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BEVEZETÉS 

 

Dolgozatom témája: Születéssel kapcsolatos hagyományok és kifejezések 

Jánosiban. Azért esett a választásom erre a témára, mert véleményem szerint fontos 

megőrizni, továbbadni hagyományainkat a felnövekvő generációnak. A hagyományok 

lényeges szerepet játszanak a nemzeti öntudatra való hazafias nevelésben, s ez 

jelenlegi körülményeink között nem elhanyagolandó dolog.   

Munkám célja, hogy bemutassam a Jánosiban élő régi és napjainkbeli 

születéssel kapcsolatos szokásokat, hagyományokat. 

A téma aktualitása. Vidékünk igen gazdag néphagyományokkal rendelkezik az 

életfordulókkal kapcsolatban. Egy gyermek születése minden család életében 

különleges, nagy jelentőséggel bíró, meghitt esemény. Tudomásom szerint 

községünkben még nem végeztek ilyen jellegű kutatást. 

A gyermekáldással kapcsolatos szokások, hiedelmek egy része faluhelyen 

napjainkig megmaradt, kiegészült. Ez is azt mutatja, hogy nemzetünk büszke 

hagyományaira, az anyák továbbadják azokat lányaiknak, unokáiknak, s nem hagyják, 

hogy feledésbe merüljenek. 

Az újszülöttet életének első pillanatától kezdve rituális cselekményekkel vették 

körül. Ezek a rítusok többféle tényezőből jöttek létre: részben a népi tapasztalatból 

származó egészségügyi eljárások, másrészt társadalmi szokások, melyekkel az 

újszülöttet mintegy befogadták a családba, a közösségbe, s végül rengeteg volt a csak 

mágikus célú eljárás, mellyel a gyenge jövevényt a természetfelettiek ártalmával 

szemben védték. [10, 56. o.] 

Az anyag feldolgozásának módszere aktív, hiszen közvetlen beszélgetés során 

jegyeztem le a rendelkezésemre álló információkat. Adatközlőim szívesen válaszoltak 

a témával kapcsolatos kérdéseimre, hiszen a gyermekáldás mindenki életében egy 

meghatározó, boldog pillanat. Mivel különböző korosztályú személyeket kérdeztem 

meg, ezért dolgozatomban kifejtem a régmúlt idők, valamint a napjainkban élő 

születéssel kapcsolatos szokásokat. A manapság bekövetkezett társadalmi változások 

jelentősen hatottak az emberi élet fordulóinak eme részére, viszont több régi 



hagyomány ma is megfigyelhető a községben. 

Az anyaggyűjtés forrása, a kutatópont története. Jánosi a Beregszászi járás 

magyar lakta településeihez tartozik. A falu községházájának adatai szerint lakossága 

körülbelül 1700–1800 fő. Pontos adatot nem tudnak mondani, mivel a településen van 

kisebbségi roma tábor, hol sokuk mozgástere ismeretlen, több hónapot, évet töltenek 

külföldön.  

Jánosi három településsel határos: északra Gáttal, délre Beregardóval, nyugatra 

pedig Balazsérral, ami egyben társtelepülése is a falunak, egy közigazgatás alá 

tartoznak. Jánosi 6 km-re helyezkedik el a járási központtól, Beregszásztól.  

Pivárcsi István Barangolások Kárpátalján című munkájában elmondja, hogy a 

falu nevét egy 1321-ből származó oklevél említi először, még Ivánosy névformában. 

A községről szóló munkából megtudhatjuk, hogy Bereg vidékén az első csárda 

Makkosjánosi és Beregszász között létesült [31, 308–309. o.]. 

A község műemlékei közül nevezetes a református templom, amelyet 1332 előtt 

alapítottak. A többrendbeli átépítés ellenére megőrizte középkori jellegét. A 

református egyház a hitújítás korában jött létre. Nagy érdemei vannak ebben Radán 

Balázsnak és Kálmáncsehi Sánta Mártonnak, a vidék reformátorainak. 1593-ban a 

beregszászi zsinat jegyzőkönyvei alapján Jánosit a teljes jogú gyülekezetek 

/anyaegyházak/ sorában találjuk. Jelentős a községben a görög katolikusok száma. 

Már egy 1798-as kimutatás fatemplomról számol be. Az 1806-os egyházmegyei 

felmérés szerint Jánosiban ekkor 210 görög katolikus vallású személy élt. 

Lelkipásztoruk Oribószky András. A községhez tartozott, mint fília /leányegyház/ 

Balazsér, Déda, Homok, Nagybégány, Kisbégány, Daróc. [44, 139–140. o.] 

1910-ben 1118, túlnyomórészt magyar lakosa volt. A trianoni békeszerződésig 

Bereg vármegye Tiszaháti járásához tartozott. 

Jánosi Árpád-kori település. A XIV. század elején a település már saját 

parochussal bírt, 1364-ben pedig a falu birtokosa Erzsébet királyné idejében a 

települést Ivanósinak mondták. Győrffy György Az Árpád-kori Magyarország 

történeti földrajza című könyvében [18, 376–377. o.] Ivanosy és Iwanus néven nevezi 

meg a falut. Kiss Lajos etimológiai szótárában [24, 41–42. o.] Győrffy Györgyre 



hivatkozva szintén Ivanosi néven szerepelteti. Sebestyén Zsolt [34, 168 o.], Pesty 

Frigyes [30, 576 o.] és Csánki Dezső [7, 790 o.] helységnevekkel foglalkozó 

munkáiban nem tesz említést a faluról. 

A község 1484-ben a munkácsi királyi vártartomány része volt, amelyet a 

vegyesházi királyok alatt többször eladományoztak, de huzamosabb ideig csak a 

Hunyadi család birtokolta. 1484-ben Mátyás király Bécsben kelt adománylevelével 

fiának, Korvin János liptói hercegnek adományozta a munkácsi uradalmat, s vele 

együtt Jánosit is. Az 1495-ös Csáktornyai Ernuszt-féle adománylevelében Jánosit 

szintén az uradalom tartozékaként említik. Az adatok szerint 1566-ban az átvonuló 

krími tatárok teljesen elpusztították a községet, lakosait elhurcolták. Az 1649-i úrbér 

szerint Lórántffy Zsuzsanna birtokát képviselte. 1571-ben Swendi Lázár  felső-

magyarországi főkapitány ostrom alá vette Munkács várát, amely ekkor János 

Zsigmond  erdélyi  fejedelem birtokában volt. Katonái feldúlták az uradalomhoz 

tartozó falvakat, így nagy károkat szenvedett Jánosi is. Az 1682-i úrbér szerint a falu 

határában volt a többi tilalmas erdők közt bő makktermő is – innen egykori 

(Makkosjánosi) nevében a makkos előtag –, melyet Királyné asszony dombjának 

neveztek. [44, 137–139. o.] 

A fellelt, 1631. évből való 3 cm átmérőjű kerek pecsét közepén egy kötélszerűen 

kanyarított, két indában végződő tölgymakk van, körirata pedig ez: Jánosi pecsétje. 

1631. [6, 93. o.] 

Fényes Elek 1851-ből származó leírása szerint: „Jánosi /Makkos/, magyar-orosz 

falu Bereg vármegyében. 5 r.kath., 258 g.kath., 208 ref., 7 zsidó lakja. Görög 

katolikus szentegyház. Református szentegyház. Buzája, fája, nádja, szénája elég. 

Malma van...” [15, 149. o.] 

Jánosi 1946-tól Ivanyivka néven szerepel, a 90-es évek elején kapta vissza 

nevét, azóta hivatalosan Jánosi, a helyi magyar kiadványok viszont következetesen 

Makkosjánosit használnak. [44, 139. o.] 
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1. A KÉRDÉSSEL FOGLALKOZÓ SZAKIRODALOMRÓL 

 

A hagyományőrzés mindannyiunk számára elengedhetetlen kellene, hogy legyen. 

Hinnünk kell annak megtartó erejében, melynek átadása a fiatalabb nemzedék részére 

kiemelten fontos feladat. Hiszen azért is vagyunk a világon, hogy óvjuk, őrizzük, 

ápoljuk és továbbadjuk mindazt, amit őseinktől kaptunk ajándékként, 

felbecsülhetetlen értékű örökségként. Itt, ahol élünk, nem csak itthon kell legyünk, 

hanem itthon is kell éreznünk magunkat. Soha nem szabad elszakadnunk a 

múltunktól, hanem vállalnunk kell és hűen őriznünk népszokásainkat. 

A hagyományőrzés nem csupán a családok, rokonok, szomszédok, barátok 

kötelékeit erősíti, hanem a nemzethez tartozás hitvallása is. Hiszen a családok, mint 

egy nagyobb közösség legkisebb sejtjeinek összessége alkotják magát a társadalmat, a 

nemzetet. Minden családnak, közösségnek, falunak, tájegységnek van kialakult 

hagyományrendszere. Ez adja az állandóságot, erősíti az identitást, továbbviszi az 

emberi értékrendet. 

A hagyomány a nemzet emlékezete, az állandóság illúziója. E nélkül az illúzió 

nélkül nem érezhetjük magunkat otthon a világban. Otthonvilágunk kialakításában, 

azonosságunk megőrzésében segítenek a hagyományok. [2, 5–6. o.] 

A hagyományok megőrzése nem azt jelenti, hogy belekényszerítjük a múlt 

ideológiáját a jelenünkbe. Változni, változtatni szükséges – ez a világ rendje. Ám az 

értékes, ésszerű, hasznos dolgokat meg kell tartanunk, hisz ezektől lettünk azok, akik 

ma vagyunk, s ezektől lesznek a gyermekeink olyanok, amilyennek látni szeretnénk 

őket. 

Dömötör Tekla Magyar népszokások című munkájában leírja, a hagyomány 

segíti az egyént abban, hogy képes legyen eligazodni a világban, és legyen egy mérce, 

amelyhez a cselekedeteit mérni lehet. A népszokás voltaképpen a kultúra 

hagyományozódásának spontán formája, az a keret, melyben a nép ünnepe és 

hétköznapja lejátszódik. Közösségi magatartásmód és cselekvésmód olyan viselkedési 

mód, melynek a közösség tagjai alávetik magukat, mert megfelel az élő kulturális 

hagyománynak. Egyszerre illemtan, erkölcsi kódex, íratlan törvény, művészet, 



költészet, színjátszás, mítosz és mágia. A közösség tagjainak egymáshoz való 

viszonyát, a család rendjét, a kis közösség erkölcsét és illemét, a lakóhelyen belüli 

elrendezést mindig a szokások szabták meg. A nehéz hétköznapok után az ünnepi 

szokások jelentették a pihenést, szórakozást és azt a művészeti élményt, melyre 

minden kultúrának igénye van. A szokásokhoz fűződő költői formákat szertartásos 

költészetnek is szokták nevezni. [10, 9-10. o.] 

Mielőtt hozzákezdtem a kutatásomhoz, áttekintettem a kérdéssel foglalkozó 

szakirodalmat, mely rendkívül színesnek, terjedelmesnek bizonyult. 

Akárcsak az év jelentősebb fordulóihoz, úgy az emberi élet főbb állomásaihoz is 

szertartásos szokások fűződnek. Hont Ferenc „életszínjátéknak” nevezte a paraszti 

élet fontos eseményeinek e szertartásszerű rendjét. Megállapítása szerint az emberi 

élet egyik stádiumából a másikba való átmenetelt meghatározott ceremóniák szerint 

hajtják végre, melyek három fő részből állnak: az első fázisban történik a régebbi 

állapotból való kilépés, ezt követi egy átmeneti állapot, amelyben az egyén mintegy a 

két állapot között lebeg, míg a harmadik stádium az új állapotba való befogadást 

fejezi ki. Ezeket a stádiumokat megtaláljuk a temetési, házassági szokásokban, a 

felnőtté avatás rítusaiban.  

Az emberi élet fordulóihoz fűződő szokásoknál fontos szerep jut a mágikus 

praktikáknak is. Különösen a születésnél és halálnál – e veszélyes időszakokban – 

igyekeznek az egyént babonás rítusokkal védeni.  

Az újszülöttet életének első pillanatától kezdve rituális cselekményekkel vették 

körül. Ezek a rítusok többféle tényezőből jöttek létre: részben a népi tapasztalatból 

származó egészségügyi eljárások, másrészt társadalmi szokások, melyekkel az 

újszülöttet mintegy befogadták a családba, a közösségbe, s végül rengeteg volt a csak 

mágikus célú eljárás, mellyel a gyenge jövevényt a természetfelettiek ártalmával 

szemben védték. [10, 54–60. o.] 

A parasztélet iránti érdeklődés fellendülésével a múlt század közepétől 

megjelenő népleírásokból leginkább a keresztelő lefolyásáról, megünnepléséről 

kapunk adatokat. Wlislockiné Dörfler Fanny gyűjti egybe 1893-ban az addig közölt, 

elsősorban hiedelem megközelítésű anyagot Gyermek a magyar néphitben címmel 



[43, 107. o.]. Ekkor önállósult a születés témakör. Hasonló munkák jelennek meg 

Versényi György (1894), majd Bellosics Bálint (1903) tollából [27, 867 o.] is.  

A születés körüli szokások átfogóbb ismertetésével ebben az időben nem a 

népszokás-publikációk szolgálnak, hanem egyes tájmonográfiák: Békefy Remig [5, 

123 o.], Jankó János [21, 254 o.], Istvánffy Gyula [20, 211 o.] munkái. Továbbá 1899-

ben megjelenik Richter M. István A csecsemő Német-Prónán és vidékén c. 

tanulmánya, amely a téma első táji feldolgozása irodalmunkban [32, 381–391. o.]. 

Ugyanebben az évben lát napvilágot a mindmáig alapvető kézikönyv, Temesváry 

Rezső Előítéletek, népszokások és babonák a szülészet körében Magyarországon c. 

munkája [37, 120 o.]. Az orvos szerző szakképzettsége, egészségügyet javító 

szándéka révén új megközelítéssel (népi gyógyászati vonatkozások; a terhesség, 

gyermekágy, csecsemőgondozás kultuszmentes, gyakorlati oldala) gazdagodik a 

születés kérdésköre, anélkül, hogy a hiedelmek, mágikus szokások háttérbe 

szorulnának. 

Mérvadó kutatást végzett a gyermekáldással és gyermekneveléssel kapcsolatos 

szokásokról Gönczi Ferenc Somogyi gyermek című munkájában, aki az 1930-as évek 

Somogy megyei magyar, horvát és német ajkú lakossága körében végzett 

körültekintő, a testi, lelki és erkölcsi gondozás, nevelés minden vonatkozására 

kiterjedő kutatást. Vizsgálódását a gyermekáldásra vonatkozó népfelfogással kezdte, 

majd a részletkérdéseket a csecsemőkortól a kamaszkorig kísérte végig. Gönczit 

elsősorban a hiedelmek, szokások érdeklik, de kitér a köznapi gyakorlati teendőkre, s 

alapossága esetenként elvezette a gazdasági, társadalmi háttér felvillantásához is. Ő 

írja le először részletesen a gyermekágyas időszakot és annak jellemzőit, az asszony 

avatásának körülményeit, valamint a keresztelő eseményeit és a komaság rendszerét. 

[17, 148 o.] 

A feltárt eredmények átfogó ismeretében készíti el Szendrey Zsigmond és 

Szendrey Ákos a témakör összefoglalását A magyarság szellemi néprajzába [35, 504 

o.]. Teljesen újszerű szempontok alapján ismertetik a születéssel kapcsolatos 

szokásokat, foglalkoznak a meddősséggel, az apa szerepével és a halvaszületéssel is.  

Vajkai Aurél a terhességet, szülést, csecsemőgondozást a népi orvoslás vizsgálati 



körébe vonja, s borsa-völgyi kutatásával példát ad feltárásukhoz [41, 198 o.]. Erdős 

Kamill a magyarországi cigányok körében gyűjtötte a terhességhez, szüléshez, 

szoptatáshoz fűződő anyagot, [12, 265 o.] Gémes Balázs A magzatelhajtással 

kapcsolatos hiedelmek a magyarság körében [16, 26 o.] c. dolgozatában foglalkozott 

a témával. 

Deáky Zita és Krász Lilla Minden dolgok kezdete című munkájukban a születés 

magyarországi kultúrtörténetének mintegy négy évszázadát foglalják össze. A kötet a 

két szerző másfél évtizedes történeti, néprajzi, történeti antropológiai munkásságának 

eredménye. Ebből a kötetből megtudjuk, hogyan is zajlott a születés misztériuma 

eleink korában, bábák, gyógyfüvek, babonás szokások és, mindenekelőtt, a közösség 

megtartó erejének segítségével. [8, 378 o.] 

Kapros Márta A születés szokásai és hiedelmei az Ipoly mentén című 

monográfiájában az Ipoly mentén élők szokásaival foglalkozik. Munkájában kitér a 

születésszabályozással, a terhességgel, a szüléssel, a gyermekággyal, a keresztelővel 

és a csecsemőkorral kapcsolatos kérdésekre. Minden témakörnek külön fejezetet 

szentel. [22, 75–95. o.] 

Rizsik Judit A születéstől a keresztelésig. Szokások és hiedelmek Mátészalka 

magyar és cigány lakosságának körében című monográfiájában különböző 

nemzetiségek és felekezetek születéssel kapcsolatos hagyományait és hiedelmeit 

mutatja be. Foglalkozik a „burokban születés” hiedelmével, a bába pontos 

feladatkörével, valamint azzal, hogy mit kell tennie az anyának annak érdekében, 

hogy ne károsodjon gyermeke. [33, 125 o.] 

Bárth Dániel Esküvő, keresztelő, avatás című munkája a XVI-XVII. századi 

magyarországi, katolikus és protestáns egyházi források elemzésével közelíti meg az 

egyházi irányítás és a népi kultúra összetett kapcsolatának kérdését a házasságkötés, a 

keresztelő és az asszonyavatás szokáskörén keresztül. A korabeli levéltári nyomtatott 

források néprajzi szempontú megközelítése lehetőséget nyújt arra, hogy a bemutatott 

adatok mögött egyúttal az akkori mindennapi élet egy vékony szelete is 

megmutatkozzék. [4, 154–164. o.] 

Ujváry Zoltán Gömöri magyar néphagyományok elnevezésű kötetében szintén 



foglalkozik a születési szokásokkal, mégpedig a keresztszülőséggel, komasággal, 

névadással, keresztelővel. Részletesen leírja a keresztelési szertartást, szó szerint 

olvashatjuk el munkájában a pap keresztszülőkhöz intézett kérdéseit. [40, 1035 o.] 

Az újszülött érkezésére jó előre készült a család. Különösen az első gyermek 

esetében volt szükség komolyabb előkészületekre, hiszen az utána következők már 

örököltek idősebb testvéreiktől. Móricz Kálmán Nagydobrony című munkájában 

betekintést nyerhetünk a megyénkben jelenleg is élő, valamint a régi születéssel 

kapcsolatos szokásokba: olvashatunk a keresztelőről, komaságról, altatódalokról és 

gyermekjátékokról. [29, 157–159. o.] 

