a munkától. Úgy tartották, 

hogy az anya dolgozhat, nehéz fizikai munkát kivéve. Úgy tartották, ha az asszony 

dolgozik, akkor könnyebb lesz a szülés számára. A mozgás jótékony hatását 

figyelembe véve, nem is áll távol az igazságtól. A falusi asszonyok táplálkozásában 

nem állt be változás, ám valamiféle étrendnek kellett léteznie. 

Általában házasságkötés után egy évre megszületett az első gyermek. 

Előfordult, hogy a fiatalasszony első alkalommal csak akkor vette észre hogy, terhes 

amikor megmozdult nála a gyerek, már nagy volt a hasa. A terhesség legbiztosabb 

jele, hogy „elmaradt neki a havi baja.” Amikor az asszony már biztos volt abban, 

hogy „teherbe esett” legelőször a férjével vagy az édesanyjával tudatta az állapotát. 

A család és a környezet tudomásul vette a menyecske állapotát, de az élete nem 

változott. A napi munka továbbra is megmaradt, amit el kellett végezni. Mint a 

gazdák, mint a szegények körében általános elfogadott elv volt, hogy az állapotos 

asszonynak mozogni, dolgozni kell.  

A szegényebb családokban nem engedhették meg a kíméletet, a terhes asszony 

ugyanazt a munkát végezte, mint teherbeesése előtt. Az „utolsó percig míg szülsz 

dolgozol” nézete a mai fiatal generációk számára is íratlan törvény, így a terhesség 

idején sem kímélik magukat. Az első gyermek születésekor, de különösen a 

második, harmadik, sokadik érkezése előtt elmaradhatatlannak tartják, hogy a 

háztartást elrendezzék: az utolsó pillanatokban is mosnak és takarítanak, hogy ne 

hagyjanak gondot maguk után, míg a kórházban tartózkodnak.  

A terhes asszony mindent ehetett, amit meg bírt enni. Tiltott ételek nem voltak. 

Azt sem tartották jónak, ha túl sokat eszik az állapotos asszony, mert a baba elhízhat 

és nehéz lesz a szülés. Ha valamit megkívánt a terhes asszony, azt feltétlenül meg 

kell adni neki, mert ha nem akkor még a baba is elmehet.  
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2. 5. A szülés 

 

A szülés idejét az anya testének formája alapján állapították meg. Régen a 

bábasszony segédkezett a szülésnél, akit boszorkánynak tartottak. Szimbólummal 

védték a házat és lakóit a gonosztól, tisztátalantól, negatív erőktől.  

„Mikor várták a bábát a házhoz, rajzoltak a küszöbön krétával keresztet egy 

körbe. De nem látszott. Ha a bába átlépte azt a küszöböt, akkor azt jelentette, jó 

szívvel bejött abba a házba. De ha nem tudta átlépni, vagy valamiért visszakellett 

neki fordulni, azt mondták valami rosszat vitt abba a házba.” (Rácz Jolán 75 éves) 

Amint elérkezett a szülés ideje gyorsan hozzáláttak a szülőágy elkészítéséhez. 

Erre lehetőleg fűthető helyiségben került sor. [Folkról 3.]. A képzett bábák 

tevékenységének eredményeként századunk elejétől már az ágyban történő szülés 

általánosabb. Továbbra is szempont maradt azonban, hogy az ágyneműt 

megkíméljék. A harmincas évektől az okleveles szülésznők gondoskodtak 

gumilepedőről. 

A képzetlen bábák működésének felszámolását gyorsították a múlt század 

végén hozott szigorú rendelkezések. A bábák feladata a szülés levezetése hét-nyolc 

napig az anya és a csecsemő gondozása volt, amelyért pénzt vagy terményt kaptak. 

A szülés levezetésére a bábát hívták, orvos csak abban az esetben hívtak, ha valami 

probléma merült fel.  

Századunkban ágyban szültek az asszonyok. A szülést a bába egyedül vezette 

le. Az édesanya vagy az anyós is jelen volt, de a feladatuk csak annyiból állt, hogy 

legyen meleg víz. A férjnek nem volt külön feladata a szülésnél, csak abban az 

esetben, ha nehezen ment a szülés.  

„Ágyban szültek, fekve, magasba tették a fejüket, emelték, és úgy” (Rácz 

Rozália 68 éves) 

Amikor az újszülött megszületett, a bába ollóval elvágta a köldökzsinórt, a 

gyermeket fehér ruhába betekerte és félretette. Első dolga az anya ellátása volt. 

Figyelte, hogy az anya kitisztuljon rendesen. Szülés után az anya ágyát rendbe 
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rakták: az ágyhaját is lehúzták és  tisztát húztak rá. A bába az anyát megmosdatta 

meleg vízzel vagy „hippermongás” vízzel. A vérzés csillapítására és felfogására 

ruhát tettek a lába közé.  

Szülés után nem volt szabad elaludni az anyának, mert az volt a vélemény, 

hogyha nagyon vérzik és elalszik, akkor örökre el is aludhat.  

Ha belehalt a szülésbe az asszony, akkor a bábát okolták. Az árván maradt 

újszülöttől igyekeztek megszabadulni úgy, hogy megszoptatták a halott anya tejéből. 

Ha meghalt a gyermek is, akkor anyát a gyermekét egy koporsóba tették. 

A születés körülményeit is pontosan figyelték és számos jóslatot fogalmaztak 

meg. Ha szép, tiszta éjszaka volt, a csillagok fényesen ragyogtak, azt jósolták, hogy 

az újszülöttnek szerencsés élete lesz. A kora reggel születettről azt tartották, hogy 

fürge és igyekvő lesz. A pénteken született gyereket szerencsétlen sorsúnak 

tartották. Azt a gyermeket, amelyik burokban született gyermeket egyértelműen 

szerencsésnek tekintették. 

A családi események sorában a születéssel kapcsolatban történt a 

legjelentősebb változás. Az otthoni szülés az 1950-es évekig általános volt. Ezután 

kezdetben – a hatvanas évektől már egyre többen – szülőotthonokban szültek, mert 

ettől az időtől kezdve meglepően nagy számban működtek ilyen kórházon kívüli 

intézmények a régióban. Az orvosi ellenőrzések és az utóbbi években bevezetett 

ultrahangos vizsgálatok ellenére – amelyek a szülés várható idejét viszonylag 

pontosan képesek előre jelezni – a fiatal anyák gyakran az utolsó pillanatig otthon 

tartózkodnak és nem ritkán erőn felül igyekeznek ellátni a feladatukat. 

A frissen szült anyát a rokon asszonyok nem hagyták magára, megmasszírozták 

a halántékát, csuklóját. 

A gyermekágy időszaka azzal zárul le, hogy az anya elmegy a templomba, amit 

a katolikusok avatásnak mondtak. 

A szoptatást általában 2–3 nappal a szülés után kezdték, mert az előtejet 

egyenesen károsnak tartották, ezért inkább lefejték régen az asszonyok. 
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A gyermeket az anya szoptatja. Ha a gyermek nem akart szopni, akkor azt 

mondták, hogy lusta. A másik ok az lehetett, hogy még kicsi volt a mellbimbó. Ilyen 

esetben bimbóvédőt használtak. A szoptatásnak nem volt rendje, akkor adtak neki 

enni, amikor sírt. Szokás volt, hogy az anya megfröcskölte a gyermek arcát 

anyatejjel, hogy szép legyen. Általában egy éves korig szoptatták a gyermeket. Ha 

az anyának nem volt sok teje, akkor tovább szoptatta. A csecsemő számára a 

legegyszerűbb és legtisztább dolognak a szoptatás tartották. Ha az anyának nem volt 

teje különböző módon pótolták. Leggyakrabban a tejet teával hígították. 

„Rántott levest kellett enni, tejet inni, mert attól lesz a teje. Köménymag teát is 

ittak, hogy legyen tej.” (Bakura Klára 64 éves ) 

Amint látjuk a folyadékpótlás volt a leglényegesebb. Tápláló, de egyszerű, 

böjtös ételeket is vittek, amelyek elősegítik a gyermekágyas asszony mielőbbi 

felépülését.  

Amikor az anya úgy gondolta, hogy nem szoptatja tovább gyermekét, akkor 

vagy elvitték valahová vagy bekenték mellüket valamivel. 

A tejelválazstás megindulásának gyorsítására olyan nő tejével sütöttek 

pogácsát, akinek volt bőségesen. Szintén hatásosnak tartották, ha éjszakára egy 

szelet kenyeret tesznek az ereszre, amit reggel, éhgyomorra eszik meg a szoptatós 

anyuka. A tej elapadásának fő okát abban látták, hogy valamelyik látogatóra ráragadt 

a tej, és magával vitte azt; ezért aztán a gyermekágyas anya ágyára nem ülhetett rá 

senki. Ha szoptatós anya látogatta meg a friss anyukát - és teje is volt bőven-, ráfejt 

az ágyra, s ha elment, a gyermekágyasnak az ő helyére kellett ülnie. Az első három 

napon, valamint naplemente után nem adtak ki semmit otthonról, mert attól tartottak, 

ezzel a tejet is elvinnék a háztól; és ugyanezen okból, menstruáló nő sem látogathatta 

meg a gyermekágyast. Valamint nem volt szabad az anyatejnek a földre csöppennie, 

mert a hiedelem szerint, a hangyák vagy a kígyó elvinnék a tejet. 