Kisfalusi János 1995-ben megjelent Ünnepi népszokások a Keleti Egyházban 

című magánkiadásában szintén részletesen foglalkozik a keresztelés hiedelemkörével, 

kitér a keresztruha fontosságára, hiszen egykori őseink úgy gondolták, hogy a 

gyermek álmában abban megy fel a mennyországba. [23, 25–27. o.] 

Madar Ilona Fejezetek Zoboralja társadalomnéprajzához című munkájában az 

emberi élet fő állomásaival foglalkozik. A kiadásban az volt számomra a 

legérdekesebb, hogy a szerző által elemzett területen rengeteg nyelvjárási szó él a 

születési szokásokkal kapcsolatban: például a keresztelőt pacitának, a meddő nőt 

nenüskének, a keresztszülőségre való felkérést pedig radosznyiknak nevezték. [25, 

69–78. o.] 

Dobosy László születési szokásokkal kapcsolatos feljegyzéseivel a Szokások és 

hiedelmek a Hangony-völgyben című cikkében ismerkedhetünk meg. Elődeihez híven 

szintén foglalkozik a születéssel, a gyermekággyal, a keresztszülőséggel és a 

kereszteléssel. Munkájában taglalja, hogy régen a szülés otthon zajlott. A szülési 

fájdalom jelentkezésekor elküldtek valakit a bábáért. A szerző elmondása szerint, ha a 

gyermekkel mindent rendben találtak, s úgy látták, nem veszélyezteti semmi a 

megmaradását, először az édesanyát látták el, s csak utána fürdették meg a gyermeket. 

A fürdővízbe az apa ezüstpénzt dobott: ez volt az első fürdetés díja volt. A 

gyermekágy köré sátrat készítettek, ide csak a rokonok nézhettek be. Aki benézett, az 

így köszönt: „Egészséget kívánok boldogasszony ágyadba!” Az első három napon az 

újdonsült anyuka csak köménymagos levest ehetett, hogy sok teje legyen. A 



keresztszülőket a rokonság közül választották, akiket komáknak neveztek. A Dobosy 

által kutatott területen a szülést követő harmadik, negyedik nap volt a keresztelő, a 

reggeli mise után. Terhes keresztanya nem lehetett komaasszony. Templomba menet 

senki nem nézhette meg a gyermeket, csak a hazafelé vezető úton, keresztényként. 

Hazaérés után a keresztanya így köszöntött be:  

„Farkast vittünk, 

Bárányt hoztunk. 

Apjának, anyjának örömére, 

Isten dicsőségére!” [9, 77–81. o.] 

Érdekes Tárkány Szűcs Ernő Magyar jogi népszokások című műve is. Fő műve 

ez a több mint 900 oldalas könyv, melyben összefoglalta kora ifjúsága óta gyarapított 

tudását népünk jogszokásairól, az egyének, a kisebb és nagyobb közösségek, a népi 

társadalom életét szabályozó, nagyobbrészt íratlan elvekről, rendtartásokról, 

társadalmi szabályokról. Figyelme kiterjedt a történeti Magyarország egész területére, 

a regionális, a táji és etnikai különbségekre, a szomszéd népek és távolabbi etnikumok 

jogi szokásaival vonható párhuzamokra. A kötet végén elhelyezett irodalomjegyzék 

mintegy 300 tétele mellett a lábjegyzetekben hivatkozott szakirodalom mennyiségét 

nehéz lenne megbecsülni. [36, 934 o.] 

A Dömötör Tekla által szerkesztett Magyar Néprajz VII., Népszokás, néphit, népi 

vallásosság című kötetében számos értékes információt lelhetünk fel a születés és 

kisgyermekkor szokásairól. [27, 867 o.] 

A Magyar Katolikus Lexikonban és az Ortutay Gyula által szerkesztett Magyar 

Néprajzi Lexikonban a szintén több cikket is szenteltek e témakörnek. Felettébb 

érdekes volt számomra a kereszteléskor történő gyermeköltöztetéssel kapcsolatos 

hagyományok ismertetése. [26, 1040 o.] 

Születéssel kapcsolatos szokásokkal előszeretettel foglalkoznak külföldi szakírók 

is, viszont ők inkább a jelenkor szokásaira, különböző kultúrák összehasonlításaira 

koncentrálnak. Jordan Brigitte Birth in four cultures című munkájában a Yukatán-

félsziget, Hollandia, Svédország és az Amerikai Egyesült Államok születési szokásait 

hasonlítja össze [46, 235 o.]. Ez a téma foglalkoztatta még Charlotte  Furth-t [45, 7–



35. o.] és Ulinka Rublacket [47, 84–110. o.] is. 

Ukrán filológusok közül e témakörnek különösebb figyelmet Gvozdevics 

Sztefánia [49, 164–171. o.], Havriljuk Natália [48, 279 o.] és Tolsztaja Szvetlana [51, 

287–293. o.] fordított. Az Ungvári Nemzeti Egyetem előadói közül pedig Piszkacs 

Oljha, a filológiai tanszék docense cikkeiben olvashatunk az Ökörmezői járásban 

használatos, születéssel kapcsolatos szakszavakról. [50, 160–166. o.] 

Kárpátaljai tanulmányokban is olvashatunk születéssel kapcsolatos szokásokról 

és hagyományokról. Kiemelném itt Hutterer Éva, Varga Ibolya és Espán Margaréta 

[13, 450 o.] munkáit.  

Varga Ibolya Babonák és hiedelmek Szalókán című cikkében különböző 

tilalmakat említ. Szól arról, hogy a csecsemőt tilos megnevettetni, mert akkor éjszaka 

sírni fog, a gyermek haját egyéves koráig nem szabad levágni, mert akkor nem fog 

nőni. A hiedelmek továbbélésének okát a községben abban látja, hogy Szalókán sok 

az idősebb korosztály képviselője, így a generációk szinte észrevétlenül nőnek bele 

egy-egy hiedelemrendszerbe. Nagyon kevés olyan háztartás van, ahol a fiatalok 

teljesen önálló életet élnek. A hiedelemvilág legarchaikusabb elemeit a község 

cigányai őrzik. [42, 189–203. o.] 

Hutterer Éva A születéshez kapcsolódó népszokások Ráton című munkájában a 

gyermekáldást az élet ajándékának tekinti. A termékenységet már a lakodalomban 

biztosítani akarták, hiszen a templomból hazatérő menyasszony ölébe egy gyermeket 

ültettek, hogy „mához egy évre neki is ilyen legyen”.  A szerző a cikkben leírja, hogy 

a 20-as, 30-as években általánosan elfogadott volt a sok gyerek, amit „Isten 

áldásának” tartottak. Kevés gyerek vagy meddőség esetén azt mondták, hogy az 

asszony nem érdemli Istentől a gyereket. [19, 204–212. o.] 
Ki szeretnék emelni egy 2017 decemberében megjelent kiadást Hit és 

megmaradás címmel. A kárpátaljai nagycsaládosokról szóló interjúkötet Marosi Anita 

munkája [28, 236 o.], 50 nagycsaládos szülővel készült interjút találhatunk a megható 

kötetben. Olvashatunk benne nehézségekről, áldásokról, a szeretet és összetartás 

fontosságáról. A kiadásban két jánosi család is szerepel, mégpedig Fodó Pál és Anett, 

valamint Csernáti Attila és Erika családja.  



Az átolvasott szakirodalmak nagy segítségemre voltak munkám megírásához, 

általuk többet tudtam meg a magyar nép régebbi hagyományairól és szokásairól, a 

külföldi tradíciókról.  

A tanulmányok segítettek az adatközlőkkel való társalgásban, a hozzájuk feltett 

kérdések összeállításában is. Több olyan szokással és hagyománnyal találkoztam 

bennük, melyek Kárpátalján, ezen belül községemben is a mai napig élnek. 

Adatközlőim szívesen emlékeztek vissza életük meghatározó pillanatára, a 

gyermekvállalásra és -nevelésre. Előszeretettel meséltek az ő és elődeik 

hagyományairól, s hozzáfűzték gondolataikat a ma élő szokásokhoz.  

Előző munkámban lakodalmas szokásokkal kapcsolatos szakszavakat gyűjtöttem 

községünkben. Az akkori adatközlőim közül sokan szívesen láttak, viszont voltak 

olyanok is, akiket előző beszélgetésünk óta magához szólított a Jóisten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A GYERMEKEK SZÁMA, SZEREPÜK A CSALÁDBAN 

 

A család szerkezete és tagjainak szerepe a történelem folyamán sokat változott. 

Régen az apa volt a pénzkereső, a család eltartója, az anya pedig a háztartást vezette 

és a gyermekeket nevelte nagy szeretettel. Napjainkban az anya is pénzkereső munkát 

vállal, így a háztartási munkát és a gyermeknevelést is közösen végzik. Ezért a mai 

családokban az egymást segítő és kiegészítő közös irányítás az általános, melyben 

mindenkinek megvan a felelősségteljes szerepe. Erre kell készülniük a gyermekeknek 

is, akik erejüktől és életkoruktól függően segítenek szüleiknek. 

A gyermekek nagyon fontosak a családban, hiszen ők képviselik a jövőt, egy 

családon belül szinte minden értük van. A családban betöltött szerepük az évek során 

megváltozik. Az aranyos, kedves „csöppséget” az iskolában a teljesítményre 

kötelezett tanuló, majd a „vitatkozó” serdülő és végül, ifjúkorban a folytatást ígérő 

ifjú váltja fel. 

Adatközlőim közül többen is megemlítették, hogy a 18–19. században a gyerek 

egy korán jövedelmező munkaerőforrásnak is számított, hiszen akkoriban jóval 

hamarabb munkába álltak az utódok, mint napjainkban. Mára megszűnt a gyermekek 

ezen szerepe, mivel a tanulási idő 18–23 éves korig történő meghosszabbodása 

nagyban megnyújtotta a „gyermekstátusban” töltött időszakot. A gyermekeknek a 

tanulásra kell koncentrálniuk, így kevéssé vesznek részt a családi 

munkamegosztásban. Ez egyben a szülői szerepek és feladatok meghosszabbodását is 

jelenti. A gyermek, mint örömforrás, s mint a szülői gondoskodás tárgya is hosszabb 

ideig tölti be e szerepét, s egyre általánosabb, hogy olyan „presztízsnyújtó” szereppel 

is rendelkezik, amely alkalmas arra, hogy a szülők, a család kifelé, a külvilág felé jó 

képet mutasson fel magáról, mint olyan családról, amely a gyermeket gondosan 

neveli, jó szakmát ad a kezébe. De a szülői feladatkörök oly módon is 

meghosszabbodnak, hogy a tanulmányaikat befejező, pályaválasztás és családalapítás 

előtt álló fiatalok nagy része egy ideig még továbbra is a szülők segítségére szorul. 

A családi rendben a gyereknek száma nagyot változott. A családban élő 

gyermekek számának csökkenése egyértelmű okokra, a termékenység visszaesésére 



és a vállalt gyermekek számának csökkenésére vezethető vissza. Míg a múltszázadban 

azt tartották elfogadottnak, ha egy családban legalább három gyermek születik, 

napjainkban a családok egy legnagyobb csoportját az egygyermekesek teszik ki. A 

legtöbb családban azonban a két gyermek az ideális családmodell. 

 Adatközlőim idősebbjei elmondták, hogy számos fiatalasszony elsősorban azért 

vállalt több gyermeket, mert nagy volt a gyermekhalálozás aránya. Sok családban 

előfordult az, hogy a megszületett gyermek 1–2 éves kora előtt elhunyt. Egyik 

adatközlőm szomszédjában 7 gyermek született, de csak hárman maradtak életben. 

Másrészt a mezőgazdaság és az állattenyésztés sok emberkéz munkáját igényelte, 

ezért örültek a gyermekáldásnak.  

 A vallásosság is nagy szerepet játszott a gyermekek számában, hiszen minden 

gyermeket Isten ajándékának tekintettek, ezért mindig örömmel töltötte el őket egy 

kisbaba érkezése. 

 Az adatközlőkkel való beszélgetés során azt éreztem, hogy a községemben élő 

idősebb generáció megértően áll hozzá a mai fiatalok családmodelljeihez. Belátják, 

hogy mai világunkban egy gyermeket is nehéz felnevelni, hiszen a legtöbb család 

igyekszik, hogy gyermeke kitűnő középiskolai oktatásban részesüljön, különórákra 

járhasson, majd pedig felvételizzen a felsőoktatásba és szakmát szerezzen. Ezen kívül 

több szülő íratja be gyermekét zeneiskolába, tánciskolába, különféle foglalkozásokra 

– ehhez pedig nem kevés anyagi háttérre van szükség. 

 Férfi adatközlőim némileg nehezményezték azt, hogy mai társadalmunkban 

nagyon kevés az aránya azoknak a fiataloknak, akik szakmunkásképzőben folytatják 

tanulmányaikat. Elmondásuk szerint községünkben nincs egyetlen fiatal autószerelő, 

villanyszerelő, asztalos, vízvezeték-szerelő, építőmunkás, s félő az, hogy ha a 

jelenlegi szakmunkás-generáció kihal, nem lesz utánpótlás. 

 Észrevettem, hogy míg azzal, hogy kevesebb gyermeket vállalnak a mai 

fiatalok, többé-kevésbé egyetért az idősebb generáció, azt, hogy a napjainkbeli 

fiatalasszonyok egyre inkább kitolják az első gyermek megszületésének idejét és 25 

éven felül vállalnak gyermeket – nem igazán nézik jó szemmel. Bennük van az az 

egykori beidegződés, hogy a házaspároknak a házasélet első évében meg kell 



szülessen az első gyermeke. 

 Véleményem szerint mai társadalmunkban teljesen családfüggő az, hogy hány 

gyermeket vállal egy házaspár. A múltszázadban nem volt ennyi elvárás egy 

felnövekvő gyermeket illetően, mint manapság. Továbbá nem volt annyi lehetősége 

sem egy gyermeknek, mint mai világunkban.  

A gyermek szerepe is kilencven fokos fordulatot vett. Korábban azt tartották a 

legfőbb célnak, hogy a megszületett gyermek egészséges, munkaképes felnőtté váljon. 

A mai házastársak életében is a gyermek első és legfontosabb szerepe az, hogy 

harmóniát hozzon egy párkapcsolatba, hogy a család általa váljon egésszé. A 

társadalmi és gazdasági fejlődés következtében viszont a gyermeknek több mindenhez 

kell alkalmazkodnia – családon belül és családon kívül is. Számos elvárásnak kell 

megfelelniük, viszont a lehetőségeik száma mérföldeket ugrott az idő elteltével. 

Minden kornak meg vannak a maga jellemzői, feltételei, esélyei. Meglátásom 

szerint nem célszerű latolgatni azt, hogy a jelenkori vagy a múltszázadbeli 

gyermekeknek volt-e jobb dolga, jobb élete, hiszen teljesen más világot élünk. Azt 

viszont nagyon is ésszerűnek tartom, ha a régi korok családi hagyományait 

megőrizzük és továbbadjuk gyermekeinknek és unokáinknak, ugyanis ez 

hozzátartozik értékrendünkhöz, így hozzá kell tartozzon az életünkhöz és a 

mindennapjainkhoz is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. SZÜLETÉSI SZOKÁSOK JÁNOSIBAN 

 

Az emberi lét, családi élet három nagy fordulópontja a születés, házasság, halál. 

A vallás, költészet, tudomány folyton megújuló forrása, oka és célja a létnek e hármas 

titka, amely a népnél még nem csupán családi esemény, nem anyakönyvi tény, nem 

orvosi illetőleg jogi művelet, mint általában a modern városlakó embereknél. Sokkal 

több ennél: közösségi ünnep, amely ősi, kultikus színezetéből még egyre szürkülő 

napjainkban is sokat őriz. [3, 310 o.] 

Erdei Ferenc szerint a születésszabályozásnak mindenféle formáját tiltotta a 

paraszterkölcs, tehát „annyi gyermek született, amennyi éppen születhetett”. [11, 102 

o.] A parasztság átalakulása azonban megszüntette itt is a természet önkényét. 

Napjaink születéssel kapcsolatos szokásaiban megfigyelhető, hogy az elmúlt 

évtizedekben bekövetkezett gazdasági, társadalmi változások ellenére számos szokás 

megmaradt, még ha egyes szokások nem is teljes egészében, de vissza lehet 

következtetni belőlük a régebbi hagyományokra. 

A gyermek születését három szakaszra osztjuk: a születés előtti szokásokra, a 

szülés folyamatára és a szülés utáni időszakra. Munkám további részében ezekkel az 

életszakaszokkal foglalkozom. 

 

3.1. A terhesség, a terhes nő életmódja. 

Akár régmúlt időkről, akár jelen világunkról beszélünk – a gyermek születése az 

egyik legmeghatározóbb és legfontosabb pillant egy család életében. A gyermek 

minden ember, család, nép, nemzet reménye. Neki adhatjuk át hagyományainkat, 

szokásainkat, értékeinket, kultúránkat. Ő az, aki ezt az örökséget tovább éltetheti, s 

egykor továbbadhatja. Őseink gyermekvárással kapcsolatos szokásainak töredéke 

máig fennmaradt, szerves része mindennapjainknak. Úgy gondolom, hogy ezeket a 

hagyományokat is kötelességünk átadni a felnövekvő generációnak, hiszen ez is 

nagyban formálja gyermekeink, unokáink nemzeti öntudatát. 

Egy család életében nagy eseménynek számít a gyermek érkezése. A 

családgyarapodást mindig is Isten ajándékának gondolták, a várandós nőre sokszor 



használták az „áldott állapotban van” kifejezést. Községünk nagy része templomjáró, 

hívő ember, így falunkban ma is a Mindenhatónak fejezik ki hálájukat az emberek a 

gyermekük születésekor. Többen adományt visznek a templomba a várandóság 

kezdetekor és a gyermek megszületésekor is. 

A múlt században élő szokások szerint a friss házaspárnak az esküvő utáni első 

évben gyermeke kellett szülessen. Számos esküvőn el is hangzott a sokak által ismert 

mondás: Adja az Isten, hogy jövőre már keresztelőt üljünk. Ha ez nem történt meg, a 

falu szájára vette a családot, különböző pletykák születtek, miszerint az ifjú párnak 

valószínűleg nem lehet gyereke. Ez a beidegződés kisebb mértékben máig megmaradt 

Jánosiban: azt a házaspárt, akinek két-három éven belül nem születik gyermeke, 

megszólják. 

Előfordult régebben is, hogy a gyermek házasságon kívül fogant. A 

múltszázadban nagyobb szenzációnak számított ez, mint napjainkban, viszont 

elsősorban ilyen esetekben a fiút hibáztatták, s úgy tartották, hogy kötelessége 

elvennie a megesett lányt, mert ha kitakarta, akkor takarja is be. 

Míg mai világunkban nem minden család engedheti meg magának azt, hogy 

sokgyermekes legyen, őseink úgy vélték, hogy „egy gyermek nem gyermek”, s szinte 

elvárás volt az, hogy legalább három utódot kell nemzeni. Falunkban jelenleg inkább 

a roma kisebbség közösségében találhatunk nagycsaládosokat, a magyar 

közösségben mindössze három-négy többgyermekes család akad. A 20. század 

közepén „divatba jött” az ún. „egykézés”, vagyis az egy gyermek vállalása. Ebben az 

időszakban sokan már úgy vélekedtek, hogy csak annyi gyereket vállalnak, ahányat 

tisztességesen el tudnak tartani. Ekkor már megszólták azokat a szegényebb 

családokat, ahol tájékozatlanság, tudatlanság miatt a „kelleténél több” gyermek látott 

napvilágot. 

A több gyermek vállalásának „kötelessége” mellett őseink is foglalkoztak 

némileg születésszabályozással. Sokak már akkor is elővigyázatosabban éltek nemi 

életet, ezen kívül sokan hittek abban, hogy szoptatás közben nem lehet teherbe esni. 

Ezek a módszerek viszont nem mindig bizonyultak megfelelőnek. Ekkor egyesek 

magzatelhajtáshoz is folyamodtak. Napjainkban már engedélyezett az abortusz, 



viszont a mai társadalom sem nézi azt jó szemmel. A paraszti közvélemény is elítélte 

a magzatelhajtás fogalmát, de ez nem jelentette azt, hogy nem foglalkoztak vele. Sok 

esetben ez akkor következett be, ha a gyerek házasságon kívül fogant, s egy könnyebb 

erkölcsű lányt „felcsináltak”. Etelka néni elmesélte, hogy a kevésbé veszélyes 

módszerek közé tartozott, hogy a teherbe esett nők olyan tevékenységeket folytattak, 

amelynek eredményeképpen „elmegy a gyerek”. Ilyennek számított, ha a terhes nő 

nehéz dolgot emelt, elszorította magát, asztalról leugrott, forró vízbe ült. A megesett 

lányok különböző főzeteket ittak, s ha ez nem hozta meg a kívánt eredményt, különféle 

oldatokat fecskendeztek méhükbe: alkoholt, jódot, szappanos vizet. Ezekben a 

módszerekben sokszor nagy szerepe volt a bábának, aki vagy tanácsot adott a nem 

kívánt terhesség megszakításához, vagy maga is részt vett a folyamatban. 

Általában feketeüröm főzetet ittak azok az asszonyok, akik meg akarták szüntetni 

a nem kívánt terhességüket. Ebből fél decit kellett meginni, hogy elmenjen a gyerek. 

Durvább módszerekhez is folyamodtak a kétségbeesett lányok. Előfordult, hogy 

a bába valamilyen hegyes eszközzel vagy gyökérrel felnyúlt a méhbe és felszakította a 

magzatburkot. 

A magzatelhajtás következményeit sok asszony élete végéig megsínylette, 

előfordult, hogy bele is haltak, bár a családtagok soha nem ismerték el halálának 

valódi okát. 

Őseink úgy gondolták, hogy amelyik házaspár háza felett gólya köröz, vagy 

kertjében leszáll a gólya – azok gyermekáldásra számíthattak. Mai napig élő hiedelem 

a csordultig töltött pohár: akinek a poharát csordultig töltik, keresztelőre megy a 

következő évben. 

Azok a házaspárok, kiknél a nő nem tudott teherbe esni, Isten büntetésének 

tulajdonították helyzetüket. A gyermektelen házasságot a faluban is elítélték és Isten 

verésének tulajdonították. 

Hutterer Éva munkájában [19, 204.o.] olvashatunk arról, hogy a katolikusok 

fogadalmat tettek, búcsúra jártak, hogy megengeszteljék Istent. Így volt ez 

községünkben is. Előfordult az is, hogy ha a férj hibájából nem estek teherbe, akkor 

az asszony „csináltatott” mással. A család nem igazán örült ennek, viszont nem is 



bánták, mert így a családban volt legalább egy örökös. 

Napjainkban az ilyen problémákkal már az orvostudomány foglalkozik. Azok a 

házaspárok, akiknek 1–3 éven belül nem születik gyermekük, kivizsgáltatják 

magukat, s kezelésre járnak. 

Dub Irénke néni elmondta, hogy számos családban nem készítették fel a lányokat 

a házaséletre, nem tartották fontosnak és illőnek erről beszélni. Előfordult, hogy a 

fiatalasszony akkor vette észre, hogy terhes, amikor megmozdult benne a gyerek, vagy 

már nagy volt a hasa. Amikor az asszony biztos volt abban, hogy teherbe esett, 

legelőször a férjével vagy az édesanyjával, esetleg anyósával tudatta az állapotát. 

Régebben nem voltak a jelenkorban közismert terhességi tesztek, így az anyuka 

testét figyelve tudhatta meg, hogy gyermeket hord a szíve alatt. Az első jele az 

émelygés, reggeli rosszullét volt. Akár nagyanyáink idejében, úgy most is a 

terhességről a harmadik hónap letelte előtt csak a családtagokat értesítették, mert a 12. 

hétig félő volt a vetélés kockázata. 

A mágikus gondolkodásmód lehetőséget adott a „tervezhető” sajátságok körének 

szinte korlátlan kiterjesztésére. Legfontosabb kérdés volt a gyermek neme. A 

hagyományos felfogás egyértelműen a fiú utódot tartotta értékesebbnek, így 

különösen elsőszülöttnél arra vágytak, hogy fiú legyen. Igen gazdag az idevonatkozó 

előjelek, jóslások, előírások köre. Úgy vélték, hogy ha az anyuka terhességét 

viszonylag jól viseli, kisfiút vár. Még a két világháború között is általánosan elterjedt 

szokás volt, hogy a vőlegényes házhoz érkezvén a menyasszonynak egy kisfiút 

ültettek az ölébe, hogy elsőnek fiút szüljön. Kati néni elmondása szerint a 

házasságkötés után sokan gondolkodtak úgy, hogy abban a családban, ahol a nő 

hordja a nadrágot, csakis lánygyermek születhet majd. Ezért az anyósok mindig 

igyekeztek támogatni fiukat abban, hogy nehogy a feleség vegye át a vezetői szerepet. 

Az idő elteltével az anyuka kívánós lett. Szinte minden női adatközlőm 

megemlítette, hogy attól függően, hogy mit kíván, megjósolták a gyermek nemét. A 

hiedelem szerint, ha az anyuka édeset kíván kislánya, ha savanyút, kisfia lesz. Az 

asszonyok elől tilos volt ételt eldugni, mert a hiedelem szerint nehezen fog szülni. A 

lopás tilalma a másállapotban lévő nőre nem vonatkozott – már ha ételről volt szó – 



hiszen neki akkor azt kell ennie, amennyit és amit megkíván, a lehető leggyorsabban. 

Sőt, ha várandós asszony szedett a gyümölcsfáról, jövőre bő termést vártak, ezért 

sokan kínálták is őket.  

A találgatás csak fokozódott a kismama pocakjának növekedésével. Ha az 

anyuka sokat hízott, s hátulról is látni lehetett, hogy várandós, biztosak voltak a 

kislány érkezésében. A kislány születésének második biztos jele az volt, ha a kismama 

gyomra égett. Viszont a hegyes hasú, hátulról normál testalkatú édesanya kisfiút 

hordott a szíve alatt a hiedelem szerint. Napjainkig az orvostudomány hatalmas 

fejlődésen ment át, így a különféle ultrahangok segítségével az orvosok könnyedén 

megállapíthatják a születendő baba nemét. A mai fiatalok szerint, ha az 

ultrahangvizsgálaton a gyerek forgolódik, és nem tudja az orvos megállapítani a 

nemét, akkor kislány lesz, mert szégyellős. 

Sokan azt is megjósolták, hogy a születendő gyermeknek hol lesz anyajegye. Ha 

egy falevél ráesett a kismama egyik testrészére, a gyereknek azon a helyen lesz majd 

anyajegye. Ezzel a hiedelemmel kapcsolatban személyes tapasztalatom is van. 

Édesanyámnak a kezén, férjemnek pedig a lábán van egy anyajegy, amelyet a falevél 

adott pontra való hullásának tulajdonítanak. 

Mivel a múlt században nagy volt a vetélés és a bölcsőhalál aránya, sok 

hiedelem fűződött a gyerek testi épségének és életben maradásának érdekében. Sok 

helyen a kötéllel, szárítókötéllel, varrással kapcsolatos munkák tiltottak voltak, mert a 

köldökzsinór a baba nyakára tekeredik és meghal. 

Több tiltás volt a várandós édesanyák számára, melyek mind „segíteni” próbáltak 

abban, hogy makkegészséges, szép gyermeknek adjon életet: 

 Előre ne vásároljunk a kicsinek semmit, sőt ajándékba se fogadjunk el semmit, 

mert ez a baba halálát okozhatja. 

 A gyerekágyat csak a baba születése után szabad összerakni, mert így 

kerülhetjük el az ártó szellemek jelenlétét. 

 A kismama ne nézzen csúf dolgokat, akár állatot, növényt se, mert a csúfság 

megjelenik a babán. Akár anyajegy formájában is – régen ez testi rendellenesség volt. 

Hogy ezt elkerüljék, ha csúf dolgot láttak, meg kellett köpködniük. 



 A kismama ne fogyasszon hüvelyes, hagymás ételeket, mert a baba pattanásos 

lesz, vagy kiütéses betegséget is kaphat. 

 Ne igyon csorba pohárból, mert csálé szájú lesz a gyereke. 

 Ha az asszony eltagadja viselős voltát, a gyerek lopós, rossz jellemű, esetleg 

néma lesz, vagy későn kezd majd beszélni. 

 Ha a kismama túl soká álldogál az ajtóban, nyúlszájú lesz a gyerek, és virágot 

se szagoljon, mert büdös lesz a gyerek szája. 

 A várandós asszony nem ülhet terítetlen asztalhoz, mert kopasz lesz a gyereke. 

 A kismamának kerülni kell a temetést, virrasztót és nem vethet pillantást a 

holtakra; 

 A terhesség alatt nem vágathatnak a nők a hajukból, mert a hiedelem szerint 

azzal a gyerek élete rövid lesz. 

 A terhes nőket nem szabad megijeszteni, mert elvetél. 

 Nem szabad mérgelődni, mert nyugtalan lesz a baba. 

 A kismama ne fogyasszon alkoholt, mert gyermeke hajlamos lesz az 

alkoholizmusra. 

 Ha a kismamának vannak elképzelései, kívánságai gyermeke külsejével 

kapcsolatban, akkor sokat gondoljon a kívánt dolgokra, illetve többször nézegesse 

azokat. 

 A kismamának ügyelnie kellett arra, nehogy rontás érje, viselnie kellett valami 

pirosat, még ha csak egy darab piros cérnát is. 

 A kismama ne egyen páros dolgot, mert ikrei lesznek. 

Faluhelyen számos babona mai napig megmaradt, a születés körüli babonák 

mindig is jobban felértékelődtek, mint hétköznapjaink egyéb babonái. Ez azzal 

magyarázható, hogy a várandós anyukák szeszélyesebbek, s hajlamosabbak 

könnyebben befogadni a közhiedelmet, mint a tudományos tényeket. Jánosiban sok 

anyuka napjainkban sem festi a haját, nem csináltatja meg a körmét a várandósság 

ideje alatt, s a „megcsodálás” hiedelme is sok családban él. 

A modern szülők már nem igazán tartják be a kelengyevásárlás tilalmáról szóló 



régi szabályt. Igaz, sokan megvárják a hetedik-nyolcadik hónapot. Legtöbbjük 

mindent megvesz a baba érkezéséig, hiszen ha megszületik a kis jövevény, már nem 

lesz annyi idejük kiválasztani a lehető legjobbakat a szükséges felszerelésből. Így a 

legtöbb édesanya és édesapa már gyermekszobával, összeszerelt kisággyal, 

játékokkal, babakocsival és bölcsővel várja haza gyermekét. 

A leírtak alapján megfigyelhetjük, hogy több év eltelte ellenére községünkben 

sok babona és hiedelem napjainkig él a köztudatban. Számos édesanya tartja be 

őseink tanácsait, ajánlásait annak érdekében, hogy gyerekéért mindent megtegyen. 

Hozzátenném, hogy míg a magyarlakta falvak területén a régi várandóssággal 

kapcsolatos szokásoknak és hagyományoknak csak egy töredéke maradt fenn, az 

ukrán lakosság köreiben mai napig számtalan babonának van meghatározó szerepe 

abban a bizonyos kilenc hónapban. Ezek a családok személyesen nem nyilatkoztak 

nekem, viszont a szomszédjaik szívesen elmondták a tőlük hallottakat. 

Az ukrán családokban úgy vélik, ha egy nő fiút akar szülni, akkor húst, halat és 

burgonyát kell fogyasztania, ha lányt – akkor gyümölcsöt vagy tejes ételeket. Sokan 

gondolkodnak úgy, hogy ha egy nő minél hamarabb teherbe akar esni, akkor innia 

kell abból a pohárból, amiből egy terhes ivott, vagy fel kell próbálnia egy 

másállapotban lévő nő ruháját, rá kell ülnie arra a székre, ahol egy várandós ült.  

Ha a gyerek megfogant, az ukránok is figyelik a terhesség alatti jeleket. Úgy 

hiszik, ha a terhesség alatt az édesanya megszépül, egész biztosan fia lesz. Azonban 

ha külseje torzul, lánya lesz, mert az „elveszi az anyja szépségét”. 

Várandósságuk alatt az ukrán nemzetiségű anyukák a következő tilalmakra 

figyelnek oda: 

– nagy része mai napig sem fest hajat; 

– nem megy manikűröztetni; 

– nem eszik piros színű gyümölcsöket – szerintük ez mind-mind 

veszélyeztetheti a baba egészségét;  

–  hajukat nem vágatják, mert akkor rövid lesz a gyermekük élete; 

– nem lépik át a küszöböket sem, félvén, hogy nehéz szülésük lesz. 

Érdekes volt hallani az ukrán nemzetiségűek szülés előtti hiedelmeiről, magam is 



úgy vettem észre egyetemi éveim alatt is, hogy náluk jóval több babona él. Még azok 

körében is, akik rendszeres templomjárók. Bár minden népnek, nemzetiségnek 

megvannak a saját szokásai, hiedelmei és hagyományai, számomra furcsa az, hogy 

emberek a 21. században ilyen jellegű dolgokban hisznek. A másik meghökkentő 

dolog pedig az, hogy minket, magyarokat, az egyház óva int a babonától, az ukrán 

nemzetiségűek körében ez teljesen természetes dolognak számít, s hozzátartozik a 

mindennapjaikhoz. 

 

3.2. A szülés menete, az anya körüli teendők 

A születendő gyermek érdekében, mint az előző fejezetben láttuk, a terhes  

asszony életét mágikus előírások, tilalmak szövevénye jellemezte. A szerencsés, 

könnyű szülésre ugyancsak igyekeztek felkészíteni a nőt. Például az állapotos nőnek 

tilos volt átmenni ruhaszárító kötél alatt, nehogy szüléskor a köldökzsinór a gyermek 

nyakára tekeredjen. Ezen kívül a görög katolikusok böjttel, a reformátusok inkább 

imádsággal is igyekeztek a szerencsés szülést biztosítani. 

Ezen hiedelmekben, vallásban gyökerező ismereteket a hagyományozódás 

folyamatában kislány koruktól fokozatosan elsajátították, s mire sor került rá, ilyen 

tekintetben a parasztasszonyok föl voltak készülve az anyaságra. Nem vonatkozott 

azonban a felkészítés a terhesség, szülés biológiai realitására. Egyrészt azért, mert a 

századelőn a lakosság ilyetén, racionális ismeretei meglehetősen szegényesek voltak. 

Az oktatási folyamatban akkor nem tértek ki a biológiára, javarészt az írás–olvasás, 

valamint a számolás elsajátítására összpontosítottak. Így a családokban sem 

következett be az a pont, amikor az édesanya vagy az édesapa elbeszélgetett 

gyermekével a gyermeknemzésről, a fogantatásról, a várandósságról vagy a szülésről. 

Másrészt az asszonyok a tapasztalataik átadását feleslegesnek tartották, mondván: 

„Ráér megtudni, ha odakerül.” Mindehhez hozzájárult még a valláserkölcsi gyökerű 

szemérmesség, amelynek értelmében mindaz, ami a nemiséggel kapcsolatba hozható, 

tiltott, illetlen téma a leányok számára. 

A terhesség utolsó időszakában ügyeltek arra, hogy a ház körül rend legyen, s ha 

tehették, a mezőre már nem küldték ki a menyecskét, nehogy ott érje a szülés. Olga 



néni elmondta, hogy előfordult azonban, hogy a szülés akkor kezdődött el, mikor a 

család mezei munkán volt, s a kismama egyedül tartózkodott otthon. Ezeknek az esetek 

nem mindig szerencsésen értek véget, mert segítség híján baj történt az újszülöttel 

vagy az anyukával. 

Őseinknek közel sem volt olyan könnyű dolga, mint a mai világ kismamáinak. 

Először is: nem volt ultrahang, így nem tudták napra pontosan kiszámítani a szülés 

időpontját. Legtöbben onnan állapították meg, hogy közeledik a szülés napja, hogy a 

kismamának megereszkedett a hasa.  

Marosi Berta néni előszeretettel mesélt nekem a szülés folyamatáról. Amikor a 

várandós anyuka fájásai megkezdődtek, megmosdatták, tiszta alsóneműt és tiszta 

hálóinget adtak rá. Ezt követően elő kellett készíteni a szülőágyat. Ezzel a 

fiatalasszony anyja, anyósa, lánytestvére, esetleg sógornője foglalkozott – attól 

függően, kivel lakott egy háztartásban. A szülőágyat fűthető helyiségben készítették el.  

Berta néni szüleire, nagyszüleire és dédszüleire hivatkozva elmondta, hogy a 18. 

században elég gyakori volt a padlón szülés, később a szalmán szülés. Csak a század 

végén helyeztek a szalmára használt, „ócska” lepedőt. A módosabb családok 

megengedhették maguknak azt is, hogy új lepedőn szüljön a fiatalasszony. A 

társadalom fejlődésével lassacskán áttértek az ágyon való szülésre. 

Faggyas István bácsi visszaemlékezett arra, hogy amíg otthon folytak az 

előkészületek, az édesapát elszalasztották a bábáért. A bábával már a terhesség alatt 

egyeztetett a család, s megbeszélték vele azt is, hogy mivel fognak fizetni munkájáért. 

Mint sok településen, Jánosiban eleinte csak papok által felszentelt bábák voltak. Ők 

személyes tapasztalatok alapján vezették végig a szülés folyamatát. Csak később 

jelentek meg az ún. „cédulás bábák”, akik már ki is tanulták a szakmát. Voltak 

azonban olyan családok, melyek jobban bíztak a felszentelt, régi bábákban, mondván, 

azoknak jóval több a tapasztalata, s a „cédulások” csak tanulták a teendőket, de nem 

látták. 