Tilos volt a házas élet hathétig, de ez attól függött, hogy milyen volt a férj. 

Az elválasztást mágikus eljárásokkal is gyorsították. Ilyenkor valamilyen forró 

tárgyra fejtek pár csepp tejet, hogy az emlőből is olyan gyorsan párologjon el, mint 
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a forró kőről, vasról; vagy az anya tűt szúrt ingébe fordítva, hogy a tej is fordítva 

folyjon, illetve ingét vette fel fordítva, míg el nem apadt a teje stb. Az elválasztás 

megkezdésére a gyümölcsérés idejét tartották a legalkalmasabbnak, a hét napjai 

közül pedig a csütörtököt. Ősszel nem tartották szerencsésnek, mert akkor hamar fog 

őszülni az asszony – legalábbis a babona szerint. Országosan ismert hiedelem volt, 

hogy a kétszer elválasztott gyermekből táltos lesz. 

 

2. 6. A gyermekágyas időszakot kísérő hiedelmek 

 

A gyermekágyas időszak hiedelmei és az ezekkel összefüggő viselkedési 

normák (előírások és tilalmak) köre egy éles határ által elválasztott világra és annak 

tagjaira válik szét. A gyermekágyas időszak során mindketten védtelenek a démoni 

erőkkel szemben, amelyek, ha magukra maradnak a szobában vagy az éjszaka 

folyamán könnyen bántalmazhatják vagy megkísérthetik őket. Az anyának nem 

szabad magára hagynia gyermekét, és az is, hogy éjszaka nem szabad eloltani a 

lámpát. Hosszú időre ritkán hagyják egyedül a gyermeket, de ha az anyának mégis 

ki kell mennie a házból, ilyenkor imakönyvet tett rá, „nehogy a rossz lélek járja.” A 

gyermek közelében a mai napig is rendszeresen és folyamatosan tartanak a gonosztól 

óvó-védő tárgyakat. A gyermekágyról alkotott szemlélet alapvetően a fizikai 

gyengeséget és a vértől való biológiai megtisztulást helyezi előtérbe, amit a 

hiedelemháttér megerősít és szentesít. 

Az idősebb korosztály elbeszélése szerint a több munka, a nehezebb 

életkörülmények, vagy a segítség hiánya miatt előbb volt szükség a nőkre a 

családban a rájuk eső feladatok ellátásában, így az anyák gyakran már legkésőbb a 

második, harmadik héten kénytelenek voltak átesni az avatáson. Azonban ez nem 

jelentette azt, hogy kéthárom hétre teljes mértékben kivonhatták magukat a munka 

alól. Jó esetben egy hétig valóban fekhettek, pihenhettek, de nem ritkán már 2–3 nap 

után felkeltek ellátni a háztartást, majd az udvaron adódó teendőket is. Azoknál a 

családoknál, ahol az asszony anyósa egy háztartásban élt a fiatalokkal és erősebben 
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ragaszkodott a hagyományokhoz, nagyobb esély kínálkozott arra, hogy a 

fiatalasszony több, olykor akár hat héten keresztül is kímélje magát és kivárja az 

ajánlott gyermekágyas idő végét. Ilyenkor mindez nem saját döntése, hanem anyósa 

elvárása volt. Számos esetben azonban az anyós szigorú volt vagy „elítélte” menyét 

a sok gyerek születése miatt, és ezért nem mentesítette őt a feladatok ellátása alól. 

Így az anyának formálisan ugyan meg kellett tartania a gyermekágyas előírásokat. 

Az újszülött megóvása érdekében végzett cselekedetek. Az anya és az újszülött 

védelme érdekében különböző óvó  és megelőző eljárásokat végeznek. Az újszülött 

és gyermekágyas anya védelmét szolgálta a szúnyoghálós vagy lefátyolozott ágy. 

Tiltották a gyermekágyasnak, hogy sötétben maradjon, mert úgy tartották, hogy a 

boszorkányok sötétben cserélik ki a gyermeket.  

Az újszülött egészséges fejlődését veszélyeztető tényezők között sajátos helyet 

foglal el a szemmelverés. Bárki megverheti szemmel újszülöttet, aki meglátogatta a 

gyermekágyast. Ennek elkerülése céljából a csecsemő karjára piros szalagot 

kötöttek vagy szenesvízet készítettek, vagy ráimádkozással gyógyították. 

A gyermekágy nem egyszerűen ágyban fekvést jelentette, hanem a valódi 

pihenést, a nehéz munkától való mentesség és a rituális szabályok együttese. Az 

idősebb és a fiatalabb korosztály úgy gondolja, hogy az első héten, de legalább az 

első pár napban az anyának valóban feküdnie kell, mert nincs ereje felkelni, s ez 

rossz hatással lehet rá. Később már felkelhet, és fokozatosan bekapcsolódhat a 

könnyebb házimunkákba.  

Nehéz fizikai munkát azonban nem ajánlatos végezni, és ehhez igyekeznek is 

ragaszkodni; például az anya nehezet nem emelhet, nehogy „elfusson a vére”. A 

fiatal generációk ugyanis hiába ismerik elméletileg az intelmeket, nekik sincs 

lehetőségük arra, hogy maradéktalanul figyelembe vegyék őket. Volt, aki 

gyermekágyasként az udvaron szénát takart, a malacozó disznót ügyelte, tehenet fejt 

vagy a répaföldön gyomlált és kapált, mert nem volt aki „segéljen.” Más 

fiatalasszony részt vett a ház felújításában és minden nap a patakban mosta a 

pelenkákat. Gyakran hallani a nem kímélésből fakadó „elbetegedésről” és magas 
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tejlázról, amely megerősíti az anyákat abban a hitükben, hogy ha „hat hét alatt 

elbetegedsz, visszaesel a gyermekágyba, olyan fájdalmad lesz mint akkor”. 

Megelőzésére azonban ritkán van lehetőségük. A fizikai munka ilyen 

következménye hosszabb távra is kihat. A gyermekágyas idő alatti nagy megterhelés 

évekkel később betegséget, elváltozást okozhat, azaz a munkatilalom megszegése 

visszaüthet. 

A gyermekágyas gyors felépülése érdekében, hogy az anya erősödjön a 

rokonok és az ismerősök ételt visznek, amelyet gyermekágyas ebédnek hívnak. A 

látogatásnak nem volt rendje. Szülés után néhány nappal, vagy egy héttel illett vinni 

az első ebédet. Az ebédet mindig az asszony vitte el, egyedül. Általában úgy vitték, 

hogy az egész családnak jusson. Több fogásból állt, az étkezés befejeztével a 

maradék ételt kitették, az edényeket ott mosták el, mert ha nem, úgy tartották, hogy 

szeplős lesz a gyerek.  

A szülés után a baba kelengyéje elő volt készítve és abba öltöztették fel. A 

köldök bekötésére „köldökfáslit” használtak. Azt tartották, ha a gyermek fürösztés 

közben összeszorítja a kezét, akkor szűkmarkú lesz. A fürösztésnek a bábák 

tanították meg az anyákat. Kis fakádba meleg vizet tettek, amelynek a 

hőmérsékletét úgy állapították meg, hogy az anyák belenyomták a kezüket. A vízbe 

pelenkát tettek. Fürdetéshez egy zsebkendő nagyságú fürösztő kisruhát használtak. 

Először a gyermek arcát mosták meg.   

Amikor megszületett a gyermek, figyelték, hogy milyen egészséges-e, hogy 

néz ki, kihez hasonlít. Az újszülött szép fejformájának kialakítására a bába néhány 

napig „lapítgatta” a gyerek fejét, hogy ne legyen hegyes a feje, hanem kerekedjen. 

2.7. A keresztelő 

 

A keresztelő ideje A katolikus egyház nem határozza meg pontosan és 

kötelezően a keresztelés időpontját. A reformátusok templomba menetelkor, az anya 

végighallgatta az istentiszteletet ezzel felszabadult. A keresztelő időpontja nem volt 

lekötött. Igyekeztek minél hamarabb megkeresztelni a gyermeket. Oka, hogy 
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rövidebb ideig legyen pogány. A keresztelő mindig vasárnap délelőtt a mise vagy az 

istentisztelet után történt. A gyermeket mindig a keresztanya vitte a templomba. A 

reformátusoknál keresztmamák beültek az első sorba, fogták a gyereket és végig 

hallgatták az istentiszteletet. Azután került sor a keresztelésre. A keresztelőre 

hazaérve ezt a köszöntőt mondták: „pogányt vittünk keresztényt hoztunk”. 