Gerics Piroska néni elmondása szerint a szülés közben a menyecske édesanyja 

volt jelen. Az anyós csak abban az esetben vett részt, ha egy fedél alatt éltek. Míg az 

előbbi lánya körül tevékenykedett, az utóbbi inkább már az újszülöttel 



foglalatoskodott.  

A szorgoskodó asszonyok a fájdalmak enyhítésére különböző főzeteket 

készítettek, melyeket a menyecskével már a szülés előtt is itattak. Ezeket többnyire 

málnalevélből, fekete ürömből vagy körömvirágból főzték.  

A szülés közben a gyerekeket és a férfinépet távol tartották a háztól. A 

szomszédasszonyok segítettek a ház körül: befejezték a főzést, megetették az 

állatokat, vigyáztak a gyerekekre.  

Amíg a bába megérkezett, a vajúdó nőről lesegítették felsőruházatát, s vagy bő 

hálóing vagy ing és pendely maradt rajta. Ameddig csak tudták, sétáltatták az 

anyukát, mondván, így könnyebb és gyorsabb lesz a szülés. A bábák különböző 

módszerek szerint dolgoztak. Voltak, akik sietették a szülést, és saját kézzel próbálták 

tágítani a méhszájat. Mások épp ellenkezőleg: megvárták, míg a baba magától 

megindul a külvilág felé. Egyesek masszírozták a kismama hasát annak érdekében, 

hogy hamarabb meginduljon a szülés, illetve a gyermek jó irányba forduljon (fejjel 

jöjjön ki). 

Juhász Erzsébet adatközlő amikor várandós volt, azt a tanácsot kapta a bábától, 

hogy amikor azt érzi, hogy közeleg az idő, sétáljon minél többet, mozogjon sokat, akár 

könnyebb házimunkákat is elvégezhet, s így könnyebben szül majd. Elmondása szerint 

ő így is tett első gyermeke várásakor, s jóval könnyebb szülése volt, mint a 

másodikkal. 

Kapa Erzsébet teljesen más tapasztalatokkal rendelkezik e téren. Őt terhessége 

alatt még a széltől is óvták, nem engedték dolgozni a mezőn, házimunkát sem igazán 

végezhetett, az állatokat sem etethette. Elmondása szerint ez alatt az idő alatt ellustult, 

s úgy gondolja, ezért is lehetett nehéz szülése. Amikor második gyermekével volt 

várandós, jóval többet sürgött-forgott a ház körül, a mezőn is végzett könnyebb 

munkálatokat és sokkal jobb erőben volt szülésnél. 

A görög katolikus családokban szenteltvizet itattak az anyukával vajúdás 

közben. Úgy gondolták, hogy a nehéz szülés a gonosz ártalma, így a szenteltvíz 

segítségével próbálták azt kivédeni. Ha élt a vajúdó asszony nagymamája, az a szülés 

befejezéséig imádkozott. A vegyes házasságokban, illetve néhány református 



családban szintén alkalmazták a szenesvíz-itatást, többen is hittek annak erejében. 

Amikor a gyermek világra jött, a bába elvágta a köldökzsinórt – általában 

késsel. A köldököt pamuttal kötötték el. Fontosnak tartották megfigyelni a 

világrajövetel „árulkodó” jeleit. Ha köldökzsinórral a nyakán született meg a kisbaba, 

úgy vélték, bitófán végzi majd. A burokban született gyereknek szerencsés, boldog 

életet jósoltak. Annak a gyermeknek, aki foggal vagy hat ujjal született, őseink 

rendkívüli képességeket tulajdonítottak. Adatközlőim közül egynek született 

köldökzsinórral nyakán gyermeke, aki hála Istennek, nem végezte akasztófán, boldog 

család tagja. Burokban, foggal és hat ujjal egyik adatközlőnek sem született 

gyermeke, azonban visszaemlékeztek néhányan arra, hogy ha ritkán is, de előfordult 

ilyen Jánosiban. Elmondták, hogy a burokban született gyereket továbbra is ugyanúgy 

kezelték, mint bármely más újszülöttet, viszont a foggal rendelkező vagy hatujjú 

gyerektől ódzkodtak. 

A múltszázadban az orvostudomány fejletlensége miatt azonban többször 

fordultak elő sajnálatos esetek, amikor vagy az édesanya, vagy a csecsemő, esetleg 

mindketten életüket vesztették. Ez esetben a családtagok azt tartották a 

legfontosabbnak, hogy papot hívjanak, aki megkereszteli a babát. Féltek attól, hogy 

ha kereszteletlenül temetik el, a Jóisten nem fogadja magához. A református papok 

azonban nem szívesen vállaltak ilyet. A reformátusok mai napig annak élnek, hogy 

nem a holtakért, hanem az élőkért kell imádkozni. Így nem igazán hittek abban már 

akkor sem, hogy a halott gyermek megkeresztelése bármit is tesz az újszülött 

üdvözüléséért. 

Bence Mária elmesélte, hogy a kismamát szülés után megmosdatták, 

bekenegették kenőccsel, majd jó szorosan betekerték deréktól lefelé, hogy ne 

maradjon meg a hasa. A vérzések ellen útifűből készített főzetet készítettek számára. A 

szülés után jelentkező panaszok közül az utófájásokat rozmaring, majoránna, 

szurokfű, örvénygyökér felhasználásával enyhítették; a különféle sebeket, sérüléseket 

cserfával, fokhagymával és hársfával kezeltek. Ezek után a méhlepény eltávolítását 

segítette a gőzölés, az ülőfürdő. A méhlepény eltávolításának érdekében a nőnek üres 

üvegbe kellett fújnia. 



Több adatközlő is említette, hogy az újszülöttet a szülés napján még nem 

fürdették, csak meleg, nedves kendővel áttörölgették, majd átadták az édesanyának. 

Amikor rendet raktak a „szülőszobában”, behívták az apukát és a testvéreket, hogy 

üdvözöljék az új jövevényt.  

A szülés utáni órákban a görög katolikusok gyerekágyba egy kis üveg 

szenteltvizet tettek, az ágy fölé pedig keresztet akasztottak. A házat szintén 

szenteltvízzel permetezték körbe – óvakodva az ártó szellemektől. 

Pap János mesélte, hogy a szülés napján az apukának, a szomszédoknak, közeli 

ismerősöknek, rokonoknak és barátoknak inniuk kellett a baba egészségére, hogy ne 

legyen sírós a gyerek. Ezek az összejövetelek általában hajnalig tartó mulatozásba és 

italozásba torkollottak. 

Manapság a régi idők szokásaitól és körülményeitől eltérően sokkal könnyebb 

dolguk van a kismamáknak. Nagy változáson ment keresztül a bábamesterség. A 

régi korok rosszhírű bábáit mára már egy felkészült, felelősségtudó egészségügyi 

személyzet váltotta fel.  

Mai világunk orvosai számos éven keresztül készülnek fel a gyakorlatra. Az 

egyetem befejezése után több évig gyakorlatozniuk kell egy tapasztalt orvos mellett, 

hogy még jobban elsajátítsák a szakmát. Az anyukák túlnyomó többsége kórházakban 

szül, viszont nagyobb városokban, a gazdagabb réteg köreiben egyre elterjedtebb az 

otthonszülés vagy a vízben szülés.  

Számos alkalommal olvashatunk az interneten arról, hogy különböző személyek 

hirdetik magukat, hogy otthoni szülést vezetnek le. Az ilyen lehetőségekkel pedig 

több különcködni szerető, gazdag család él, nem gondolva a veszélyekre. Hiszen 

tudnunk kell azt, hogy az otthoni szülést vezető, 21. századi „bábák” közel sem 

rendelkeznek orvosi végzettséggel, természetgyógyásznak mondják magukat, s több 

ezer dollárt is képesek elkérni egy ilyen alkalomért.  

Az orvosok segítségével a házaspárok jó előre tudhatják a baba érkezésének 

körülbelüli időpontját. Napjainkban számon lehet követni a gyermek növekedését is 

az ultrahang segítségével. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a 3-, 4- és 5D-s 

ultrahangok, melyeken által színesben láthatják a szülők a „pocaklakót”. A növekvő 



kisbabáról kérhetnek videofelvételeket, fényképeket, melyeket előszeretettel őriznek a 

babaalbumban. 

Jelen korunkban egyre elterjedtebb községünk édesanyái körében, hogy 

külföldön – elsősorban Magyarországon – hozzák világra gyermeküket. Jobban 

bíznak az ottani orvosok szakértelmében, a kórházak felszereltségében, ezen kívül a 

kényelem sem utolsó szempont. 

A leendő szülők már a baba érkezése előtt bevásárolnak minden szükséges 

dolgot: babaágyat, ágyneműt, pólyát, babaruhákat, cumit, cumisüveget, pelenkát, 

gyógyteákat. Azt, amit a kórházba kell magukkal vinniük, már hetekkel a szülés előtt 

összepakolják. 

Mai tapasztalatok alapján a kisfiúk szeretnek tovább az anya méhében 

tartózkodni, ellentétben a kislányokkal, akik hamarabb vagy pontosan a kiszámított 

napon látnak napvilágot. A társadalomban, s így falunkban is, ma is élnek a 

találgatások a baba nemével kapcsolatban – hasonlóan őseink hiedelmeihez. 

A mai szülők előre választanak szülész-nőgyógyászt, aki levezeti majd a szülést. 

Ritkák azok az esetek, mikor a kismamák nem egyeztetnek előre az orvossal, s az épp 

aznap ügyelő szakembernél szülnek. A fájások kezdetekor az édesanyát általában az 

apuka viszi be a kórházba. Orvosuk különböző vizsgálatok segítségével megállapítja, 

hogy hány ujjnyira van kitágulva az anyuka méhe, s ebből kiindulva számítja ki, 

mennyi idő maradt még a szülésig. A vajúdási fájdalmak enyhítésére 

fájdalomcsillapítókat használnak. Egyes esetekben a kismamák injekciót kapnak, 

hogy hamarabb meginduljon a szülés, és ne merüljenek ki teljesen. 

Modern világunkban egyre népszerűbb az apás szülés. Ez azt jelenti, hogy az 

apuka végig ott lehet felesége mellett a szülőszobában, segítheti, biztathatja, s egyes 

helyeken a köldökzsinórt is elvághatja.  

A szülés természetes úton vagy császármetszéssel megy végbe. Az is előfordul, 

ha az orvos úgy tartja jónak, hogy az anyukákat előre megbeszélt időpontot 

megcsászározzák. Ezen kívül, ha szülés közben komplikációk lépnek fel, néha szintén 

elengedhetetlen a császármetszés.  

Abban az esetben, ha az édesanya és a baba is jól vannak, három napon belül 



elhagyhatják az egészségügyi intézményt. Ellenkező esetben addig maradnak, amíg az 

orvosok jónak látják. 

Míg őseinknek a babavárás inkább „terhesség” volt, napjainkban a várandósság 

időszaka az egyik legszebb élménynek számít a nők életében. A modern anyukák 

előszeretettel iratkoznak be párjukkal babaváró fotózásra, hogy megörökítsék e 

különleges időszak pillanatait. Ezeket készíthetik stúdióban vagy szabadban, akár 

családi körben is. 

A magyarországi szülészeteken ajándékcsomagot is kapnak a kismamák, melybe 

beletartozik egy kisebb fotózás is: gyermekükről az egészségügyi intézményben 

készítenek fotósorozatot. 

Itthon is egyre elterjedtebb az újszülött-fotózás, melyet a babák első 14 napjában 

készítenek el. Nagyobb városokban több fotós is foglalkozik ezzel, a Beregszászi 

járásban, illetve községünkben csak a férjem készít ilyen jellegű fotósorozatot. Ezt a 

fajta fotósorozatot a babákról azért készítik el kéthetes korukig, mert a babák ebben az 

időszakban nyugodtabbak, többet alszanak. A második hét után már 

megkezdődhetnek a hasfájós időszakok. A fotózás 2-4 órát is tarthat, babától 

függően: közben zajlik az etetés, az altatás. Az újszülötteknek a szülők választhatnak 

a különféle öltözetekből, kiegészítőkből és kellékekből. Az eredmény pedig egy 

csodás, örök emlék.  

 

3.3. Az újszülött és gondozása 

A kisbaba világrajöttével megkezdődtek a szokatlan mindennapok. A 

gyermekágyas időszakhoz és az újszülött-neveléshez is számos hagyomány és szokás 

köthető. Adatközlőim örömmel emlékeztek vissza életük ezen szakaszára. 

Az újszülött érkezésére jó előre készült a család. Különösen az első gyermek 

esetében volt szükség komolyabb előkészületekre, hiszen az utána kö- vetkezők már 

örököltek idősebb testvéreiktől. 

A babának előre elkészítették a bölcsőt: eleinte fából, később pedig vesszőből. 

Billa Etelka néni elmesélte, hogy a szegényesebb családoknál, ahol nem engedhették 

meg maguknak a bölcsőt, kipárnázott tekenőben ringatták az újszülöttet. Ezen kívül a 

babakelengye elengedhetetlen darabja volt a pólyapárna, az ing, a főkötő és a 



pelenkák. A pólyapárnát rendszerint csipkével díszítették. A pelenka anyaga vászon 

vagy gyolcs volt. 

A szülőasszony rendbetétele, megfürdetése után tiszta ágyat húztak számára. A 

kismamának ekkor legalább két-három hétig pihennie kellett, ez volt a gyermekágy 

vagy betegágy. A szülés után nem sokkal kijön a méhlepény, vagyis a „mássa”. Ezt el 

kellett ásni egy olyan helyen, ahol senki sem látta, nehogy megrontsák vele az 

asszonyt.  

A gyermekágyas asszony az első napokban, hetekben csak köménymagos rántott 

levest ehetett, hogy sok legyen a teje. Később az anya bármit ehetett, amit megkívánt, 

de igyekeztek olyat főzni, hogy az tápláló és erősítő legyen. A sok zsíros ételt az 

anyának nem volt ajánlatos fogyasztani, nehogy a teje is zsíros legyen, s ezzel 

elrontsa a gyermek gyomrát. 

Napjainkban az édesanyák már kórházban, szakértő orvosok és szülészek 

felügyelete mellett hozzák világra gyermekeiket. A szülést követően rövid időre 

átadják a kisbabát az anyukának, majd elviszik a többi újszülött közé. Ilyenkor a 

közeli családtagok meg is látogathatják a kismamát a kórházban, ételt vihetnek neki. 

Ha minden rendben van az anyukával és a babával, három napon belül hazamehetnek. 

A mai apukák nagy része meglepetéssel várja haza feleségét a kórházból: 

virágcsokorral, feldíszített szobával, ékszerrel. Falunkban elterjedt szokás fiúgyermek 

születésekor fülbevalót, lánygyermek születésekor pedig gyűrűt ajándékozni. 

A gyermekágyat a mai anyukák is kifekszik, ha módjukban áll, s a nagymamák 

besegítenek a gyermek gondozásába. A köménymagos levest felváltották a tejfakasztó 

teák, melyek elősegítik a tej megindulását és rendszerességét. 

A múltszázadban a bába általában egy hétig járt. Minden nap megfürösztötte a 

kisgyermeket fürösztős tekenőben, illetve ellátta az anyuka sebeit. Fürdés közben 

megfigyelték, hogyan tartja a gyerek a kezét. Úgy vélték, hogy ha ökölbe szorítja, 

fösvény, ha széttárja, adakozó lelkű lesz. A fürdetést követően meleg ruhába 

öltöztették és bepólyálták a gyereket. Gazdag Margit néni szívesen emlékezett vissza 

ezekre az időszakokra. Könnyes szemmel mondta el, hogy neki édesanyja nem tudott 

segíteni a baba körül (azt, hogy miért, nem említette), viszont a szomszédjai annyira 



segítőkészek voltak, hogy mindenben a segítségére siettek: mind a gyermek körül, 

mind pedig a háztartásban. Hetekig besegítettek neki a főzésben, napi két-három 

alkalommal vittek nekik felváltva meleg ételt. Azóta is mérhetetlen nagy szeretetet 

érez irántuk, s hálás a Jóistennek, hogy ilyen emberekkel áldotta meg. 

A mai családokban általában a nagymamák mutatják meg az újdonsült szülőknek 

a fürdetés folyamatát. Ezt követően az anyuka és az apuka már ketten végzik el ezt a 

feladatot. Sokan ma sem öntik ki este a gyerek fürdővizét, mondván, elviszi a gyerek 

álmát. 

A bába tanította meg az először szülőanyát szoptatni. Sokan úgy vélték, hogy a 

látogatóknak nem szabad az édesanya ágyára ülni, mert elmegy az anyuka teje. 

Előfordult, hogy meggyűlt az anya melle, ekkor diófalevelet vagy málnalevelet raktak 

rá – ezek a növények megszívták a mellet. Popovics Mária keserű szájízzel mesélt 

hasonló élményeiről. Napokig magas lázzal feküdt ágyában, fájdalmai pedig 

elviselhetetlenek voltak. 

 Ha semmilyen módszer segítségével nem jött meg az anyatej, akkor megkértek 

egy nőt, aki nem rég szült és sok teje volt, hogy lássa el az ő gyermeküket is. Jelen 

korunkban ezt a szokást már egyáltalán nem gyakorolják, ilyen esetekben tápszert 

adnak a gyereknek. 

 Községünkben és a környező falvakban is megmaradt az a szokás, hogy a 

keresztelőig csak a közeli rokonság és a közvetlen szomszédság mehet látogatóba. Az 

ismerősök, barátok és távoli rokonok keresztelő után tehetnek tiszteletet. A közeli 

személyek az első napokban, hetekben besegítettek a háztartásban, készételt vittek a 

házhoz. Sok családnál ez manapság is így van. A kórházban fekvő anyukának is 

felváltva visznek enni a családtagok. 

A kisbabát nagy óvintézkedések vették körül a keresztelőig. Úgy vélték, hogy az 

ártó szellemek a keresztség felvételéig még árthatnak a kicsinek. Ezért nem vitték ki a 

gyereket sétálni, nem mutatták meg akárkinek, s piros cérnát kötöttek a kezére. Bence 

Mária mesélte, hogy annak idején, amikor még nem voltak orvosok és a gyerek 

egészsége javarészt csak a Jóistenen meg a jószerencsén múlott, hatalmas öröm volt 

az, ha valaki makkegészséges, szép gyereket hozott világra. Így bármilyen 



óvintézkedést megtettek, hogy a veszély elkerülje gyermeküket. 

Ha a gyereket mégis megnézte valaki, s azok után nem tudott megnyugodni, 

szenesvizet csináltak neki. Háromszor töltöttek egy átlátszó edénybe vizet: az 

Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ezt követően három gyufaszálat 

dobtak a vízbe. Ha a gyufaszálak közül egy is leszáll az edény aljára, az azt jelentette, 

hogy szemmelverés érte a gyereket. Ha a víz színén maradt, akkor nem érte rontás. 

Ezek után bekenték a gyerek homlokát és csuklóját a szenesvízzel. Ezt a módszert 

több adatközlőm is így mesélte el. 

Nem ez volt az egyetlen „praktika” a gyermeknek ártó szemek, személyek ellen 

való védelmére. Egyesek úgy hitték, ha már a szenesvíz nem segít, akkor csak a 

megöntés ad választ a problémára. Minden faluban voltak megöntéssel foglalkozó 

személyek – Jánosiban is. Az öntőasszony szenteltvizet tett egy mély tálba, egy 

szitára pedig rátett egy keresztet, egy ollót és egy kést. Egy mély kanálba vágott 

szenteltgyertya-darabokat, s meggyújtott egy szenteltgyertyát. A láng fölé tartotta a 

gyertyadarabokkal teli kanalat, s közben mormolt valamit magában. Aztán a gyerek 

feje fölé tartotta az egészet és a tálba öntötte a megolvadt viaszt, ami azonnal meghűlt 

a hideg vízben. A viaszt kivette, s újra végigcsinálta a műveletet. Összesen 

háromszor. Harmadjára kivették a vízből, s megpróbálták értelmezni, hogy mit 

ábrázol: állatot, embert, hangot. Amilyen ábrát vett fel a viasz, attól ijedt meg a 

gyerek. A viaszbábut beletették egy zsebkendőbe, odaadták az anyukának, akinek a 

gyerek párnája alá kellett azt tennie, majd három nap múlva a viaszbábut el kellett 

égetni. Az öntőasszony elmondta, hogy a gyerek ez alatt a három nap alatt zöldet 

székel majd, s közben fokozatosan megnyugszik. 

Azt kell mondjam, hogy a piros cérnát, a szenesvizet és a megöntést 

községünkben mai napig használják. A megöntés pontos folyamatát egy édesanyától 

kérdeztem meg, kinek gyerekén pár éve végezték el, s kérte, ne említsem nevét 

dolgozatomban. Sok lakos számára hiábavalóak a papok, tiszteletesek óvaintései, 

miszerint ezek nem keresztény cselekvések, s kedveznek az ördögnek. Falunkban ma 

is megtalálható az a bizonyos öntőasszony. Magam is láttam egyszer ilyen viaszbábut. 

Az édesanya elmondása szerint kutya alakja volt. Véleményem szerint ezeket az 



alakokat csak azok látják az öntvényekben, akik hisznek az ilyen jellegű dolgokban. 

Én semmilyen alakot nem véltem felfedezni benne. 

Míg manapság akár hónapokat is várnak a keresztelővel, a századelőn akár pár 

napos korában is megkeresztelték a gyerekeket, nehogy a rossz lelkek kicseréljék azt. 

Ezen kívül, mivel nagy volt a csecsemőhalál aránya, nem szerették volna, ha a 

gyereket kereszteletlenül kell eltemetni. 

A keresztszülőket előre kiválasztják. Keresztszülő csak az lehet, aki konfirmált 

vagy már elsőáldozott. Amikor az anyuka 6-7 hónapos terhes, felvetődik a kérdés, 

hogy kik legyenek a keresztszülők. Ez egy nagyon fontos döntés, hiszen a 

keresztszülők mintegy helyettesei a szülőknek, a gyerek élete során sok feladat hárul 

rájuk. Ma is sokan mondják, hogy olyat válassz keresztszülőnek, akire rábíznád a 

gyereked, ha veled történne valami. Régebben csak rokonok lehettek keresztszülők, 

ma sokszor baráti társaságból választják őket. Úgy igyekeznek, hogy az édesapa és az 

édesanya oldaláról is válasszanak valakit. Régebben általában maximum két, 

manapság akár 5-7 pár keresztszülője is lehet egy gyermeknek. 

A keresztapa elnevezés helyett a koma, a keresztanya helyett pedig a 

komaasszonyt használták. Így van ez napjainkban is. A gyerek keresztanyunak, 

keresztapunak, kerinek, kekének hívja keresztszüleit. Jánosiban mind a református, 

mind pedig a görög katolikus egyház bejegyzi a keresztszülők adatait: nevét, születési 

idejét, címét, munkahelyét. 

Pap János elmondása szerint a komák közötti kapcsolat rendkívül fontos volt. A 

rokoni kapcsolathoz hasonlóan egymás kisegítése munkával és pénzzel, ellátása jó 

tanácsokkal is egymáshoz fűzte a komákat. Ünnepeken családtagjaikkal együtt 

meglátogatták, vendégül látták egymást, betegség esetén gondoskodtak a családról. A 

komák gyermekei között már nem alakult ki ilyen szoros kapcsolat. 

A keresztszülőségre való felkérést sem régen, sem pedig ma nem illik 

visszautasítani, hiszen ez egy megtiszteltetés. Régebben nem hívtak házaspárt együtt, 

ma már egyre gyakrabban teszik ezt. 

Sok család hisz abban, hogy akinek az első keresztgyermeke fiú, az szerencsés 

lesz. Falum lakosai büszkék arra, ha sok keresztgyerekük van. Úgy vélik, ez 



bizonyíték arra, hogy megbízható emberek. Nekem személy szerint öt 

keresztgyermekem van: két kisfiú és három lány. Vannak köztük reformátusok, 

magyar és ukrán görög katolikusok. Manapság már nem számít problémának az, ha a 

keresztszülőnek nem egyezik meg a vallása a keresztgyerekével.  

A névadás manapság már a terhesség alatt eldöntődik, hiszen a szülők biztosak a 

gyermekük nemében. Régebben elterjedt volt az a szokás, hogy a lánygyermek az 

édesanyja vagy nagyanyja, a fiúgyermek pedig édesapja vagy a nagyapja nevét 

örökölte. Egyes családokban ez ma is él. A görög katolikus családok igyekeztek 

szentek nevét adni a gyereknek, ha mégsem sikerült azok közül választani, a pap 

keresztelőkor egy szent nevét mondta a gyerek igazi neve helyett. Ezek után úgy 

hitték, hogy az akkor kimondott szent lesz a gyerek védőszentje. Ha a választott 

keresztanya más állapotban volt, nem tarthatta keresztvíz alá a gyereket, mert úgy 

gondolták, hogy vagy az egyik, vagy a másik baba meghal. 

A keresztelőt régen is és most is vasárnap tartják. A századelőn a keresztelő 

mindig a templomi istentisztelethez, a miséhez kapcsolódott. Községünkben jelenleg 

csak a reformátusoknál maradt meg ez a szokás, a görög katolikusok általában a 

szentmise után keresztelik meg a gyereket, s a szertartás alatt csak a vendégek vannak 

jelen. Az édesanya nem ment be a templomba, mert még nem volt tiszta. A mai 

keresztelőkön az édesanya is jelen van, a görög katolikusoknál külön szerepe van az 

édesanyának a keresztelési szertartás közben: a kezébe adják gyermekét, le kell 

térdelnie a szentképek elé, eközben a pap imádságot mond felettük. A keresztelő 

végén mindkét egyház keresztelői emléklapot nyújt át a szülőknek. 

Faggyas Olga néni visszaemlékezése szerint a kisbabát a múltszázadban mindig 

a keresztanya kellett felöltöztesse, ma már az anyuka végzi ezt a feladatot. Ha több pár 

keresztszülő van, akkor felosztják azt, hogy a gyereket ki viszi be a templomba, ki 

tartja a keresztelés alatt, s ki hozza ki a templomból. A papot a keresztapa fizeti ki. A 

keresztszülők fogadalmat tettek, hogy az adott vallás szellemében nevelik majd az 

újszülöttet, s a szülők halála esetén gondját viselik. 

A templomból hazatérvén ma is szokás elmondani a következő mondókát: 

Pogányt vittünk, keresztényt hoztunk. 



A keresztelői lakomát otthon tartották, nagysága a család tehetőségétől függött, 

viszont az idő múlásával egyre nagyobb keresztelőket rendeztek. Általában húslevest, 

főtt csirkehúst, töltött káposztát tálaltak. Az utolsó fogás évszaknak megfelelően vagy 

füstölt hús vagy csirkepaprikás volt. Végül sütemény került az asztalra. 

Az ukrán családoknál a keresztelő teljesen másképpen folyik. A keresztelőt a 

születést követő második vagy harmadik vasárnapon tartják. Általában csak egy párt 

választanak keresztszülőnek, de az nem lehet házaspár és a jövőben sem 

házasodhatnak össze, mert az a gyerek halálához vezet. A keresztelő napján a 

keresztanya és az anyai nagymama öltözteti fel a kisbabát, ezt követően pedig a 

keresztanya viszi el a templomba. A templom ajtajában több kérdést is feltesz a pap a 

keresztszülőknek, csak ezekre felelvén lehet az oltárhoz lépni a gyerekkel. 

Az ukrán keresztelőre kötelező vinni a templomba a gyermeknek „krizsmát”, ami 

egy négyzet alakú kihímzett kendő, s amit megáld az atya. A keresztelési szertartás 

közben az anyuka csak a templom ajtajában állhat, s csak a szertartás végén adják át 

neki a gyermeket. 

A keresztelő napján újszülöttet már nem fürösztik meg, a „krizsmát” a kiságyába 

helyezik, ezentúl mindig az kell legyen a lepedője alatt.  

Századunkban egyre elterjedtebb a keresztelők éttermekben való megrendezése. 

A család anyagi hátterétől függően már a keresztelőre is hívnak 

rendezvényszervezőket, akik feldíszítik a termet, névreszóló tortát süttetnek, fotóst 

bérelnek, hogy megörökítsék e nap minden fontos pillanatát. 

Nagyanyáink korában az újszülöttnek nem vittek különösebben nagy ajándékot a 

keresztszülők. Elhunyt dédnagymamám sokszor mesélte, hogy a legelterjedtebb 

ajándék az volt, hogy megvásárolták a keresztruhára az anyagot. A keresztelői ruhát 

megőrizték, azt tartották, álmában abban megy fel a mennyországba. 

A modern keresztszülők pénzt vagy arany ékszert visznek a keresztelőre. 

Korábban a keresztszülők csak keresztelőre, konfirmálásra vagy áldozásra, illetve az 

esküvőre vittek a keresztgyermeknek ajándékot. Ma már szinte kötelező ezek mellett 

a névnapi, születésnapi, mikulási, karácsonyi ajándék. Ezen kívül, ha látogatóba 

megyünk, akkor is illik vinni valami apróságot a gyereknek. 



A keresztelő után a vendégeskedések sora nem állt meg. Éppen ellenkezőleg: 

inkább gyarapodott. Ekkor már bárki meglátogathatta a gyereket és az újdonsült 

szülőket, aki szerette volna. Minden látogató igyekezett vinni valamit ajándékba. Így 

van ez most is: a közeliek gazdagabb csomagot, a távolibbak jelképes ajándékot 

visznek. A gyerekeket látogatáskor ma sem szabad sem jujgatni, sem jajgatni, sokszor 

megköpdösik. 

A szovjet időkben tilos volt a templomba járás. Viszont a hívő családok mindent 

megtettek azért, hogy gyermeküket megkereszteltessék. Ebben az időszakban vagy 

otthon, titokban, vagy éjszaka a templomban, vagy egy másik faluban keresztelték 

meg a gyerekeket. 

A 18–19. században az édesanyák megvárták a szülés utáni negyven napot, s 

csak az után mentek a templomba, mert ekkorra már megtisztult. Ezidáig nem 

mehetett máshová, az első útja a templomba kellett vezessen. Ezt avatásnak hívták. 

Azért kapta ezt a nevet, mert ekkor már mint édesanyát fogadták, avatták be a 

közösségbe.  

Mint láthatjuk, a szülés utáni egykori szokások elég nagy része megegyezik 

napjaink hagyományaival. Úgy gondolom, hogy őseink hagyatékának megőrzése 

fontos feladat. A hagyományok tisztelete, azok továbbvitele nemzedékről nemzedékre 

az őseink és a magunk tisztelete, megbecsülése. Tartást ad a becsületre, szeretetre, 

egymás tiszteletére, emberségre. Erősíti az együvé tartozás érzését jóban, örömben és 

bajban.  

Véleményem szerint azonban elsősorban azokat a szokásokat kell továbbadnunk, 

amelyek értéket hordoznak. A babonák nem feltétlenül tartoznak nemzeti 

örökségünkhöz, hiszen ezek csak a pogány időkben kialakult, s az előző 

évszázadokban megőrzött beidegződések, s vallásos emberként azt gondolom, nem 

igazán válnak javára sem a családoknak, sem pedig a gyermeknek. 

 

3.4. Gyermekbetegségek 

Minden szülő aggódik, ha gyermeke elkap valamilyen betegséget. Szerencsére 

ma már a legtöbb megelőzhető, illetve a szövődmények kialakulása minimálisra 



csökkenthető.  

A csecsemők betegségeinek sajátossága abban rejlik, hogy a csecsemők 

szervrendszerei még éretlenek, az életkor előrehaladtával adaptálódnak csak a 

környezethez, nyerik el végleges funkciójukat. 

Kárpátalján az orvosi ellátás az elmúlt században, de még az 1920-1930-as 

években is rendkívül kedvezőtlen volt. A szülők többsége a megfizethetetlen ellátás 

miatt nagyon ritkán hívtak ki orvost. Többen megmutatták a beteg gyereket a bábának 

vagy a papnak, de az orvost nem értesítették. Ebben az időben nagy volt a bölcsőhalál 

aránya is. Adatközlőim elmondták, hogy az 1950-es évektől egyre többen tudták 

igénybe venni az orvosok szolgáltatásait, sokkal több figyelmet fordítottak a 

gyermekek egészségére. 

Az első és legfontosabb szabály az volt, hogy a gyermeket tisztán tartsák, 

ellenben gyulladást kap a bőre. Ezért naponta fürösztötték a gyerekeket, a hajlatokat 

napraforgóolajjal kenték be. 

A leggyakrabban előforduló csecsemőbetegség a szájpenész, a szájfertőzés, 

mely leginkább a szoptatott csecsemőknél alakul ki. Ez ellen úgy próbáltak küzdeni, 

hogy minden egyes fürdetésnél kimosták a baba száját. Gyakoriságban őket követik a 

gyomor- és bélrendszer megbetegedései, ezen belül pedig a kólika. 

A csecsemőkori puffadás okozta hasfájás leggyakrabban 3 hónapos korig 

jellemző. Okozója lehet az emésztőrendszer éretlensége, mivel a baba még csak most 

szokja az anya testén kívüli életet. A csecsemőkori kólika hirtelen lép fel, ok nélkül, 

rendesen fejlődő csecsemőknél, ún. teljes egészségnél, és a gázok távozása után 

elmúlik. Leggyakoribb tünetei a nyugtalanság és a csitíthatatlan sírás. Az adatközlők 

szinte mindegyike megemlítette azt, hogy kólikás babákon a leghatékonyabban az 

édesköménytea segít, melynek nincsenek semmilyen mellékhatásai. Elmondásuk 

szerint ők maguk is itták ezt a teát szoptatás alatt. Egy másik módszer szerint hasra 

fektették a gyermeket egy időre, hogy elmúljon a hasfájása, vagy meleg gyolcsot 

helyeztek a hasára. 

A háromnapos láz fogalma szintén minden édesanyának ismerős lehet. Az 

újszülött ilyenkor három napig magas lázzal fekszik, majd kiütések jelennek meg 



rajta. Amíg nem terjedtek el a lázmérők, az anyukák az ajkukat érintették a 

gyermekük homlokára, így állapították meg, hogy lázas-e a gyerek. Ilyenkor éjszakára 

vizes lepedőbe csavarták a babákat, hogy lemenjen a lázuk. 

Csecsemőkorban több kisbabát érinti a hasmenés és a székrekedés. Régebben, 

gyógyszer híján a hasmenés ellen málnalevélteát alkalmaztak. Ha a gyereknek 

székrekedése volt, az anyukának aszaltszilvát kellett ennie, majd pedig meg kellett 

szoptatnia a babát. Székrekedéses babával gyakran itattak kamillateát, ezen kívül 

kamillateás beöntést végeztek rajta, szappant helyeztek a popsijába kúpként. 

Az egyik leggyakoribb megbetegedés a közönséges nátha. Mivel különböző 

vírusok okozzák, ezért a betegséget többször meg lehet kapni, ismétlődése egy éven 

belül is gyakori jelenség. 

Sok gyermek szenved influenzában, torokgyulladásban és 

mandulagyulladásban is. Ezek már jóval komolyabb és nehezebben átvészelhető 

betegségek, mint a nátha, hiszen láz, izomfájdalom, hányás és hasmenés is kísérheti 

őket. Ilyenkor a köhögés ellen disznózsírt alkalmaztak. Egy darab rongyot megkentek 

disznózsírral, s azt a gyerek mellkasára helyezték. A pakolást nappal és éjszaka 

cserélték, ezen kívül sok hársfateát itattak a gyerekkel. 

Adatközlőim elmondták, hogy amikor gyermekeiknek elkezdett fájni a torkuk, 

azonnal sós vízzel gargalizáltatták őket lefekvés előtt. Ezen kívül gyakran 

alkalmazták a kamillateás inhalálást is. Gerics Piroska néni megelőzés gyanánt 

számos alkalommal adott gyermekeinek fokhagymás mézet (az összezúzott 

fokhagymagerezded 2 evőkanál mézzel keverte össze). 

A másik leggyakoribb fertőző gyermekbetegség, amin szinte mindenki elsőként 

esik át, a bárányhimlő. A nem túl magas lázzal, ám annál kellemetlenebb, erősen 

viszkető hólyagos kiütésekkel járó fertőző kórral a saját immunrendszerünknek kell 

megküzdenie, úgyhogy nem ajánlott semmilyen gyógyszeres kezelés, különösen 

gyerekkorban. Dianics Valika néni elmesélte, hogy régebben gyakran előfordult, hogy 

nem élték túl a gyermekek ezt a betegséget. 

Napjainkban jelentősen könnyebb dolguk van a szülőknek a megbetegedlsek 

orvoslására. Az orvosok mindenki számára elérhetőek, rengeteg betegség ellen 



kapnak a gyerekek kötelező oltásokat, s minden más gyermekkori megbetegedésre 

kaphatóak gyógyszerek. Nagyanyáink korában a népi megfigyelések alapján az 

emberek jól tudták, hogy ha az állatoknak valamilyen bajuk volt, bizonyos 

növényeket tudatosan kerestek, és azokat ették, vagy egyéb módon felhasználták. 

Például a gólya, ha kicsinyének a szeme beteg volt, vérehulló fecskefűvel gyógyította 

azt. 