A keresztelő a keresztény egyházba fogadás rítusa, amely egyúttal az újszülött 

befogadása a család és a falu közösségébe. 

Gyülekezete válogatja, mikor keresztelnek. Egy helyeken harangszó alatt 

Istentisztelet előtt, de van, ahol a záróének előtt. A gyermeket az egyik keresztanya 

tartja a keresztvíz alá. Megbeszélik előre, ki legyen az. Előfordul sértődés is ezzel 

kapcsolatban, mert aki csak kíséri a gyermeket, nem első keresztanyának tartja 

magát. Régebben csak egy keresztanya volt, manapság hármat, ötöt is hívunk. 

A keresztvizet vagy a szülők hozzák, vagy az egyházfi gondoskodik róla. A 

keresztelő edények rendszerint ónból készültek, de mindenképpen fémből vannak. 

Két edényt használnak: egy kancsót, amiből a vizet öntik a gyermekfejére, illetve a 

keresztelő-medencét, ebbe csorog le a víz. A keresztvíz maradékát kiöntik, 

semmilyen rituálé nem fűződik hozzá. 

Régebben az apa és a keresztapa nem vett részt a szertartáson csak az 

édesanya. Manapság már a férfi hozzátartozók is jelen vannak a csecsemő 

keresztelésekor. A keresztelőruhácskát a keresztanya vagy a család vásárolja. A 

kislányokat rózsaszínű, a kisfiúkat kék színű ruhában keresztelik. A gyermeket a 

neme szerinti színű keresztelő terítővel takarják le, amikor a templomba viszik. 

Mielőtt elindulnának az Isten házába, az egyik keresztanya ezt mondja: 

„Áldja meg az Isten az egybegyűlésünket, és velünk együtt a kis újszülöttet. 

Pogányt viszünk keresztényt hozunk.” 

Amikor hazahoznak egy újszülöttet, ezt mondják: 

„Hazahoztuk a kisdedet, adtunk neki (Margit, János) nevet, apja anyja örömére 

és a keresztszülőkére. Isten dicsőségére.” 
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A kereszteléskor a lelkésznek a keresztszülők pénzt adnak ki-ki tehetsége 

szerint. Visszafelé egy másik úton jöttek, mert különben a gyerek nem lett volna 

szerencsés. Mikor hazaértek a gyereket a földre tették és a keresztanya ezt mondta: 

„Vegye fel az, aki szereti”  

A magyar néprajzi szakirodalom adatai szerint a magyar nyelvterület 

hagyományos paraszti közösségeiben – felekezettől függetlenül – a keresztelőt 

lehetőleg az első héten tartották: azonnal vagy másnap reggel, de gyakran a születés 

utáni napokban (legkésőbb a harmadik napon). Ez a 20. század folyamán szinte 

mindenhol kitolódott 1-2 hétre, később pedig 1-2 hónapra, de néhol akár fél-egy évre 

is. A legszélsőségesebb esetekben ma már egy éves is elmúlt a gyerek, amire sor 

kerül a keresztelőre; nem véletlen tehát a papok intése, hogy lehetőleg addig vigyék 

a gyermeket keresztelni, míg nem futkos a templomban. 

A keresztelő időpontját egy idő után már a szülők tűzték ki, hogy minél 

hamarabb sor kerüljön rá, legkésőbb az első héten. Ezt befolyásolta a gyermek 

egészségi állapota. A keresztszülőket kortól, társadalmi helyzettől és felekezettől 

függően kialakított szabályokat követ. Egészen a múlt század végéig megfigyelhető 

volt az, hogy a szülők idegeneket hívtak keresztszülőnek. A szegényebb családoknál 

az volt megfigyelhető hogy a gazdagabb, tehetősebb gazdák feleségeit kérték fel a 

tisztség betöltésére. Századunkban a keresztszülők inkább a családi körből kerülnek 

ki. Nem is mindig házaspárra esik a választás, és gyermekenként más és más lehet a 

keresztszülőnek a kiválasztott rokon. 

A keresztelés is alkalmul szolgált a gyermek jövőjével kapcsolatos 

hiedelmekhez, szokásokhoz. Számított, hogy jövet, menet kivel találkoznak. Ha a 

templomban felsírt a csecsemő, úgy tartották, nem él sokáig. A keresztelő napján a 

keresztszülőknek nem volt szabad elmenniük hazulról, mert akkor csavargó válik a 

gyermekből. 

Szinte mindenhol ismert a ruhaajándék szerepe. Legtöbbször a keresztszülők 

keresztelői ruhát vagy kelengyét adtak ajándékba. A ruhaajándék helyett a 
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keresztszülők ma már szinte mindig pénzt adnak a szülőknek, s ennek értéke és 

mértéke a korábbi időszakhoz képest jelentősen növekedett.  

A templomi keresztelőre az újszülöttet a bába és a keresztanya készítette fel. 

Mikor hazaértek a gyereket a földre tették és a keresztanya azt mondta : És most 

vegye fel aki szereti. A pénz szerepe a keresztelés szinte minden mozzanatánál 

jelentős volt. A keresztelői lakoma után is gyűjtöttek pénzt, azzal az indokkal, hogy 

a baba meztelenül jött a világra és szüksége van ingecskére. A gyermeket a 

keresztelő után a gonosz erők már nem fenyegették. Az anyának addig nem volt 

szabad az utcára mennie, a keresztelő után már igen. 

A szülők a jelenlévőket lakomára hívták. Ez lehetett szerény kínálás (bor, 

pálinka, sütemény), máshol egyszerűbb meleg ételt (pl. rántotta) készítettek. De sor 

kerülhetett mindjárt a gazdag, többfogásos lakomára is (komabál, komázás, paszita, 

poszrik, csök, csöröglő, lakoma, radina, nagykeresztelő).A gyermek apja 

közvetlenül a lakoma előtt körbejárta a komákat, rokonokat külön meghívva őket. 

Volt, hogy a lakomára nem a keresztelőnapján került sor, hanem ha hétköznap volt 

a szertartás, leggyakrabban a rákövetkező vasárnap. 

A keresztszülőket mindig fő hely illette meg az asztalnál, s további ülésrendbeli 

előírásokat is ismerünk. Vidékenként kialakult étrendje volt a keresztelői 

lakomának, ami összhangban állt az adott időszak ünnepi táplálkozási szokásaival. 

Általában mindenütt nagy hangsúlyt kaptak a kalácsfélék.  

Ünnepi asztalnál került sor a komák adakozására. Egy tányérba mindig a 

keresztapa tette a legnagyobb összeget (álompénzt). [Folklór 3.]. Modernebb 

világunkban azonban már ékszert is szokás ajándékban vinni. A ma élők emlékezete 

alapján mindenesetre hagyományosan ez jellemző, s gyakoribb volt a szerény, szűk 

körben, csendesen megült keresztelő. Később, a vagyoni különbségek 

növekedésével, az egyébként is korlátozott szaporulatú, módos családokban 

állandósult a zajos mulatságba torkolló, nagy lakoma formája. Az utóbbi 

negyedszázadban pedig már mindenki igyekszik „megadni a módját”, s mint 

mondják, valóságos „kislagzit” tartanak ilyenkor. A háziak a vendégelésben, a 
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meghívottak az ajándékozásban érvényesítik – akár az ésszerűséget meghaladóan is 

– a presztízsszempontokat. 

A keresztszülőket a tisztség ellátására valamely családtag kéri fel. A 

keresztkomaságot illik elfogadni, rossz jel, ha valaki visszautasítja a meghívást. A 

komaság nem valódi rokonság de a komák általában összetartanak. Csak arra a 

nemzedékre érvényes, amelyet érint. Élőjelenség a keresztkomaság legtöbbször 

visszahívják a rokonokat komáknak. 

Falunkban, ha keresztszülőket hívnak, úgy illik, hogy az édesanya és az 

édesapa rokonsága egyenlő arányban legyen képviselve. 

A vegyes házasságban született gyermekek közül a fiúk az apjuk, a lányok az 

anyjuk vallását követi. 

A keresztszülőknek egész életen át feladatuk, hogy gondoskodjanak a 

keresztgyerekekről. Minden nagyobb eseményen ki kell tenni magukért. A 

keresztapára különös feladat hárul házasodáskor, ilyen a lánykérés a násznagyság. 

A gyermek nevelésével kapcsolatos hagyományokban gyökeredző hasznos 

tanácsok: 

– Nem szabad minden este fürdetni, mert elgyengül a gyerek. 

– A vendégnek le kell ülni egy pillanatra, mert elviszi a kicsi álmát. 

– Nem szabad levágni a körmét csak lerágni, ollót használni tilos 

– Nem szabad hagyni, hogy a gyerek felfelé nézzen, mert a gyerek kancsi lesz  

– Ha a női látogatónak havi vérzése van a gyermek arcát meg kell törölni a 

kombinéjával, nehogy a gyerek kiütéses legyen 

– Meg kell húzni a csecsemő orrát, nehogy megverődjön 

– A gyermeket meg kell köpdösni, nehogy megverődjön 

– Nem szabad azt mondani, hogy szép a gyerek, mert megverődik 

– Ha a látogató az anyának leves ételt hoz, akkor az ágya alá kell önteni egy 

kicsit, hogy sok teje legyen. 

– Ha az anyának nagyon sok teje van, a kifejt tejet olyan helyre kell önteni, 

ahol sem állat, sem ember nem jár, mert elviszik a tejet. 
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– A gyermekhez sejpen kell beszélni, mert így könnyebben ki tudja majd 

mondani a szavakat. 

– Ha a gyereknek zöldes a széklete biztos, hogy megverődött. 

– Hagymás köménymagos teát kell itatni a csecsemővel, attól nyugodtan alszik. 

– Ha az anya a terhesség alatt megüti a homlokát a kisgyerek is sebhelyes lesz. 

– A terhes asszonynak nem szabad nyújtózkodnia, mert a gyerek szájából kiesik 

a tömlő, amelyen keresztül az anyja hasában szopik. 

– A fájó gyulladt szembe anyatejet kell fejni, attól meggyógyul. 

– A lány gyermeket nem szabad korán felültetni, mert nehéz szülése lesz. 

– Ha üresen ringatják a bölcsőt, akkor meghallhat a gyerek. 

– Ha a gyermek hány hízik. 

– Terhes nő nem viheti a másik gyermeket keresztelni, mert az egyik csecsemő 

meghalhat. 

– A kicsinek nem szabad a tükörbe nézni, mert néma lesz. 

– Tiltották a hajvágást is nehogy megrövidítsék a gyerek eszét. 

– Tiltották a gyerek átlépését, mert nem fog nőni. 

– A kiterített pelenkát nem volt szabad kint hagyni, mert a csecsemő nem tudott 

aludni. 

anya anya [-’t. -’k, anyja vagy (ritka)-’ja] fn  

1. olyan nő akinek gyermeke van: Mindenki becsülje meg az anyját!  

2. megszólításként gyermek, vő, meny részéről: Anya! Anyám!  

3. női, előd. Anyáink jobban tudták ezt! 

4. anyaállat, anyaméh . Két anya vót ebbe a kaptárba.  

5. anyacsavar. Ehhez a csavarhoz kicsi az anya. 

Et.: Valószínűleg egy ősi, uráli kori szótőre vezethető vissza [EtSzt. 46. 

o.] 

apa apa [-’t, -k, apja] fn  

1. olyan férfi, akinek gyermeke van:  A szomszédom is apa lett.  

2. megszólításként gyermek, vő, meny részéről: Apa!  
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3. Férfielőd. Apáink több mindent tudtak régen. 

Et.: Valószínűleg ősi, finnugor kori szótőre vezethető vissza. A tőre vö. vogul 

up, op ’após, sógor’, osztják up, op ’após, após fia vagy testvére’, 

cseremisz ow, finn appi, lapp vuop’pâ: ’após’. [EtSzt. 47. o.] 

asszony asszony, asszon [-t, -ok, -a] fn  

1. férjes, özvegy vagy elvált nő: Már évek óta özvegy. 

2. feleség: Várja otthon a felesége. 

Et.: Alán eredetű. Az asszony szó jelentésfejlődése során társadalmilag 

lefokozódott [EtSzt. 56. o.] 

ágynemű ágynemű [-’t] fn  

1. Az ágy felszereléséhez tartozó, textilanyagból, főként vászonból készült, 

ill. ezzel bevont holmi a test melegen tartására és a kényelmes fekvés 

biztosítására (lepedő, párna, paplan, dunyha). Az ágyneműt elrakta a 

helyére.  

2.  E holmiknak, ill. felszerelésnek az a része, amelyet mos(at)ni szoktak 

(lepedő, párnahuzat, paplanlepedő, dunnahuzat): Kimosatta az ágyneműt. 

Et.: Összetett szó, mely az ágy főnévből a -nemű képzőszerű utótaggal 

keletkezett, vö. ruhanemű  [EtSzt. 30. o.]. 

állapotos állapotos mn ’gyermeket váró’: Oda kell figyelni magára a terhes 

asszonynak. 

Et.: Magyar fejlemény , a másállapot főnév –s képzős származékából 

önállósult jelentéstapadással. [TESz. I. 138.o.]. 

bába bába [-’t, -’k, -’ja] fn  

1. szülésznő: Bába sokféle betegséghez értett. 

2. idős asszony: Egyedül il már sok éve a bába. 3. gonosz öregasszony:  Ő 

egy vasorú bába . 

Et.: Szláv eredetű; vö. szl. baba ’dajka’. A szláv nyelveken hangutánzó- 

hangfestő eredetű. A régi magyar ’vénasszony, nagyanya’ és a köznyelvi 

’szülésznő’ jelentésében is szláv átvétel [TESz.I. 209. o.]. 
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babona babona [-’nát, -’nája] fn 1. Olyan, többnyire vallási eredetű tévhit, 

amely bizonyos változások, jelenségek létrejöttét a természet 

törvényeinek ellentmondó törvények működésének, ill. bizonyos 

eszközök, eljárások, körülmények titokzatos következményének 

tulajdonítja v. ezzel magyarázza. 2. E tévhiten alapuló cselekmény, 

eljárás, szertartás, ill. ily cselekmények űzésének szokása: Nem hisz a 

babonában. 3. Tévhit, hiedelem: Ez csak babona  

Et.: Szlovák vagy ukrán jövevényszó, vö. szlovák babona, ukrán nyelvjárási ó 

[babona] [EtSzt.62. o.]. 

foltos foltosság [-’an, -’abb] mn 1. Folttal (2) bevarrott, kiegészített, javított, 

foltozott: foltos csizma. 2. Valamivel beszennyezett, mocskos, szennyes 

tárgy: Az abrosz foltos lett.  

Et.:  

gyermek gyermek [-’et, -ek, -e] fn 1. kiskorú személy: Két gyermek sétált az 

úton. 2. szülők leszármazottja: Fiú gyermek született a családban. 

Et.: Bizonytalan eredetű, esetleg jövevényszó egy csuvasos típusú török 

nyelvből a honfoglalás előtti időből. A ma általánosan használt gyerek 

alakváltozat létrejöttének módja tisztázatlan [TESz.I. 1124. o.]. 

has has [-’at, -’a] fn 1. 1. <Az emberi és állati testben> a rekeszizomtól az 

ágyékig terjedő üreg a benne levő emésztőszervekkel (nőknél a méhvel is) 

együtt: Daganat van a hasában. 2. A gyomor néha a belekkel együtt: 

Csikar a hasa. 3. A terhességgel vagy vemhességgel járó 

megnagyobbodott has: A terhessége miatt nagy a hasa. 

Et.: Ismeretlen eredetű. Gyakori származékai a hasas [1380 tn., 1570], hasal 

[1416 u.] [EtSzt. 270. o.]. 

kitisztul kitisztult ige 1. Mocsok eltávolítása után egészen tisztává válik. 

2.Szerv vagy seb a működését zavaró bomló anyagoktól v. az általuk 

okozott kóros elváltozásoktól megszabadul: Kitisztul a seb. 

Et.:  
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kelengye kelengye [-’t, -’k, -’je] fn 1. férjhezmenő lány hozománya: Már van 

kelengyéje, hisz milyen fiatal. 2. babakelengye: Már szülés előtt jóval 

elkészítette a kelengyét. 

Et.: Vitatott eredetű. 1. Belső fejlemény. Szófajváltással keletkezett a kell 

’szükséges’ kel alakváltozatának –nde (-ndő) melléknévi igenév-képzős 

származékából. A d >gy  hangváltozásra vö. mezsgye szavunkat. Eredeti 

jelentése ’szükséges holmi’ lehetett. 2. Latin jövevényszó, vü. középkori 

latin clenodia (többes szám) ’kincs, drágaság’, hazai latin ’hozomány’. A 

latin szó talán a görög klejnódion ’kincs, érték’ főnévre vezethető vissza 

[EtSzt. 359.o.]. 

keresztelő keresztelő [-t, -k, -je] fn ’keresztelési lakoma’: Nagy keresztelő volt, 

az egísz család ott volt. 

Et.: Szláv, valószínűleg szerb-horvát vagy szlovén jövevényszó magyar 

képzéssel. [EtSzt. 366. o.]. 

mágikus mágikus [-an, -abb] mn 1. Mágiával előidézett v. előidézni vélt: 

Mágikus hatás. 2. A mágiával kapcsolatos: A boszorkány mágikus igéket 

mond. 