E megfigyelések jelentősen hozzájárultak a különböző növények 

népgyógyászati elterjedéséhez. A személyes élmények mellett persze az anyáról 

lányára öröklődő, tapasztalatok is befolyásolták a népi orvoslás alakulását. Szinte 

minden növényi részt felhasználtak, akár nyersen, sütve, főzve, párolva. Fontos volt, 

milyen módszerrel és milyen anyaggal vonták ki a hatóanyagot a növényből. Ez 

lehetett főzés, forrázás, áztatás, alkoholos kivonat, vagy szirup készítése. 

Adalékanyagokat főleg sebeknél használtak, ezek leginkább a liszt, a tej és a túró 

voltak. 

 

3.5. Az újszülötthöz fűződő babonák és hiedelmek 

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

melyek főként tiltásokat foglalnak magukba. A terhességgel, a szülés folyamatával és 

az újszülött gondozásával foglalkozó fejezetekben megemlítettem néhány hiedelmet 

és babonát ezzel az életfordulóval kapcsolatban, ebben az alpontban viszont szeretnék 

rá kicsit bővebben is kitérni, hisz községemben jelenleg is sokan babonásak, 

adatközlőim közül többen kitértek a hiedelmekre. 

A várakozás időszakának és az új családtag megérkezésének jelentős figyelmet 

szentelnek, ezért a terhességet számos főként tilalomra irányuló babona kíséri, mely 

különböző variánsokban a mai napig él. A babonák és tilalmak tiszteletben tartása 

nem csak a szülésre, de a gyermek egészségére is nagy hatást gyakorol. 

A fiatal asszonyoknak a múltban szinte semmilyen tudásuk sem volt a 

terhességgel és a szüléssel kapcsolatosan. Az ősi hit szerint a nő az új élet fogantatója, 

hordozója, tőle függ a gyermek test-lelki egészsége, és rajta keresztül befolyásolható. 

Ezért kapcsolódik annyi varázsló cselekedet, szertartás (rituálé) a szüléshez. Egy 



részük ősi, pogányeredetre vall, másik részük keresztény jellegű. 

Az ősi hit szerint a fogamzás és a szülés a felsőbb hatalmaktól függ. Az áldott 

állapotban lévő görögkatolikus nők Nagy- vagy Szülőboldogasszonyhoz imádkoztak. 

Hitük szerint ő ad életet a gyermeknek, segíti az anyát szüléskor, és védi mindkettőt a 

gonosz ellen. Szülés után a szerepét leánya, Boldogasszony veszi át, akinek két 

angyal van segítségére, egyik az anyát, a másik a gyermeket védelmezi. 

A mai gyermekvállaláson gondolkodó fiatal nők hisznek abban, hogy a 

fogantatás előtti étrend befolyásolja a később megszülető gyermek nemét. Úgy 

gondolják, hogy a tejtermékekben gazdag étrend, a magnézium fokozott bevitele 

(csonthéjasok, szója, zöld levelesek) lánygyermek születésének kedvez, a sós ételek, a 

vörös húsok fogyasztása esetén nagyobb eséllyel fogan fiú. Az orvostudomány szerint 

az igazság az, hogy nincs alapja ezeknek a hiedelmeknek. A terhesség előtt és alatt is 

a kiegyensúlyozott, vitamindús étrend javasolt, semmilyen szélsőséges étrend nem 

kedvező. 

Dub Irénke néni elmondta, hogy a kismamát sokan utasították arra, hogy 

terhessége alatt minden egyes nap imádkozzon a gyermekéért, családjáért és közös 

jövőjükért, mert a terhes nők imája hatványozottan meghallgatásra talál odafönt. 

Sok várandós nő előtt dobtak el valamit. Ha az anyuka bal kézzel vette fel, fia 

születik, ha jobbal – lánynak ad életet. 

A szülés közben sok családnál a házban minden csomót kioldottak, a fiókokat 

ki-, a zárakat pedig felnyitották. Úgy gondolták, hogy mindennek nyitva kell lennie az 

újszülött érkezésére, illetve az anyuka méhe is könnyebben tágul majd. A 

görögkatolikus rokon- é szomszédasszonyok a szülés alatt Szülőboldogasszonyhoz 

vagy Szűz Máriához imádkoztak. Ilyenkor nem vették figyelembe azt, hogy a 

szülőasszony milyen vallású, ha református házban zajlott a szülés és a szomszédban 

laktak görögkatolikusok, akkor mindenképp átmentek imádkozni a kismama és a baba 

egészsége érdekében. 

Szülés után nem csak a kisbaba kezére került fel a piros madzag, hanem ilyen 

színű szalagot tettek az anyuka hajába is, hogy megvédjék az ártó démonoktól. 

Több adatközlőm is elmesélte, hogy régebben a leeső köldökcsonkot 



megtartották, és elásták a ház közelében. Úgy hitték, így a gyermek bármilyen messze 

kerül el otthonától, mindig visszavágyik majd szülőfalujába, családja köreibe. 

Ugyanígy tettek a köldökzsinórral is, melyet kiszárítottak és gerendára akasztottak, 

hogy jó gazda- vagy gazdasszony váljék az új jövevényből. 

A család férfitagjainak valamilyen alkoholos dolgot kell innia a kisbaba 

születésének tiszteletére. Ha nem teszi, a pici hasfájós lesz. Ráadásul minél többet 

iszik, annál több teje lesz az anyukának. Ezt a hiedelmet inkább a férfiak terjesztik, 

véleményem szerint ennek hátterében leginkább az áll, hogy legyen mivel 

megmagyarázni a baba születésének tiszteletére rendezett hajnalokig tartó 

dorbézolást. 

Sem elvált nő, sem pedig özvegy nem látogathatja meg a kisbabát és szüleit, 

mert rontást visz az otthonukra. Ha mégis megtették, eltávozásuk után azonnal 

szenesvizet készítettek a nagymamák, szenteltvizet csepegtettek a ház szobáinak 

sarkába és az újszülött ágyába is helyeztek el belőle. 

Sokáig nem szabad volt a haját levágni az újszülöttnek, mert nem nő tovább. 

Ebben a babonában napjainkban is hisznek, sok család ma sem vágatja le egyéves 

koráig a gyermek haját. Egyéves koráig nem engedték, hogy a tükörbe nézzenek a 

gyerekek, mert egyesek szerint néma lesz, mások szerint pedig látja benne az ördögöt. 

Földön fekvő gyerek felett tilos volt átlépni, különben "nem nő meg", aprócska 

marad. A lánygyermekeket pedig tilos volt körbeseperni, mert nem mennek férjhez. 

Egyéves korig a baba ruháit sötétedésig be kellett szedni a szárítókötélről, 

szintén a rossz szellemek miatt, hogy a lelkét el ne rabolják. Annál a háznál, ahol 

újszülött volt, egészen addig, míg a gyerek nem lett egy éves, nem volt szabad bármit 

is odaadni (ruhát, cukrot, tojást), mert azt jelentette, hogy a gyerek szegény lesz. 

A babonák általában a fogantatásától a gyermek egyéves koráig kísérték végig a 

család életét. A kutatás során többek között arra a következtetésre jutottam, hogy az 

adatközlők babonáinak egyik közös vonása a vallásosság, amely védi a csecsemőt a 

környező világ ártalmaitól, a betegségektől és a haláltól is. A szentelt víz 

megfigyeléseim alapján a tűz erejével bírt: a szentelt víz, akárcsak a tűz, távol tartja a 

csecsemőtől a gonosz és rossz dolgokat, esetlegesen el is pusztíthatja őket. Erről is 



tanúskodik az, hogy sokan a keresztelő után levették a piros madzagot a gyermek 

csuklójáról, mondván ezentúl már a Jóisten vigyáz rá. 

Egykor a babonáknak nagyon fontos szerepe volt a mindennapokban. Az idősek 

ezeket továbbadták a fiataloknak, és megkövetelték, hogy ezek szerint éljenek. 

Napjainkra ezen hiedelmek nagy része már feledésbe merült, sok babonán már csak 

mosolygunk, viszont sokat meg is őriztünk. Véleményem szerint nem kell hinni a 

babonákban, de érdekességképp nem árt megőrizni őket, hiszen hozzátartoznak népi 

hagyatékainkhoz. 

 

3.6. Gyermekfolklór és gyermekjátékok régen és ma 

Nemigen akad az emberek között olyan, aki gyermekkorában ne hallott vagy 

mondott, énekelt volna altatódalt, kiszámolót, csúfolót vagy köszöntőversikét. Faragó 

József folklórkutató szerint népköltészetünk Hamupipőkéje a gyermekmondóka, 

ismertebb bátyai és nővérei, mint például a népmese, népballada mellet. Ám a 

gyermekfolklór is szerves része nemzeti, anyanyelvi kultúránknak, fontos tehát, hogy 

ismerjük, használjuk, továbbadjuk. [52] 

A gyermekfolklór a gyermekek által ismert vagy számukra alkotott 

folklórjelenségek összessége. Általában műfajaiban és céljában is különbözik a 

felnőttek folklórjától. Fő tartalma a játék, amelyhez szorosan kapcsolódik a társadalmi 

életbe és a hagyományokba való belenevelődés. Ilyen értelemben a nevelés (még az 

iskolai nevelés is) tartalmaz folklór jellegű elemeket.  

A gyermekek által gyakorolt folklórjelenségek körében megkülönböztetjük a 

gyermekdalokat, a gyermekjátékokat és gyermekmeséket. A felnőttek által alkotott és 

előadott gyermekfolklór legjellemzőbb termékei a különböző gyermekdalok 

(bölcsődal), az ezektől ritkán elválasztható mondókák, amelyekhez közel állhatnak 

egyszerű találós kérdések, másrészt viszont a nevelő célzattal is megszövegezett 

gyermekijesztők. Voltaképpen a későbbi és már a folklór keretein kívüli 

gyermekirodalom (valamint a tankönyvek) anyagának egy része is innen származik. 

Az ilyen értelemben vett gyermekfolklór jellemző vonása a didaktikus jelleg, 

valamint a felnőttek folklórjának egyszerűsített, kivonatos előadása. A 



gyermekfolklór kultúránként rendkívül változékony. Általában a gyermekfolklórt a 

folklór egészen külön, önálló tartományának ismerhetjük, amelynek kutatása azonban 

mind a nemzetközi, mind a magyar folklorisztikában legfeljebb csak a kultúra 

játékszerű elemeinek összefoglaló vizsgálatában merült ki. [27, 548.o.] 

Adatközlőim szívesen elevenítették fel a gyermekeiknek énekelt bölcsődalokat. 

A bölcsőt ringatva az anyák, nagymamák altatódalokat vagy egyházi énekeket 

dúdolgattak a csecsemőknek. Jánosiban a következőek voltak a legelterjedtebb 

altatódalok: 

Csicsijja, babujja, 

Nincs itthon apuka. 

Elment a városba, 

Hoz neked cucukát, 

Ropogós, friss papát. 

*** 

Tente baba tente 

Itt van már az este 

Köszöngetnek szépen 

Csillagok az égen 

 

Tente baba tente 

Ágyacskád megvetve 

Jó anyácskád vigyáz rád 

Kis babám jó éjszakát 

Napjainkban az édesanyák szintén előszeretettel altatják gyermekeiket 

énekszóval. Sok mostani anyuka altatja gyermeket a Lencsi lány… c. bölcsődallal, sőt 

már nekem is ezt énekelte édesanyám gyermekkoromban: 

Egyszer volt, hol nem volt 

Egy icipici házikó, 

Icipici házikóban icipici ágyikó. 

Ottan élt, éldegélt egy icipici lencsi lány 



Icipici anyukával, túl az Óperencián. 

Amikor este lett, az icipici lányka félt, 

Icipici anyukája mondott egy mesét, hogy…  

(az utolsó sor után az ének kezdődik elölről) 

 A bölcsődalok után a következő lépés egy gyermek életében a mondókázás 

volt. Ekkor a szülők már a beszéd tanítására összpontosítanak. Eleinte ún. 

simogatókat és csiklandozókat mondókáznak gyermekeiknek a szülők. Ezek mondása 

közben mindig egy bizonyos testrészére koncentrálnak a babának, amit közben 

simogatnak vagy csiklandoznak.  

A ritmusok, dallamok iránti vonzalom az ember alapvető tulajdonsága. A kicsi 

babák számára különösen jó játék a közös mondókázás: a testi közelség öröme, anya 

és apa szórakoztató előadása ütemes ritmusokkal és szójátékokkal, mindez vizuális 

elemekkel fűszerezve – lehengerlő élményt nyújt a babának. 

A mondókák ismételgetésével gyarapodik a szókincse, ritkán használt 

szavakkal ismerkedik, elsajátítja a magyar nyelv dallamát, ritmusát. A gyakori 

ismétlések, az alliterációk, a rímek, az ütemesség, a nyelvi játékok észrevétlenül 

magával ragadják a kisgyermeket.   

A mondókák kiválóan alkalmasak az esetleges hangképzési, kiejtési hibák 

kiküszöbölésére is. Községünkben ma is élnek a régi mondókák, az édesanyák 

szívesen tanítják meg gyermekeiknek azt, amit egykor velük tanítottak.  

Popovics Marika néni lányának és unokájának is megtanította a sokak által 

ismert Ciróka, maróka kezdetű gyermeksimogatót. A babóka szót gyakran 

helyettesítette lánya (Andika) vagy unokája (Vikica) nevével: 

Ciróka, maróka, 

mit főztél, babóka? 

Kevertem krumplikát, 

sütöttem pogácsát. 

Ide raktam, oda raktam, 

utoljára mind bekaptam. 

Több adatközlő – mind fiatalok, mind pedig idősek – említették a Kerecske, 



dombocska mondókát, mely alatt a gyermek tenyerét simogatták, majd a végén 

belecsíptek a közepébe: 

Kerekecske dombocska, 

Itt szalad a nyulacska. 

Erre szalad, itt megáll, 

Itt egy körutat csinál. 

Ide bújik, ide be, 

Kicsi gyermek tenyeribe. 

Egyes anyukák már szoptatás közben mondókáztak a kicsiknek, ezért is szokták 

azt mondani a sok mondókát ismerő gyermekről, hogy az anyatejjel szívta magába: 

Tapi-tapi anyának, 

Cicit ad a babának. 

A beszélni kezdő gyerekek egyik kedvenc játékos mondókája a Csip-csip 

csóka, mely közben csipkedhették egymást a játszótárssal: 

Csip-csip csóka, 

Vak varjúcska, 

Jó volt-e a kis (a gyermek neve) 

Ha jó volt a kis (a gyermek neve) 

Ne csípd meg őt vak varjúcska! 

Höss! 

Édesanyám többször játszotta velem az ujjakat megszemélyesítő 

vadászmondókát, amely javít a gyermekek kézügyességén, segít megtanulni akár a 

számokat is egytől ötig, ha az anyuka belefűzi a számolást is a játékba: 

Ez elment vadászni. 

Ez meglőtte. 

Ez hazavitte. 

Ez megsütötte. 

Ez a picike pedig mind megette! 

A kisfiúk kedvenc játékos mondókái közé a Hőc, hőc katonát sorolhatjuk, 

melyet legszívesebben édesapjukkal, nagyapjukkal játszottak. Ekkor a gyereket 



térdükön lovagoltatták, s egyre magasabbra dobták. Faggyas Pisti bácsi elmondta, 

hogy fia és fiúunokája mai napig felemlegeti azokat az időket, amikor hőcögtette őket. 

Reményét fejezte ki abban, hogy még megéri dédunokája születésének idejét, s neki is 

megtaníthatja ezt a játékot, amely a család férfitagjainál hagyománnyá vált: 

Hőc, hőc katona, 

ketten ülünk egy lóra. 

Cérnát, zabot a lónak, 

abrakot a csikónak. 

Faluszerte elterjedt volt a csintalan gyermekek megregulázása, más néven 

ijesztése. Idősebb adatközlőim saját gyermekeiket a Jön a mumus!, Jön a zsákos 

ember! és a Jön a pulyaszedő! felkiáltásokkal próbálták engedelmességre készíteni. A 

napjainkbeli anyukák szintén ijesztgetik a gyerekeket a mumussal, továbbá elterjedt 

sok családban a kóku, illetve az Odaadlak a cigánynak! ijesztgetés. Több családot is 

ismerek, ahol a szülők megrajzolják egy nagy lapra a kókut, s a lapot olyan helyre 

teszik, ahol nem szeretnék, hogy a gyerek „gazdálkodjon”. Egy bizonyos korig 

hatásos módszernek tartják ezt a fajta ijesztést. 

A falusi gyermekeket korán munkára fogták. Még alig múlt hat-hétéves, már 

megvoltak a saját feladatai. Ha kisebb testvére volt, napközben arra kellett vigyáznia. 

Őrizte a libát vagy a tehenet, füvet szedett a disznónak, ebédet vitt a szüleinek a 

mezőre. A fiú fát vágott, segített az állatok ellátásában, a lány takarított, a konyhában 

tett-vett. A ház körül vagy a mezőn a gyermekek számára is akadt mindig valami 

elfoglaltság. Ennek ellenére a munka mellett szórakozásra is találtak mindig időt [29, 

159. o.].  

 Jánosiban a mező mellett mai napig áll egy kanális. Igaz, napjainkban már csak 

nagyobb esőzésekkor van benne víz, de régebben a falubeli gyerekek nagy örömmel 

játszottak a partján: csigát gyűjtöttek és békákat fogtak. Aki csigát talált, az a 

következő mondókával próbálta azt kicsalogatni házából: 

Csigabiga gyere ki, 

Ég a házad ideki, 

Kapsz tejet, vajat,  



Holnapra is marad. 

A nagyobb fiúk legtöbbször fajátékokkal játszottak. Ilyen jellegű játékokat 

leginkább karácsonykor és születésnapjukon ajándékoztak nekik, s nagy becsben 

tartották őket. A jelenlegi barbibabák elődjei a csuhé- és rongybabák voltak. Az 

asszonyok sokszor készítettek lányaiknak, keresztlányaiknak rongybabákat ajándékba, 

melyeknek ruhákat varrtak, illetve kötöttek.  

 A társasjátékok közül idősebb adatközlőim a fogócskát, Bújj, bújj zöld ágat, a 

péromozást, a Körben áll egy kislánykát emelték ki, a fiatalabb generáció ezekhez 

hozzáadta még az Adj király katonát, a gumizást, a kiszámolót, a Tüzet viszek ne 

lássátokot. Kisiskolás koromban én is játszottam még ezek mindegyikét. 

 Azt kell mondjam, hogy a technika rohamos fejlődése rossz hatást gyakorolt az 

egykori gyermekjátékokra, valamint a csecsemőkori mondókázásra is. A mostani 

szülők közül rengetegen adják oda már pár hónapos gyermekük kezébe az 

okostelefonokat, táblagépeket, illetve bekapcsolják nekik a televíziót ahelyett, hogy 

mondókákkal, gyermeksimogatókkal szórakoztassák őket. Véleménye szerint ez az 

egyik legfőbb oka annak, hogy a 21. századi gyerekek sokkal később kezdenek el 

beszélni, mint egykor saját szüleik, nagyszüleik.  