Et.: 

meddő meddő mn. 1. szaporodásra, szülésre képtelen (nő vagy nőstény állat). 

Meddő vót a felesíge , nem is vót saját gyerekük. 2.Nem termő: A meddő 

hajtásokat ki kell vágni. 

Et.: Bizonytalan eredetű. Talán származékszó, egy önállóan nem adatolható 

szótő –ő folyamatos melléknévi igenév- képzővel ellátott alakja. A szótő 

eredeti jelentése ’száraz vagy időnként kiszáradó’ lehetett [EtSzt 469.o]. 

magzat magzat [-ot, -ok –a, -ja] fn 1. ivadék a méhben: A magzatát elhajtotta. 

2. kis gyermek: Törődött a magzatával. 

Et.. Származékszó, töve, a mag valúszínűleg ősi, finnugor kori szó [EtSzt. 

448.o.]. 
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szülés szülés, szülís [-t, -ek, -e] fn ’az a folyamat, mikor valaki szül’: Szüléskor 

csak a bába vót bent. 

Et.: Származékszó, töve a szül valószínűleg ősi, ugor kori szó [EtSzt. 717. o.]. 

szülő szülő [-t, -k,-je] fn ’apa ill. anya’: A szülők még mindig értettek egyet a 

házasságba. 

Et.: Származékszó, töve a szül valószínűleg ősi, ugor kori szó, a szülő ennek 

melléknévi alakja, mely főnevesült [EtSzt. 717. o.]. 

terhes terhes [-t, -ek, -e] I. fn ’terhes nő’: A terhes nőnek vigyáznia kell magára. 

II. mn 1. teherrel megrakott. A kocsi sok teherrel van megrakva. 2. 

Állapotos: Az asszony terhes. 

Et.: Származékszó, törve, a teher vitatott eredetű szó [EtSzt. 734.o.]. 

újszülött újszülött [-et] mn és fn ’nemrég megszületett gyermek’: Nem adják 

oda az újszülöttet rögtön az anyának. 

Et.: Összetett szó, előtagja az új ősi , finnugor kori szó. A hosszú magánhangzó 

kialakulása az ősmagyarban mehetett végbe [EtSzt. 773. o.]. Utótagja a 

szülött, melynek töve, a szül valószínűleg ősi, ugor kori szó. Ennek 

származéka a szülött főnevesült melléknévi igenév [EtSzt. 717. o.]. 

Vér vér [-t, -ek, -e] fn 1. Az ember és a gerinces állatok ereiben keringő, az 

egész szervezetbe táplálékot vivő piros, megalvatlan állapotában 

folyékony anyag, nedv: Vérben forog a szeme. 

Et.: Ősi, finnugor kori szó. A szó -s melléknévképzős származéka eredetileg 

veres volt, a véres forma a vér alapalak hatására vált uralkodóvá 

[EtSzt.796. o.]. 

víz víz [-et,-e] fn ’a hidrogén és az oxigén vegyülete’: A mi kutunkba nagyon 

kevés víz van. 

Et.: Ősi, uráli kori szó. Az uráli alapalak ’víz’ lehetett. Az ősi *t ~ magyar z 

hangváltozásra vö. ház. [EtSzt. 807.o.]. 

Kutatásom során nagyon sok érdekes szokást és hiedelmet találtam, melyek 

eddig ismeretlenek voltak számomra. Fontosnak tartom ezek ismeretét, hiszen 
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általuk teljesebb képet kaphatok településen múltjáról és jelenéről. Sokban változtak 

a születéssel kapcsolatos hagyományok. Módosultak, hatott rájuk a modernizáció, s 

kissé az is, hogy az egyén már nem tiszteli annyira a természetet a régi értékeket, 

mint elődei. 
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3. A SZÜLETÉSSEL KAPCSOLATOS KIFEJEZÉSEK 

CSOPORTOSTÁSA 

 

3. 1 A szavak vizsgálata eredetük szerint 

anya anya [-’t. -’k, anyja vagy (ritka)-’ja] fn  

1. olyan nő akinek gyermeke van: Mindenki becsülje meg az anyját!  

2. megszólításként gyermek, vő, meny részéről: Anya! Anyám!  

3. női, előd. Anyáink jobban tudták ezt! 

4. anyaállat, anyaméh . Két anya vót ebbe a kaptárba.  

5. anyacsavar. Ehhez a csavarhoz kicsi az anya. 

Et.: Valószínűleg egy ősi, uráli kori szótőre vezethető vissza [EtSzt. 46.o.]. 

apa apa [-’t, -k, apja] fn  

1. olyan férfi, akinek gyermeke van:  A szomszédom is apa lett.  

2. megszólításként gyermek, vő, meny részéről: Apa!  

3. Férfielőd. Apáink több mindent tudtak régen. 

Et.: Valószínűleg ősi, finnugor kori szótőre vezethető vissza. A tőre vö. vogul 

up, op ’após, sógor’, osztják up, op ’após, após fia vagy testvére’, cseremisz ow, 

finn appi, lapp vuop’pâ: ’após’. [EtSzt. 47. o.] 

Állapot fn ’helyzet’. Pl.: Megmagyarázhatatlan volt az állapota. 

Er.: származékszó [TESz.I.138.o.] 

Állapotos mn ’állapot, másállapot’ 

Pl.: Az állapotos nőre különösen oda kell figyelni. 

Er.: származékszó [TESz.I.138.o.] 

 

asszony asszony, asszon [-t, -ok, -a] fn  

1. férjes, özvegy vagy elvált nő: Már évek óta özvegy. 

2. feleség: Várja otthon a felesége. 

Et.: Alán eredetű. Az asszony szó jelentésfejlődése során társadalmilag 

lefokozódott [EtSzt. 56. o.] 
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ágynemű ágynemű [-’t] fn  

1. Az ágy felszereléséhez tartozó, textilanyagból, főként vászonból készült, 

ill. ezzel bevont holmi a test melegen tartására és a kényelmes fekvés biztosítására 

(lepedő, párna, paplan, dunyha). Az ágyneműt elrakta a helyére.  

2.  E holmiknak, ill. felszerelésnek az a része, amelyet mos(at)ni szoktak 

(lepedő, párnahuzat, paplanlepedő, dunnahuzat): Kimosatta az ágyneműt. 

Et.: Összetett szó, mely az ágy főnévből a -nemű képzőszerű utótaggal 

keletkezett, vö. ruhanemű  [EtSzt. 30. o.].Pl.: Az állapotos nőre különösen oda kell 

figyelni. 

Anyós fn ’öregasszony, házastárs anyja’. 

 Pl.: Az anyós a férj édesanyja, aki nagy szerepet játszott a szülőasszony 

életében. 

Er.: származékszó [TESz.I.161.o.] 

Avatás főnév ’egyházi szertartás keretében megáld’. Pl.: Az avatásig 

különösen óvakodtak a rossz lelkektől. 

Er.: származékszó [TESz.I.202.o.] 

Baba főnév ’kisgyermek’.  

Pl.: A baba születését az egész közösség várta. 

Er.: gyermeknyelvi [TESz.I.209.o.] 

babona babona [-’nát, -’nája] fn  

1. Olyan, többnyire vallási eredetű tévhit, amely bizonyos változások, 

jelenségek létrejöttét a természet törvényeinek ellentmondó törvények 

működésének, ill. bizonyos eszközök, eljárások, körülmények titokzatos 

következményének tulajdonítja v. ezzel magyarázza.  

2. E tévhiten alapuló cselekmény, eljárás, szertartás, ill. ily cselekmények 

űzésének szokása: Nem hisz a babonában.  

3. Tévhit, hiedelem: Ez csak babona  

Et.: Szlovák vagy ukrán jövevényszó, vö. szlovák babona, ukrán nyelvjárási ó 

[babona] [EtSzt.62. o.]. 
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bába bába [-’t, -’k, -’ja] fn  

1. szülésznő: Bába sokféle betegséghez értett. 

2. idős asszony: Egyedül il már sok éve a bába.  

3. gonosz öregasszony:  Ő egy vasorú bába . 

Et.: Szláv eredetű; vö. szl. baba ’dajka’. A szláv nyelveken hangutánzó- 

hangfestő eredetű. A régi magyar ’vénasszony, nagyanya’ és a köznyelvi ’szülésznő’ 

jelentésében is szláv átvétel [TESz.I. 209. o.]. 

Bajlódik ige ’nehézséggel küzd’.  

Pl.: A bajlódó asszonynak gyakran édesanyja nyújtott lelki támaszt. 

Er.: szerb-horvát eredetű [TESz.I.218.o.] 

boszorkány boszorkány [-t, -ok, -a] fn. 

1. A népi hiedelemben az ördöggel cimborálása miatt természetfölötti 

hatalmúnak képzelt nő. Ment, mendegélt, egyszer találkozott egy boszorkánnyal. 

2.Gonosz asszony. A vén boszorkány meghalt. 

Et.:  Jövevényszó egy török nyelvből a honfoglalás előtti időből. Az eredeti 

’lidérc’ jelentésből valószínűleg már a törökben fejlődött az ’ártó szellem’, majd 

később a ’boszorkány’ jelentés. [EtSzt, 91. o.]. 

Bölcső főnév ’megfontolt, művelt’.  

Pl.: A bölcsőben feküdt az újszülött. 

Er.: származékszó [TESz.I.361.o.]’ 

 

Buli főnév ’a játék egy köre vagy játszmája’.  

Pl.: „Tejfakasztó bulit” tartanak a kicsi születése után. 

Er.: német eredetű [TESz.I.387.o.] 

Cumi főnév ’cucli’.  

Pl.: A cumi a legtöbb kisgyermek elválaszthatatlan társa. 

Er.: hangutánzó eredetű gyermeknyelvi szó [TESz.I.461.o.] 

 

Ciklus főnév ’időkör’. 
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 Pl.: A menstruációs ciklus elmaradása jelzi az áldott állapotot. 

Er.: latin eredetű [TESz.I.434.o.] 

 

Csecsemő  csecsemő [ -t, -je [e] ] fn 

Életünknek az egyéves korig terjedő szakasza. A csecsemőt nem szabad 

egyedül hagyni. 

Et.: Szófajváltással keletkezett egy összetett szó alapján. Előtagja a csecs, 

utótagja az emő ’szopó’, ami a régi nyelvi emik ’szopik’ ige folyamatos melléknévi 

igenévi alakja. [EtSzt, 120. o.]. 

Császármetszés főnév ’üt; vág, metsz’. Pl.: Császármetszéshez kell 

folyamodni, ha probléma akad a szülés közben. 

Er.: tükörfordítás [TESz.I.484.o.] 

Ellátás főnév ’gondoskodásban részesítés’. Pl.: A bába kötelessége volt egy 

hétig ellátni az anyukát és gyermekét. 

Er.: német mintára alkotott tükörszó [TESz.I.748.o.] 

Émelygés főnév ’kellemetlen közérzet’. Pl.: Az idősebb asszonyok aszalt 

szilvát vagy zöld gyümölcsöt ajánlottak a terhesség alatti émelygés ellen. 

Er.: származékszó [ESz., 179] 

Fájdalom főnév ’fájónak érez’. Pl.: A szülés alatti fájdalamat el kellett tűrnie 

a nőnek. 

Er.: bizonytalan eredetű [TESz.I.828.o.] 

Fej főnév ’koponyát, arcot magában foglaló testrész’. Pl.: A köldökzsinór a 

kisbaba fejére tekeredhetett. 

Er.: örökség a finnugor korból [TESz.I.862.o.] 

Fiú főnév ’közvetlen férfiutód’. Pl.: Elsőszülöttként a legtöbben fiút szerettek 

volna. 

Er.: örökség a finnugor korból [TESz.I.925.o.] 

Fog főnév ’állkapocsból kinyúló, rágásra használt szerv’. Pl.: Foggal született 

gyermeket tudósnak jósolták. 
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Er.: ősi örökség a finnugor korból [TESz.I.935.o.] 

Folt főnév ’más színű rész’. Pl.: Ha foltos volt a várandós asszony arca, 

leánygyermeket várt. 

Er.: származékszó [TESz.I.943.o.] 

 

foltos foltosság [-’an, -’abb] mn  

1. Folttal (2) bevarrott, kiegészített, javított, foltozott: foltos csizma.  

2. Valamivel beszennyezett, mocskos, szennyes tárgy: Az abrosz foltos lett.  

Et.:  

Gólya főnév ’hosszú, piros lábú és csőrű költöző madár’. Pl.: A gólya a 

várandósság egyik jelképe. 

Er.: bizonytalan eredetű [TESz.I.1069.o.] 

gyermek gyermek [-’et, -ek, -e] fn 

 1. kiskorú személy: Két gyermek sétált az úton.  

2. szülők leszármazottja: Fiú gyermek született a családban. 

Et.: Bizonytalan eredetű, esetleg jövevényszó egy csuvasos típusú török 

nyelvből a honfoglalás előtti időből. A ma általánosan használt gyerek 

alakváltozat létrejöttének módja tisztázatlan [TESz.I. 1124. o.]. 

Gyermekágy főnév ’szülés utáni időszak’.  

Pl.: A gyermekágy általánosan egy hétig tartott. 

Er.: összetett szó [EtSzt., 270. o.].  

has has [-’at, -’a] fn  

1. <Az emberi és állati testben> a rekeszizomtól az ágyékig terjedő üreg a 

benne levő emésztőszervekkel (nőknél a méhvel is) együtt: Daganat van 

a hasában.  

2. A gyomor néha a belekkel együtt: Csikar a hasa.  

3. A terhességgel vagy vemhességgel járó megnagyobbodott has: A terhessége 

miatt nagy a hasa. 
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Et.: Ismeretlen eredetű. Gyakori származékai a hasas [1380 tn., 1570], hasal 

[1416 u.] [EtSzt. 270. o.]. 

Hüvely főnév ’női nemiszerv’  

Pl.: A baba a hüvelyen keresztül jön a világra. 

Er.: bizonytalan eredetű [TESz.II.181.o.] 

Keresztapa keresztapa fn. Az a férfi, aki a kereszteléskor a keresztanyával 

együtt a megkereszteltnek lelki, erkölcsi, vallási nevelésért felelősséget vállal. A 

keresztapa meglátogatta a keresztgyerekét. 

Et.: Összetett szó, melynek előtagja a kereszt, utótagja pedig apa (lásd: apa). 

Az előtag a keresztelkedés során rokonságba került személyekre utal. A ma 

gyermeknyelvi kereszt ’keresztapa’ főnév jelentéstapadással keletkezett keresztapa 

összetétel előtagjának önállósulásával [EtSzt. 366. o.]. 

 

kelengye kelengye [-’t, -’k, -’je] fn 1. férjhezmenő lány hozománya: Már van 

kelengyéje, hisz milyen fiatal. 2. babakelengye: Már szülés előtt jóval 

elkészítette a kelengyét. 

Et.: Vitatott eredetű. 1. Belső fejlemény. Szófajváltással keletkezett a kell 

’szükséges’ kel alakváltozatának –nde (-ndő) melléknévi igenév-képzős 

származékából. A d >gy  hangváltozásra vö. mezsgye szavunkat. Eredeti 

jelentése ’szükséges holmi’ lehetett. 2. Latin jövevényszó, vü. középkori 

latin clenodia (többes szám) ’kincs, drágaság’, hazai latin ’hozomány’. A 

latin szó talán a görög klejnódion ’kincs, érték’ főnévre vezethető vissza 

[EtSzt. 359.o.]. 

Kendő főnév ’valaminek a letakarására való’. Pl.: A kendő a kisgyermek 

megtísztítására használt vászondarab. 

Er.: származékszó [TESz.,II.442.o.] 

keresztelő keresztelő [-t, -k, -je] fn ’keresztelési lakoma’: Nagy keresztelő volt, 

az egísz család ott volt. 
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Et.: Szláv, valószínűleg szerb-horvát vagy szlovén jövevényszó magyar 

képzéssel. [EtSzt. 366. o.]. 

Keresztelés főnév ’keresztségben részesít’. Pl.: A keresztelés elengedhetetlen 

a vallásos családokban. 

Er.: szláv eredetű [TESz.II.459.o.] 

Kíván ige ’óhajt, szeretne valamit’. Pl.: Amit az anya megkíván, meg kell 

kapnia. 

Er.: ismeretlen eredetű [TESz.,II.501.o.] 

Kínlódás ’gyötrelmes testi, lelki szenvedés, fájdalom’. Pl.: A szülés első jelei 

a gyakori fájdalom és kínlódás. 

Er.: Ótörök eredetű [TESz.,II.491.o.] 

kitisztul kitisztult ige 1. Mocsok eltávolítása után egészen tisztává válik. 

2.Szerv vagy seb a működését zavaró bomló anyagoktól v. az általuk 

okozott kóros elváltozásoktól megszabadul: Kitisztul a seb. 

Et.:  

Koma főnév ’násznagy’. Pl.: Komák a keresztszülők, akiket a házaspár választ. 

Er.: szláv eredetű [TESz.II.533.o.] 

Komaasszony főnév ’keresztanya, idősebb barátnő’. Pl.: A komaasszony 

közeli kapcsolatban állt az édesanyával. 

Er.: szláv eredetű [TESz.II.533.o.] 

Köldökzsinór főnév ’a fejlődő magzatot az anyai szervezettel összekötő 

szerv’.  

Pl.: A hiedelem szerint, ahány görcs van a köldökzsinóron, annyi gyereke lesz 

még 

Er.: török eredetű [TESz.,II.606.o.]  