 Hagyományos játékokkal a mai gyerekek csak az óvodában, esetleg még az 

iskola alsó tagozatában találkozhatnak. Míg a most húszas éveit élő generáció még 

felső osztályos korában is minden szünetét, illetve szünidejét játszással töltötte, a mai 

12-16 év közötti iskolások játszási igényei kilencven fokos fordulatot vettek: 

szívesebben játszanak internetes, okostelefonon lévő játékokat. A szabadidejük 

túlnyomó részét a számítógép előtt töltik. 

 Naponta jelennek meg cikkek és tanulmányok azzal kapcsolatban, hogy a 

számítógépes játékok függőséget okoznak, rossz hatással vannak a gyermekek érzelmi 

világára, zárkózottá és agresszívakká teszik őket. Számos szülő azonban ezt nem 

veszi figyelembe, mondván, a jelenlegi technika tökéletesen leköti a gyerekek 

figyelmét. 

 Álláspontom szerint nem az a megoldás, ha megtiltjuk gyermekeinknek a 

számítógép-használatot, csak korlátoznunk kell azt. Nem mindegy, hány éves kortól 



használja, illetve mennyi időt tölt előtte. Nem baj, ha néha ilyen élményben is 

részesülnek, de lényeges, hogy a szülők legyenek tisztában az ártalmakkal, és 

tudatosan válogassák meg, hogy mit néz a gyerek. 

Úgy gondolom, gyermekeinknek meg kell tanítani világháló helyes használatát, 

rá kell mutatni annak pozitív oldalára, s nem kell hagynunk, hogy ez kiszorítsa 

életünkből a hagyományokat, szokásokat. Törekednünk kell arra, hogy a felnövekvő 

generáció is megértse a mondókák és a közös játék fontosságát, hiszen ezek nagy 

szerepet játszanak a nemzeti identitástudat megalapozásában és kialakulásában. 

 

4. A SZÜLETÉSSEL KAPCSOLATOS SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK 

ELEMZÉSE 

 

4.1. A szavak és kifejezések vizsgálata eredetük szerint kategorizálása 

eredetük szerint 

 

Abortusz [-t, -k, -a] fn ’orvosi beavatkozással előidézett 

terhességmegszakítás’: Az abortuszt elítéli az egyház. 

Er.: Latin eredetű orvosi szakszó az aboriri, abortus (‘korán születik’) igéből. 

[IszESZ., 6.o.] 

Anyajegy [-et, -ek, -e] összetett szó, fn ’az emberi bőr felületén lévő barnás, 

vöröses fekete folt alakjában jelentkező elváltozás’: Eper alakú anyajegy van a hátán. 

Anya [-t, -k, -ja] fn ’az a nő, aki gyermeket szült, akinek gyermeke van’: 

Az anya a gyermek legjobb barátja. 

Er.: Valószínűleg egy ősi, uráli kori szótőre vezethető vissza. [ESz., 46.o.] 

Jegy [-et, -ek, -e] fn ’jellegzetes tulajdonság’: Különleges jegy volt a férfi bal 

vállán. 

Er.: Szóhasadással jött létre, a jel főnév elkülönült alakja. [ESz., 325.o.] 

Anyatej [- et, -ek, -e] összetett szó, fn ’termék, mellyel az anya újszülött 

gyermekét táplálja’: Az anyatejjel való táplálás igen fontos. 

Anya [-t, -k, -ja] fn ’az a nő, aki gyermeket szült, akinek gyermeke van’: 



Az anya a gyermek legjobb barátja. 

Er.: Valószínűleg egy ősi, uráli kori szótőre vezethető vissza. [ESz., 46.o.] 

Tej [-et, -ek-, -e] fn ’emlőkön képződő, fehér színű folyadék’: Az anyukának 

sok teje volt. 

Er.: Jövevényszó egy iráni nyelvből. [ESz., 734.o.] 

Apuka [-t, -k, -ja] fn ’olyan férfi, akinek gyermeke van’: Az apuka büszke 

volt újszülött gyermekére. 

Er.: Valószínűleg ősi, finnugor kori szótőre vezethető vissza. [ESz., 47.o.] 

Baba [-t, -k, -ja] fn ’csecsemő, kisgyermek’: Kati csendes baba volt. 

Er.: Névátvitellel alakult ki. [ESz., 62.o.] 

Bába [-t, -k, -ja] fn ’szülésznő’: Bözske néni édesanyja volt az első 

cédulás bába a faluban. 

Er.: Szláv jövevényszó. [ESz., 62.o.] 

Babakocsi [-t, -k, -ja] fn összetett szó ’gyermek szállítására szolgáló jármű’: 

Használt babakocsit vettek gyermeküknek. 

Baba [-t, -k, -ja] fn ’csecsemő, kisgyermek’: Kati csendes baba volt. 

Er.: Névátvitellel alakult ki. [ESz., 62.o.] 

Kocsi [-t, -k, -ja] fn ’teher szállítására használt eszköz’: Több kocsi is 

közlekedik a városban. 

Er.: Belső fejlemény, keletkezésmódja azonban vitatott. 1. Szófajváltás 

eredménye. A kocsi ’Kocs községből való’ melléknév főnevesülése. 2. 

Jelentéstapadással, a kocsi szekér szószerkezet előtagjának önállósulásával 

keletkezett. [ESz., 379.o.] 

Bábamesterség [-et, -ek, -e] összetett szó, fn ’szülésznői szakma’: A 

múltszázadban sokan kitanulták a bábamesterséget. 

Bába [-t, -k, -ja] fn ’szülésznő’: Bözske néni édesanyja volt az első 

cédulás bába a faluban. 

Er.: Szláv jövevényszó. [ESz., 62.o.] 

Mesterség [-et, -ek, -e] fn ’szakma, foglalkozási ág, hivatás’: Mindenkinek 

megvan a maga mestersége. 



Er.: a mester olasz jövevényszó, ehhez kapcsolódik a magyar -ség képző. 

[ESz., 478.o.] 

Bölcső [-et, -ek, -e] fn ’fából készült, ringatható ágy’: Kifaragott bölcsőt 

készített gyermekének az asztalos. 

Er.: Jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből a honfoglalás előtti 

időből. [ESz., 93.o.] 

Bölcsőhalál [-t, -ok, -a] összetett szó, fn ’a baba  váratlan, előzmények nélküli 

elhalálozása’. 

Bölcső [-et, -ek, -e] fn ’fából készült, ringatható ágy’: Kifaragott bölcsőt 

készített gyermekének az asztalos. 

Er.: Jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből a honfoglalás előtti 

időből. [ESz., 93.o.] 

Halál [-t, -ok, -a] fn, ’elmúlás’: Egy fuvallat a halál. 

Er.: Ősi, uráli kori szó. [ESz., 262.o.] 

Burok [-ot, -(k)ok, -(k)a] fn, ’a magzatot az anyaméhben körülvevő s 

nagyritkán születéskor is testén maradó hártya’: Kati burokban született – szerencsés 

lesz. 

Er.: Származékszó, melynek alapszava valószínűleg jövevényszó egy török 

nyelvből a honfoglalás előtti időből. [ESz., 100.o.] 

Cumi [-t, -k, -ja] fn, ’cucli’: Mindig a szájában van a cumi. 

Er.: Vitatott eredetű. 1. Jövevényszó, az átadó nyelv azonban bizonytalan. 2. 

Belső fejlemény. Egy önállóan nem adatolható, hangutánzó eredetű szó származéka. 

[ESz., 113.o.] 

Család [-ot, -ok, -ja] fn ’szülők és gyermekek közössége’: A család mindig az 

első. 

Er.: Szláv jövevényszó. [ESz., 116.o.] 

Császármetszés [-t,-ek, -e] összetett szó, fn ’műtét, amellyel a hasüreg és a 

méh felmetszése útján segítik világra a magzatot’: A gyermek császármetszéssel jött 

világra. 

Császár [-t,-ok, -ja] fn ’uralkodó’: Császár lett belőle. 



Er.: Szláv jövevényszó. [ESz., 118.o.] 

Metszés [-t,-ek, -e] fn ’metszéssel végzett művelet’: Nem mindenki ért a 

metszéshez. 

Er.: Származékszó. [ESz., 480.o.] 

Édesanya [-t, -k, -ja] összetett szó, fn ’az a nő, aki gyermeket szült, akinek 

gyermeke van’: Az édesanya aggódott fiáért. 

Édes [-et] mn ’ízes, a méz ízéhez hasonló’: Édesen issza a teát. 

Er.: Származékszó. [ESz., 163.o.] 

Anya [-t, -k, -ja] fn ’az a nő, aki gyermeket szült, akinek gyermeke van’: 

Az anya a gyermek legjobb barátja. 

Er.: Valószínűleg egy ősi, uráli kori szótőre vezethető vissza. [ESz., 46.o.] 

Egykézés [-t, -ek, -e] fn ’életforma, amelyben a szülőpár arra törekszik, hogy 

csak egy utódja legyen’: Egy időben nagy divat volt az egykézés. 

Er.: Származékszó. [ESz., 166.o.] 

Előírás [-t, -ok, -a] igekötős ige, fn ’javaslat’: A kismamák sok előírást kapnak 

terhességük alatt. 

Elő- igekötő. 

Írás [-t, -ok, -a] fn, ’íráskép’: Lászlónak szép az írása. 

Er.: Jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből a honfoglalás előtti 

időből. [ESz., 314.o.] 

Előjel [-et, -ek, -e] igekötős ige, fn ’figyelmeztető jel’: A terhességnek több 

előjele is van. 

Elő- igekötő. 

Jel [-et, -ek, -e] fn ’szimbólum’: Sok jel mutatott arra, hogy a fiatalasszony 

állapotos. 

Er.: Ősi, finnugor kori szó. [ESz., 326.o.] 

Elsőszülött [-et, -ek, -e] összetett szó, fn ’elsőnek született gyermek’: 

Elsőszülött volt a családban. 

Első [-t] mn, ’a sorban legelöl álló’: Elsőként jött világra. 

Er.: Származékszó. [ESz., 174.o.] 



Szülött [-et] melléknévi igenév, ’világrajött’: Úgy szerette, mint saját szülött 

leányát. 

Er.: valószínűleg ősi, ugor kori szó. [ESz., 717.o.] 

Émelygés [-t, -ek, -e] fn, ’rosszullét, rossz közérzet, kellemetlen érzés’: A 

kismama sokat émelygett reggel. 

Er.: Származékszó. [ESz., 175.o.] 

Felcsinálták [-am, -ad, -a] igekötős ige, ’házasságon kívül teherbe ejtette’: A 

szomszédlányt felcsinálták. 

Fel- ~ igekötő. 

Csinálták [-am, -ad, -a] ige ’munkálkodtak rajta’: Sokan csináltak nagy 

keresztelőt idén. 

Er.: Jövevényszó egy szláv nyelvből. [ESz., 126.o.] 

Fiú utód szókapcsolat ’fiúgyermek’: Fiú utódot szerettek volna. 

Fiú [-t, -k, -a] fn ’férfi nemű személy’: Fiú született a rokonságban. 

Er.: Ősi, finnugor kori szó. [ESz., 209.o.] 

Utód [-ot, -ok, -a] fn ’leszármazott’: A férfi utódott nemzett. 

Er.: Mesterséges szóalkotással keletkezett származékszó. [ESz., 777.o.] 

Főzet [-et, -ek, -e] fn ’házilag készített gyógyszer’: Főzetet itattak a 

kismamával, hogy enyhüljenek a fájásai. 

Er.: Ősi, uráli kori szó. [ESz., 217.o.] 

Fürdés [-t, -ek, -e] fn ’mosakodás’: Az kismamát előkészítették a fürdéshez. 

Er.: Származékszó, melynek alapszava talán ősi, uráli kori szó. [ESz., 225.o.] 

Fürdették [-em, -ed, -e] ige, ’megmosta, megmosdatta’: A bába egy hétig 

fürdette a kismamát. 

Er.: Származékszó, melynek alapszava talán ősi, uráli kori szó. [ESz., 225.o.] 

Fürösztős tekenő szókapcsolat, ’fürdetésre szolgáló mély edény’: Az asszonyok 

előkészítették a fürösztős tekenőt az újszülöttnek. 

Fürösztős [-t] mn ’fürdetésre szolgáló’: A fürösztős edényből nem öntötték ki 

este a vizet. 

Er.: Származékszó. [ESz., 226.o.] 



Tekenő [-t, -k, -je] fn ’kád, dézsa’: Minden háznál volt tekenő. 

Er.: Jövevényszó egy török nyelvből a honfoglalás előtti időből. [ESz., 735.o.] 

Gólya [-t, -k, -ja] fn, ’fekete-fehér tollazatú, hosszú lábú, hosszú csőrű 

madár’: Gólya körözött a házuk fölött. 

Er.: Valószínűleg belső fejlemény, esetleg hangutánzó eredetű. [ESz., 240.o.] 

Gyerekágy [-at, -ak, -a] összetett szó, fn ’gyermekek alvóhelye’: A gyerekágy a 

hitvesi ágy mellett volt felállítva. 

Gyerek [-et, -ek, -e] fn ’kiskorú személy, utód’: A gyerek szépen fejlődött. 

Er: Bizonytalan eredetű, esetleg jövevényszó egy csuvasos típusú török 

nyelvből a honfoglalás előtti időből. [ESz., 253.o.] 

Ágy [-at, -ak, -a] fn ’nyughely, fekhely’: Puha ágyban aludt az újszülött. 

Er.: Ősi, finnugor kori szó. [ESz., 29.o.] 

Gyermek [-et, -ek, -e] fn ’kiskorú személy, utód’: Sokat emlegették a mondást, 

miszerint „egy gyermek nem gyermek” 

Er: Bizonytalan eredetű, esetleg jövevényszó egy csuvasos típusú török 

nyelvből a honfoglalás előtti időből. [ESz., 253.o.]  

Gyermek születése szókapcsolat, ’gyermekáldás eljövetele a családban’: A 

gyermek születése meghatározó pillanat egy házaspár életében. 

Gyermek [-et, -ek, -e] fn ’még kiskorú, serdületlen személy’: Ferenc első 

gyermek volt a családban. 

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

nyelvből a honfoglalás előtti időből. [ESz., 253.o.] 

Születése [-t, -k] fn ’vki vagy vmi megszületése’: Egy gyermek születése 

minden ember életében fontos pillanat.  

Er.: valószínűleg ősi, ugor kori szó. [ESz., 717.o.] 

Gyermekvárás [-t, -ok, -a] összetett szó, fn ’terhesség, állapotosság’: A 

gyermekvárás életünk egyik legszebb időszaka. 

Gyermek [-et, -ek, -e] fn ’még kiskorú, serdületlen személy’: Ferenc első 

gyermek volt a családban. 

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



nyelvből a honfoglalás előtti időből. [ESz., 253.o.] 

Várás [-t, -ok, -a] fn, ’várakozás’: Belefáradt a sok várásba. 

Er.: Ősi, ugor kori szó. [ESz., 790.o.] 

Hasfájós [-t] összetett szó, mn ’gyakran fáj a hasa, gyakran van kólikája’: A 

kisbaba nagyon hasfájós volt. 

Has [-t, -ak, -a] fn ’emberi testrész’: Hasát fogva nevetett. 

Er.: Ismeretlen eredetű. [ESz., 270.o.] 

Fájós [-t] mn ’gyakran fáj’: A fájós lábára támaszkodott. 

Er.: Valószínűleg ősi, finnugor kori szó. [ESz., 189.o.] 

Jóslás [-t, -ok, -a] fn ’jövendölés’: Megjósolták a születendő gyermek nemét. 

Er.: Származékszó. [ESz., 329.o.] 

Kelengyevásárlás [-t, -ok, -a] összetett szó, fn ’az újszülöttnek szükséges 

holmik megvásárlása’: A szülést megelőzte a kelengyevásárlás. 

Kelengye [-t, -k, -je] ’szükséges holmi’: Gyönyörű kelengyét kapott. 

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

’szükséges’ kel alakváltozatának -nde (~ -ndő) melléknéviigenév-képzős 

származékából. 2. Latin jövevényszó, vö. középkori latin clenodia (többes szám) 

’kincs, drágaság’, hazai latin ’hozomány’. [ESz., 359.o.] 

Vásárlás [-t, -ok, -a] fn ’beszerzés’: Minden héten vásárlásra mentek. 

Er.: Jövevényszó, valószínűleg iráni eredetű. [ESz., 791.o.] 

Keresztanya [-t, -k, -je] összetett szó, fn, ’az a nő, aki a gyermeket a 

keresztvíz alá tartja’: Három keresztanyja lett a gyereknek. 

Kereszt [-et,-ek, -je] fn ’a keresztény vallás szimbóluma’: Az asszony keresztet 

vetett, mikor meglátta a háborúból hazatért férjét. 

Er.: Déli szláv vagy orosz jövevényszó. [ESz., 365.o.] 

Anya [-t, -k, -ja] fn ’az a nő, aki gyermeket szült, akinek gyermeke van’: 

Az anya a gyermek legjobb barátja. 

Er.: Valószínűleg egy ősi, uráli kori szótőre vezethető vissza. [ESz., 46.o.] 

Keresztapa [-t, -k, -ja] összetett szó, fn, ’az a férfi, aki a keresztanyával 

együtt a gyermekért valláserkölcsi felelősséget vállal’: A keresztapaság megtisztelő 



dolog volt. 

Kereszt [-et,-ek, -je] fn ’a keresztény vallás szimbóluma’: Az asszony keresztet 

vetett, mikor meglátta a háborúból hazatért férjét. 

Er.: Déli szláv vagy orosz jövevényszó. [ESz., 365.o.] 

Apa [-t, -k, -ja] fn ’olyan férfi, akinek gyermeke van’: Az apa sokat 

dolgozott a család megélhetéséért. 

Er.: Valószínűleg ősi, finnugor kori szótőre vezethető vissza. [ESz., 47.o.] 

Keresztelő [-t, -k, je] fn ’keresztség felvétele’: A keresztelőt vasárnap tartották. 

Er.: Szláv jövevényszó. [ESz., 365.o.] 

Keresztszülő [-t, -k, je] összetett szó, fn ’ a gyermekért valláserkölcsi 

felelősséget vállaló személy’: Három pár keresztszülője volt a gyereknek. 

Kereszt [-et,-ek, -je] fn ’a keresztény vallás szimbóluma’: Az asszony keresztet 

vetett, mikor meglátta a háborúból hazatért férjét. 

Er.: Déli szláv vagy orosz jövevényszó. [ESz., 365.o.] 

Szülő [-t, -k, -je] fn ’a gyermek apja és anyja’: Az újdonsült szülők előre 

kiválasztották a gyerek keresztszüleit. 

Er.: Valószínűleg ősi, ugor kori szó. [ESz., 717.o.] 

Kiságy [-at, -ak, -a] összetett szó, fn ’az újszülött fekvőhelye’: Mai 

világunkban a szülők jóelőre megvásárolják a kiságyat a babának. 