Keresztvíz keresztvíz fn 1. Kereszteléskor használt víz. A keresztelésnél 

keresztvizet használnak. 

Et.: Összetett szó, előtagja a kereszt, utótagja pedig a víz főnév. [EtSzt, 366, 

o. ]. 
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Láb főnév ’ember, állat járására szolgáló végtagja’. Pl.: Szülés után gyakori 

volt a lábdagadás. 

Er.: bizonytalan eredetű [TESz.II.698.o.] 

Légzés főnév ’lélegzés’. Pl.: A légzésgyakorlatok erősítik és megnyugtatják a 

terhes nő szervezetét. 

Er.: nyelvújítási alkotás [TESz.II.740.o.] 

Leánygyermek főnév (leány + gyermek) ’valakinek nőnemű gyermeke’. Pl.: 

Leánygyermeket várni szégyen volt. 

Er.: összetett szó, ősi örökség az ugor korból [TESz.II.734.o.] 

Lepedő főnév ’fekvőhely leterítésére használt vászon ágynemű’. Pl.: Friss 

lepedőt húztak az ágyra. 

Er.: származékszó [TESz.II.755.o.]  

Mama főnév ’anya, anyuka’.  

Pl.: A mamának sok tiltást kellett betartania. 

Er.: gyermeknyelvi eredetű [TESz.II.832.o.] 

magzat magzat [-ot, -ok –a, -ja] fn 1. ivadék a méhben: A magzatát elhajtotta. 

2. kis gyermek: Törődött a magzatával. 

Et.. Származékszó, töve, a mag valúszínűleg ősi, finnugor kori szó [EtSzt. 

448.o.]. 

meddő meddő mn.  

1. szaporodásra, szülésre képtelen (nő vagy nőstény állat). Meddő vót a felesíge 

, nem is vót saját gyerekük.  

2.Nem termő: A meddő hajtásokat ki kell vágni. 

Et.: Bizonytalan eredetű. Talán származékszó, egy önállóan nem adatolható 

szótő –ő folyamatos melléknévi igenév- képzővel ellátott alakja. A szótő 

eredeti jelentése ’száraz vagy időnként kiszáradó’ lehetett [EtSzt 469.o]. 

Méh főnév ’női szerv, amelyben a magzat kifejlődik’. Pl.: Vigyáztak, hogy ne 

sérüljön a méh. 

Et.: valószínűleg szláv eredetű [TESz.II.879.o.] 
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Méhlepény főnév ’a magzat méhen belüli fejlődését biztosítja’. Pl.: A 

méhlepényt a bába takarította el. 

Er.: vitatott eredetű [TESz.II.756.o.] 

Metszés főnév ’vágás’.  

Pl.: Császármetszésnél át kell metszeni a hasfalat és a méhet. 

Et.: ismeretlen eredetű [TESz.II.909.o.] 

Nem főnév ’nemi jelleg’.  

Pl.: Sokféleképpen próbálták kideríteni, milyen nemű lesz az utód. 

Et.: bizonytalan eredetű [TESz.II.1009] 

Néma melléknév ’beszélőképességgel nem rendelkező’. Pl.: A terhességet tilos 

volt eltitkolni, mert néma gyerek születik. 

Et.: szláv eredetű [TESz.II.1010.o.] 

Orvos főnév ’varázsló, ráolvasó’. Pl.: Az orvos figyelemmel kíséri az újszülött 

állapotát. 

Et.: vitatott eredetű [TESz.II.1097.o.] 

Pelenka pelenka [] fn  

1. Csecsemő, kisgyermek alsótestének beburkolására való ruhadarb. Az 

anyuka kicserélte a kicsi pelenkáját. 

Et.: Északi szláv, közelebbről kárpátukrán, vagy talán cseh jövevényszó. 

[EtSzt, 562. o.]. 

Pocak főnév ’has’. Pl.: Úgy tartották, ha a terhes nő pocakja kerek, fiút fog 

szülni, ha csúcsos – kislányt. 

E.: bizonytalan eredetű [TESz.III.230.o.] 

Pokróc főnév ’takaró’. Pl.: A pokróc a kelengye egyik része volt. 

Et.: szláv eredetű [TESz.III.240.o.]  

Ringat ige ’billeget, himbál’. Pl.: Ha a babát ringatjuk, könnyebben elalszik. 

Et.: a ’renget’ szó változata [TESz.III.418.o.] 

Rossz melléknév ’értéktelen’.  
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Pl.: Az áldott állapot folyamán nem szenteltek különös figyelmet a 

rosszulléteknek. 

Et.: ősi örökség a finnugor korból [TESz.III.449.o.] 

Sír sír [-t, -jon] ige 

1. Fájdalomtól, megindultságtól szaggatott lélegzés és jellegzetes hang 

kíséretében könnyeket hullat.  A kisgyerek egész este sírt. 

Et.: Hangutánzó eredetű szó, mely a hangutánzás síkján 

kapcsolatban áll a sí ’sivít, sír’ igével.[EtSzt, 651. o.] 

Szabadság főnév ’valamitől való mentesség’. Pl.: A nők munkahelyükről 

szülési szabadságot kapnak. 

Et.: szláv eredetű [TESz.III.641.o.]  

Szertartás főnév ’ünnepélyes vallásos cselekmény’. Pl.: Az anya megáldása 

az avatás szertartásán megy végbe. 

Et.: összetett szó (szer+tart) [TESz.III.722.o.] 

Sokgyermekes melléknév ’sok + gyermekes összetétele’.  

Pl.: A régebbi időkben a legtöbb család sokgyermekes volt. 

Et.: összetett szó [TESz.III.569.o.]  

Szoptatás főnév ’etetés’. Pl.: A pár napos gyermek egyetlen táplálkozási 

módja a szoptatás. 

Et.: hangutánzó eredetű [TESz.III.783.o.] 

Takaró főnév ’pokróc’. Pl.: A takarót gyakran saját kézzel hímezték ki. 

Et.: ismeretlen eredetű [TESz.III.823.o.] 

Tál főnév ’edény’. Pl.: A komaasszony egy hétig hordta a komatálat. 

Et.: ősi örökség az ugor korból [TESz.III.826.o.] 

Táplál ige ’élelemmel ellát’. Pl.: Az édesanya feladata táplálni babáját. 

Et.: bizonytalan eredetű [TESz.III.845.o.] 

Tej főnév ’az anya emlőiben keletkező, fiatal ivadékok táplálására alkalmas 

folyadék’. Pl.: A hiedelem szerint, a boszorkányok elvihették az anya tejét. 

Et.: iráni eredetű [TESz.III.876.o.] 
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Templom főnév ’fölszentelt hely’. Pl.: A templomban folyt le az avatás és a 

keresztelő. 

Er.: latin eredetű [TESz.III.886.o.] 

Terhesség főnév ’másállapot’. Pl.: A terhesség az egyik legfontosabb esemény 

egy család életében. 

Et.: bajor-osztrák eredetű [TESz.III.876.o.] 

Teszt főnév ’vizsgálat’. Pl.: Századunkban már terhességi teszt segítségével 

kideríthető a másállapot. 

Et.: nemzetközi szó [TESz.III.909.o.] 

Titkol ige ’elrejt, eltitkol’. Pl.: Az áldott állapotot tilos eltitkolni. 

Et.: származékszó [TESz.III.927.o.] 

Tisztít ige ’nincs erre konrkét példa’. Pl.: A szülésznő dolga, hogy megtisztítsa 

a babát és az anyát. 

Et.: szláv eredetű [TESz.III.925.o.] 

újszülött újszülött [-et] mn és fn ’nemrég megszületett gyermek’: Nem adják 

oda az újszülöttet rögtön az anyának. 

Et.: Összetett szó, előtagja az új ősi , finnugor kori szó. A hosszú magánhangzó 

kialakulása az ősmagyarban mehetett végbe [EtSzt. 773. o.]. Utótagja a 

szülött, melynek töve, a szül valószínűleg ősi, ugor kori szó. Ennek 

származéka a szülött főnevesült melléknévi igenév [EtSzt. 717. o.]. 

Vér vér [-t, -ek, -e] fn 1. Az ember és a gerinces állatok ereiben keringő, az 

egész szervezetbe táplálékot vivő piros, megalvatlan állapotában 

folyékony anyag, nedv: Vérben forog a szeme. 

Et.: Ősi, finnugor kori szó. A szó -s melléknévképzős származéka eredetileg 

veres volt, a véres forma a vér alapalak hatására vált uralkodóvá 

[EtSzt.796. o.]. 

víz víz [-et,-e] fn ’a hidrogén és az oxigén vegyülete’: A mi kutunkba nagyon 

kevés víz van. 
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Et.: Ősi, uráli kori szó. Az uráli alapalak ’víz’ lehetett. Az ősi *t ~ magyar z 

hangváltozásra vö. ház. [EtSzt. 807.o.]. 

3.1 Eredet szerint a következő csoportok jöttek létre: 

1. Alán eredetű: asszony, ágynemű (2 db) 

2. Bajor-osztrák eredetű: terhesség (1 db) 

3. Bizonytalan eredetű: fájdalom, gólya, gyermek, has, hüvely, láb, meddő, nem, 

pocak, táplál (10 db) 

4. Finnugor eredetű: apa, fej, fiú, fog, rossz, vér (6 db) 

5. Gyermeknyelvi: baba, mama (2 db) 

6. Hangutánzó eredetű: cumi, sír, szoptatás (3 db) 

7. Ismeretlen eredetű: kíván, metszés (2 db) 

8. Iráni eredetű: tej (1 db) 

9. Jövevényszó: babona, boszorkány (2 db) 

10. Latin eredetű: ciklus, templom (2 db) 

11. Német eredetű: buli (1 db) 

12.Nemzetközi: teszt (1 db) 

13.Nyelvújítás: légzés (1 db) 

10. Ótörök: kínlódás (1 db) 

11.Származékszó: állapot,állapotos, anyós, avatás, bölcső, émelygés, folt, kendő, 

lepedő, magzat, titkos, (11 db) 

12.Szláv eredetű: bába, keresztelő, keresztelés, komaasszony, méh, néma, 

csecsemő, pokróc, szabadság, tisztít, (10 db) 

13.Szerb-horvát: bajlódik (1 db) 

14.Tükörfordítás: császármetszés (1 db) 

15.Tükörszó: ellátás (1 db) 

16.Urál kori eredetű: anya, tál (2 db) 

17.Vitatott eredetű: kelengye, méhlepény, orvos (3 db) 
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3.2. A szavak rendszerezése szófajtani szempontból 

 

Az általam tanulmányozott kifejezések csoportokba rendszereződnek szófaji 

szempontból. A magyar nyelvtanokban számos támpontot találtam e felosztáshoz. 

Nagy segítségemre volt A Magyar nyelv Könyve és a Magyar Grammatika 

című könyvek. 

Főnevek: anya, apa, állapot, ágynemű, asszony, anyós, avatás, baba, babona, 

bába, boszorkány, buli, cumi, ciklus, csecsemő, császármetszés, émelygés, fájdalom, 

fej, fiú, fog, folt, gólya, gyermek, gyermekágy, has, hüvely, keresztapa, kelengye, 

kendő, keresztelő, keresztelés, kínlódás, koma, komaasszony, köldökzsinór, 

keresztvíz, láb, légzés, leánygyermek, lepedő, mama, magzat, méh, méhlepény, 

metszés, nem, orvos, pelenka, pocak, pokróc, vaj, vér, víz. (54 db.) 

Melléknevek: állapotos, foltos meddő, néma, rossz, sokgyermekes, újszülött 

[7db ] 

Ige: bajlódik, kíván, kitisztul, ringat, sír, táplál, titkol, tisztít.(8 db.) 
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Főnév Melléknév Ige
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BEFEJEZÉS 

 

KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA 

A születéssel kapcsolatos hagyományok, hiedelmek, szokások változatos 

képet mutatnak szülőfalumban, Eszenyben. 

Változott a gyerek száma a XX. sz. második felétől. Ma legfeljebb három 

vagy négy gyerek van egy családban, ebből nincs sok a faluban. A kétgyermekes 

családok jellemzőek. Ma már nem játszik szerepet az, hogy fiút várnak-e jobban 

vagy lányt, nemétől függetlenül várják a születendő baba érkezését. Napjainkban 

betarják azt, hogy  csak 2-3 év korkülönbség legyen a gyerekek között. 

A nők ma is odafigyelnek a terhesség jeleire. Biztos jelnek tekintik a 

rosszulléteket és az egyes ételek megkívánását. Ha a nő már biztos abban, hogy 

teherbe esett először férjével és édesanyjával tudatja, az első három hónapban is 

csak a szűk családi kör szerezhet tudomást a terhességről. Szülőfalumban a 

terheséggel kapcsolatban használnak lexikai párhuzamokat, például: terhes–

várandós– állapotos– áldott állapotban van; 

A tilalmak teszik ki a terhességgel kapcsolatos hiedelmek nagy részét, a 

terhes asszonyra vonatkoznak , amit a születendő gyermeke érdekében kell 

betartania. Pl.: tilos a temetőbe mennie és virrasztani, mert a kisgyerek sárgaságba 

eshet. 

A hiedelmek másik része a terhes nő kívánóságához, az anyajegy 

keletkezéséhez, valamint a születendő gyermek nemének megjósolásához 

kapcsolódik. Lányt jósoltak akkor, ha a terhes asszony hátulról csinos marad; 

édeset  eszik. Fiút jósoltak akkor, ha a terhes nőnek széles, kerek hasa van; ha 

savanyút kíván. 

A szülés az 1950-es évekig Eszenyben háznál folyt le. A gyereket a bába 

segítette világra. Az édesanya és az anyós lehetett jelen a szülésnél. 
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Megmaradtak az újszülötthöz fűződő hiedelmek  teljes egészében 

megmaradtak, az újszülött egészséges fejlődését  veszélyeztető tényezők között 

sajátos helyet foglal el a megigézés vagy igézés, amelynek rontó hatásában sokan 

még ma is hisznek. Gyógyítására használják a szenesvízet. 

Eszenyben a keresztelő ma is nagy eseménynek számít. Nagy keresztelőt 

szoktak rendezni , nemcsak a szűk családikör vesz részt rajta, meghívják a 

rokonokat is. Szülőfalumban régebben közeli rokont hívtak keresztszülőnek, de 

manapság ez a szokás már megváltozott, inkább olyn barátot hívnak akivel jó 

viszonyt ápolnak. Vasárnap délelőtt van a keresztelő, istentisztelet előtt. Több 

hiedelem ismert: terhes asszonynak nem szabad a kisgyermeket keresztvíz alá 

tartani, mert úgy tartják, hogy az egyik csecsemő meghalhat. 

A szavak szófai megoszlásuk szerint nem változatosak. Leggyakrabban 

főnevek  fordulnak elő (14). Melléknevek (4) és ige (1) 
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MELLÉKLETEK 

 

A keresztelt gyerekek száma évről-évre. Ebből hány fiú és hány lány gyermeket 

kereszteltek meg Az Eszenyi Református Egyházközségben. 

 

Év Össz Fiúk Lányok 

1949 46 20 26 

1950 59 26 33 

1951 56 27 29 

1952 64 32 32 

1953 39 21 18 

1954 53 26 27 

1955 37 21 16 

1956 31 15 16 

1957 31 18 13 

1958 38 22 16 

1959 36 14 22 

1960 49 28 21 

1961 39 25 14 

1962 39 25 14 

1963 41 26 15 

1964 34 16 15 

1965 29 13 16 

1976 26 15 11 

1971 23 9 13 

1978 33 18 15 

1979 29 14 15 

1980 26 11 15 

1981 34 11 23 

1982 25 12 13 

1983 25 12 13 

1984 39 22 17 

1985 28 15 13 

1986 35 22 13 

1987 21 11 10 

1988 30 19 11 

1989 29 13 16 

1990 26 15 11 

1991 17 5 12 

1992 21 10 11 

1993 18 5 13 

1994 14 8 6 

1995 19 5 14 

1996 16 8 8 

1997 14 6 8 
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1998 12 3 9 

1999 16 8 8 

2000 14 6 8 

2001 12 4 8 

2002 17 10 7 

2003 15 9 6 

2004 13 7 6 

2005 17 10 7 

2006 15 6 9 

2007 19 13 6 

2008 9 4 5 

2009 14 8 6 

2010 13 5 8 

2011 15 6 9 

2012 13 6 7 

2013 15 8 7 

2014 15 10 5 

2015 9 4 5 

2016 6 3 3 

 

Képek 

 

 

Keresztelés 
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Áldás 

 

Pólya 
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Kistakaró 
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РЕЗЮМЕ 

 

Тема: « Вирази і звичаї пов’язані з народженням дитини с. Есень». 

Для отримання достовірної інформації для написання, спочатку я 

зустрілася з жінками такі категорії і вивідала всі звичаї і вірування, які 

використовують у. с. Есень. Жінки виявили свою допомогу найкращим 

способом. Для мене цей дослід був повчальним. 

Іншим кроком було ознайомлення з літературою. Використана література 

від письменників, які досліджували таку саму тему як і я, на даній території, 

допомогла мені сформувати висновки та зробити порівняння якими були 

звичаї у різні часи і як вони змінювалися з часом. 

Кожний період починався об’ясненням, супроводжувався списком 

вірувань у моїй місцевості і закінчувався порівнянням з використаною 

літературoю. 

На завершення курсової роботи я вивела короткий висновок, написала 

чого нового я навчилася під час проведення дослідів у. с.Есень. У кінці зробила 

список використаної літератури та резюме. 