Kis [-t] mn ’csekély térbeli kiterjedésű’: Egy  kis házban éltek a falu végén. 

Er.: Jövevényszó egy török nyelvből a honfoglalás előtti időből. [ESz., 374.o.] 

Ágy [-at, -ak, -a] fn ’fekvőhely’: A szoba sarkában volt az ágya. 

Er.: Ősi, finnugor kori szó. [ESz., 29.o.] 

Kisbaba [-t, -k, -ja] összetett szó fn ’újszülött’: Annának kisbabája 

született. 

Kis [-t] mn ’csekély térbeli kiterjedésű’: Egy  kis házban éltek a falu végén. 

Er.: Jövevényszó egy török nyelvből a honfoglalás előtti időből. [ESz., 374.o.] 

Baba [-t, -k, -ja] fn ’csecsemő, kisgyermek’: Kati csendes baba volt. 

Er.: Névátvitellel alakult ki. [ESz., 62.o.] 

Kismama [-t, -k, -ja] összetett szó, fn ’gyermeket váró fiatal nő’: A 



kismama pocakja hónapról hónapra növekedett. 

Kis [-t] mn ’csekély térbeli kiterjedésű’: Egy  kis házban éltek a falu végén. 

Er.: Jövevényszó egy török nyelvből a honfoglalás előtti időből. [ESz., 374.o.] 

Mama [-t, -k, -ja] fn ’anya’: Mamának hívta édesanyját. 

Er.: Vitatott eredetű. 1. Belső fejlemény, hangutánzó szó, mely a kisgyermek 

első artikulált hangjait utánozza. 2. Vándorszó. [ESz., 459.o.] 

Kívánós [-t] mn ’kíván vmi-t, vágyik vmi-re’: A kismama kívánós volt. 

Er.: Származékszó. [ESz., 375.o.] 

Koma [-t, -k, -ja] fn ’keresztapa megnevezése a szülők által’: 

Felköszöntötte komáját a születésnapján. 

Er.: Szláv jövevényszó. [ESz., 383.o.] 

Komaasszony [-t, -ok, -a] összetett szó, fn ’keresztanya megnevezése a szülők 

által’: Sokszor jött a komaasszony vendégségbe. 

Koma [-t, -k, -ja] fn ’keresztapa megnevezése a szülők által’: 

Felköszöntötte komáját a születésnapján. 

Er.: Szláv jövevényszó. [ESz., 383.o.] 

Asszony [-t, -ok, -a] fn ’nőnemű személy’: Az asszonyok segítettek a ház körül. 

Er.: Alán jövevényszó. [ESz., 56.o.] 

Köldök [-öt, -ök, -e] fn ’a  has közepén levő kis betüremlés’: Piros volt a 

köldöke körül. 

Er.: kun-besenyő eredetű kölcsönszó. [MSztSz., 372.o.] 

Köldökzsinór [-t, -ok, -ja] összetett szó, fn ’a méhben fejlődő magzat és a 

méhlepény közötti vérkeringést közvetítő szerv’: Elvágták a köldökzsinórt. 

Köldök [-öt, -ök, -e] fn ’a  has közepén levő kis betüremlés’: Piros volt a 

köldöke körül. 

Er.: kun-besenyő eredetű kölcsönszó. [MSztSz., 372.o.] 

Zsinór [-t, -ok, -ja] fn ’madzag’: Zsinórral kötötte össze a kalászokat. 

Er.: Német, közelebbről felnémet jövevényszó. [ESz., 823.o.] 

Köpködniük [-öm, -öd, -e] ’ levegő kifújásával és nyelve segítségével kilöki 

szájából a nyálat’: Meg kellett köpködniük a babát, hogy az egészséges legyen. 



Er.: Hangutánzó eredetű. [ESz., 402.o.] 

Magzatelhajtás [-t, -ok, -a] összetett szó, fn ’vetélés előidézése’: Több 

házasságon kívül teherbe esett lány végzett magzatelhajtást. 

Magzat [-ot, -ok, -a] fn ’az anyaméhben megfogant gyermek’: A magzat szépen 

fejlődött. 

Er.: Származékszó. [ESz., 453.o.] 

 Elhajtás [-t, -ok, -a] fn ’vetélés előidézése’: Az elhajtást szinte mindenki 

elítélendőnek tartotta. 

 Er.: Vitatott eredetű. 1. Származékszó. 2. Belső fejlemény. [ESz., 262.o.] 

 Megkeresztelés [-t, -ek, -e] fn ’keresztségbe való felvétel’: A 

megkereszteléskor a pap leöntötte a gyerek fejét szenteltvízzel. 

Er.: Szláv jövevényszó. [ESz., 365.o.] 

Megöntés [-t, -ek, -e] fn ’rituálé, melyet akkor tartottak, amikor a gyerek több 

napig nyugtalan volt’: Elvitték megönteni a gyereket. 

Er.: Származékszó. [ESz., 536.o.] 

Méhlepény [-t, -ek, -e] összetett szó, fn ’a magzat ellátását lehetővé tevő 

lepényszerű szerv’: Eltávozott a méhlepény. 

Méh [-t, -ek, -e] fn ’belső nemi szerv’: A magzat a méhben fejlődik. 

Er.: Valószínűleg szláv jövevényszó. [ESz., 471.o.] 

Lepény [-t, -ek, -e] fn ’kerek test’: A pépet lepénnyé formálta. 

Er.: Ismeretlen eredetű szó. [ESz., 436.o.] 

Nagycsaládos [-t] összetett szó, mn ’többgyermekes’: Sok nagycsaládos van a 

faluban. 

Nagy [-ot] mn ’nagy méretű’: Nagy kert van a ház mögött. 

Er.: Bizonytalan eredetű, talán ősi, finnugor kori szó. [ESz., 499.o.] 

Családos [-t] mn ’családdal rendelkező’: A családosok összetartottak. 

Er.: Szláv jövevényszó. [ESz., 116.o.] 

Nem [-et, -ek, -e] fn ’nemi hovatartozás’: Sokan találgatták, milyen nemű a 

gyerek. 

Er.: Ismeretlen eredetű szó. [ESz., 505.o.] 



Nemz [-ek, -esz, -Ø] ige ’családot alapít’: Gyermeket nemzett. 

Er.: Származékszó. [ESz., 506.o.] 

Névadás [-t, -ok, -a] összetett szó, fn ’elnevezés’: A névadás mindig fontos 

pillanata volt a gyermek életében. 

Név [-et, -ek, -e] fn ’megnevezés’: Mi a neved? 

Er.: Ősi, uráli kori szó. [ESz., 507.o.] 

Adás [-t, -ok, -a] fn ’nyújtás, biztosítás’: A nagymama adott a gyereknek nevet. 

Er.: Ősi, finnugor kori szó. [ESz., 26.o.] 

Orvos [-t, -ok, -a] fn ’gyógyító’: Az orvos fogadta a szülést. 

Er.: Bizonytalan eredetű, talán ősi, finnugor kori szótő magyar képzéssel. 

[ESz., 530.o.] 

Öntőasszony [-t, -ok, -a] összetett szó, fn ’megöntést végző asszony’: Az 

öntőasszony előkészítette a megöntéshez szükséges kellékeket. 

Öntő [-t] melléknévi igenév ’töltő’: Az öntő a falu végén lakott. 

Er.: Származékszó. [ESz., 536.o.] 

Asszony [-t, -ok, -a] fn ’nőnemű személy’: Az asszonyok segítettek a ház körül. 

Er.: Alán jövevényszó. [ESz., 56.o.] 

Pelenka [-t, -k, -ja] fn ’négyszögletes puha vászon’: A gyereknek sok 

pelenkára volt szüksége. 

Er.: Északi szláv, közelebbről kárpátukrán, vagy talán cseh jövevényszó. [ESz., 

562.o.] 

Pólya [-t, -k, -ja] fn ’párna, amelybe belegöngyölik a csecsemőt’: 

Kihímzett pólyát ajándékoztak az újszülöttnek. 

Er.: Szláv jövevényszó, de a közvetlenül átvett alak bizonytalan. [ESz., 582.o.] 

Rosszullét [-et, -ek, -e] összetett szó, fn ’rossz közérzet’: Rosszullét kerülgette 

reggelenként a terhes nőt. 

Rosszul határozó, ’nem jó’: Rossz idő volt ma. 

Er.: Valószínűleg ősi, finnugor kori szó. [ESz., 628.o.] 

Lét [-et, -ek, -e] fn, ’létezés’: A gyerek puszta léte is felüdülés volt a család 

számára. 



Er.: Származékszó. [ESz., 437.o.] 

Sokgyermekes [-t,] összetett szó, mn ’nagycsaládos’: Szüleim sokgyermekesek 

akartak lenni. 

Sok [-at] számnév, ’több mennyiségű’: Sok gyerek született a faluban ebben az 

évben. 

Er.: Ősi finnugor kori szó. [ESz., 658.o.] 

Gyermekes [-t] mn ’gyermekkel rendelkező’: Gyermekes család költözött a 

szomszédba. 

Er: Bizonytalan eredetű, esetleg jövevényszó egy csuvasos típusú török 

nyelvből a honfoglalás előtti időből. [ESz., 253.o.] 

Szemmelverés [-t, -ek, -e] összetett szó, fn ’a gyerekre való rossz szemmel 

nézés’: Szemmelverés ellen szenesvizet csináltak. 

Szemmel [-et, -ek, -e] fn ’látásra szolgáló testrész’: Kék szemmel született a 

gyerek. 

Er.: Ősi, uráli kori szó. [ESz., 690.o.] 

Verés [t, -ek, -e] fn ’ütlegelés’: A verés hozzátartozott a neveléshez. 

Er.: Ismeretlen eredetű. [ESz., 796.o.] 

Szenesvíz [-et, -ek, -e] összetett szó, fn ’víz, melybe gyufát dobálnak’: 

Szenesvizet készített a nagymama. 

Szenes [-t] mn ’szénnel ellátott’: Szenes volt a kandalló széle. 

Er.: Valószínűleg ősi, finnugor kori szó, rokon nyelvi megfelelései azonban 

vitatottak. [ESz., 693.o.] 

Víz [-et, -ek, -e] fn ’színtelen, szagtalan folyadék’: A víz elengedhetetlen a 

létezéshez. 

Er.: Ősi, uráli kori szó. [ESz., 807.o.] 

Szoptatás [t, -ek, -e] fn ’gyermek táplálása’: A szoptatást minden édesanya 

fontosnak tartja. 

Er.: Hangutánzó eredetű szó, mely összetartozik a szív igével, illetőleg annak 

szip alakváltozatával. 

Szülés [-t, -ek, -e] fn ’a gyermek születésének folyamata’: A szülés egyben 



nehéz és csodás pillanat egy nő életében. 

Er.: valószínűleg ősi, ugor kori szó. [ESz., 717.o.] 

Születésszabályozás [-t, -ok, -a] összetett szó, fn ’a születések számának 

korlátozása’: Születésszabályozással már a múltszázadban is foglalkoztak. 

Születés [-t, -ek, -e] fn ’vki vagy vmi megszületése’: Egy gyermek születése 

minden ember életében fontos pillanat.  

Er.: valószínűleg ősi, ugor kori szó. [ESz., 717.o.] 

Szabályozás [-t, -ok, -a] fn ’irányítás’: A születések szabályozása egykor 

önmegtartóztatással járt. 

Er.: Származékszó. [ESz., 675.o.] 

Szülő [-t, -k, -je] fn ’a gyermek apja és anyja’: Az újdonsült szülők előre 

kiválasztották a gyerek keresztszüleit. 

Er.: Valószínűleg ősi, ugor kori szó. [ESz., 717.o.] 

Tej [-et, -ek-, -e] fn ’emlőkön képződő, fehér színű folyadék’: Az anyukának 

sok teje volt. 

Er.: Jövevényszó egy iráni nyelvből. [ESz., 734.o.] 

Terhes asszony szóösszetétel, ’áldott állapotban lévő nő’: Egy terhes asszony 

sétált el a ház előtt. 

Terhes [-t] mn ’várandós’: A fiatalasszony terhes lett. 

Er.: Vitatott eredetű. 1. Valószínűleg német jövevényszó. 2. Belső fejlemény. 

[ESz., 734.o.] 

Asszony [-t, -ok, -a] fn ’nőnemű személy’: Az asszonyok segítettek a ház körül. 

Er.: Alán jövevényszó. [ESz., 56.o.] 

Terhes nő szóösszetétel, ’áldott állapotban lévő nő’: Egy terhes asszony sétált 

el a ház előtt. 

Terhes [-t] mn ’várandós’: A fiatalasszony terhes lett. 

Er.: Vitatott eredetű. 1. Valószínűleg német jövevényszó. 2. Belső fejlemény. 

[ESz., 734.o.] 

Nő [-t, -k, -je] fn ’nőnemű személy’: A nő a szebbik nem. 

Er.: Ősi, uráli kori szó. [ESz., 510.o.] 



Többgyermekes [-t] összetett szó, mn ’sokgyermekes’: A szomszédunk 

többgyermekes. 

Több [-et] számnév ’sok’: Többen jönnek, mint amennyire számítottunk. 

Er.: ősi, uráli kori szó. [ESz., 753.o.] 

Gyermekes [-t] mn ’gyermekkel rendelkező’: Gyermekes család költözött a 

szomszédba. 

Er: Bizonytalan eredetű, esetleg jövevényszó egy csuvasos típusú török 

nyelvből a honfoglalás előtti időből. [ESz., 253.o.] 

Újszülött baba szóösszetétel, ’csecsemő’: Egy újszülött baba mindenki 

számára öröm a családban. 

Újszülött [-et, -ek, e] összetett szó, fn ’csecsemő’: Az újszülött felsírt a bába 

kezében. 

Új [-at] mn ’nem használt’: Új jövevény érkezett a családba. 

Er.: Ősi, finnugor kori szó. [ESz., 773.o.] 

Szülött [-et] melléknévi igenév, ’világrajött’: Úgy szerette, mint saját szülött 

leányát. 

Er.: valószínűleg ősi, ugor kori szó. [ESz., 717.o.] 

Baba [-t, -k, -ja] fn ’csecsemő, kisgyermek’: Kati csendes baba volt. 

Er.: Névátvitellel alakult ki. [ESz., 62.o.] 

Ultrahang [-ot, -ok, -ja] fn ’vizsgálat, melyre a kismamák terhességük alatt 

járnak’: Többször is volt ultrahangon a kismama. 

Er.: szótárban nem szereplő, ismeretlen eredetű szó. 

Utód [-ot, -ok, -ja] fn ’leszármazott’: Utódot nemzett a fiú. 

Er.: Mesterséges szóalkotással keletkezett származékszó, melyet a nyelvújítók 

alkottak az utó ’valaminek azutolsó része, vége’ főnévből a -d képzővel. [ESz., 777.o.] 

Vajúdás [-t, -ok, -a] fn ’a szülést megelőző tünetek folyamata’: A kismamánál 

megkezdődött a vajúdás. 

Er.: Származékszó, melynek alapszava a már nem élő, ismeretlen eredetű vajik 

’kínlódik valamivel’ ige. [ESz., 785.o.] 

Várandós [-t] mn ’állapotos’: A testvérem várandós. 



Er.: Származékszó. [ESz., 790.o.] 

Vetélés [-t, -ek, -e] fn ’magzat elvesztése’: A vetélés gyakori volt a 

múltszázadban. 

Er.: Származékszó. [ESz., 799.o] 

 

4.2. A szavak és kifejezések kategorizálása eredetük szerint 

A magyarok vándorlásaik során több néppel, nemzettel is érintkeztek. Ez a 

kapcsolat számos fejlődést eredményezett elődeink gazdálkodásában, kultúrájában, s 

nem utolsó sorban rányomta bélyegét nyelvezetükre is. Megfigyelhetjük, hogy 

nyelvünk számos átvételt tartalmaz, melyeket más népektől kölcsönzött. Ezek a 

szavak annyira beleolvadtak már a szókincsünkbe, hogy nem érezzük az idegen ízt. 

A szavak eredet szerinti csoportosításánál a Zaicz Gábor [14, 867 o.] által 

szerkesztett Etimológiai szótárra támaszkodtam. Néhány szóra, amely nem volt 

fellelhető az említett szótárban, azt a Tótfalusi István-féle Magyar szótörténeti 

szótárban [39, 580 o.] és Idegen szavaink etimológiai szótárban [38, 498 o.] akadtam 

rá. Összesen 87 szót és kifejezést elemeztem. 

A következő csoportokat alakítottam ki: 

1. Alán jövevényszó: asszony (1,1%) 

2. Belső fejlemény: gólya, kocsi (2,3%) 

3. Bizonytalan eredetű: gyermek, nagy, orvos (3,4%) 

4. Déli szláv vagy orosz jövevényszó: kereszt (1,1%) 

5. Hangutánzó eredetű: köpködni, szoptatás (2,3%) 

6. Iráni jövevényszó: tej, vásárlás (2,3%) 

7. Ismeretlen eredetű: has, lepény, nem, verés (4,6%) 

8. Jövevényszó egy csuvacsos típusú török nyelvből: bölcső, gyermek, írás 

(3,4%) 

9. Kun-besenyő eredetű kölcsönszó: köldök (1,1%) 

10. Latin eredetű: abortusz (1,1%) 

11. Német jövevényszó: zsinór (1,1%) 

12. Névátvitellel alakult ki: baba (1,1%) 



13. Olasz jövevényszó: mesterség (1,1%) 

14. Ősi, finnugor kori szó: adás, ágy, apa, apuka, fájós, fiú, jel, rosszul, sok, 

szenes, új (12,6%) 

15. Ősi, ugor kori szó: szülés, születés, szülő, szülött, várás (5,7%) 

16. Ősi, uráli kori szótő: anya, főzet, halál, név, szemmel, több, víz, nő (9,2%) 

17. Származékszó: burok, édes, egykézés, első, émelygés, fürdés, fürdették, 

fürösztős, jóslás, kívánós, lét, magzat, megöntés, metszés, nemz, öntő, 

szabályozás, utód, vajúdás, várandós, vetélés (24,1%) 

18. Szláv jövevényszó: bába, család, császár, csinálták, keresztelő, koma, 

megkeresztelés, méh, pelenka, pólya (11,5%) 

19. Szóhasadással jött létre: jegy (1,1%) 

20. Szótárban nem szereplő: ultrahang (1,1%) 

21. Török jövevényszó: kis, tekenő (2,3%) 

22. Vitatott eredetű: cumi, elhajtás, kelengye, mama, terhes (5,7%) 

Az eredet szerinti csoportosításkor megfigyelhetjük, hogy a megvizsgált 

terminusok aránya változó. Vannak olyan kategóriák, melyek több szót is 

tartalmaznak, s olyanok is, melyekbe csupán 1–1 szó sorolható. 

A legtöbb születéssel kapcsolatos szó és kifejezés származékszó (24,1%), ősi, 

finnugor kori szó (12,6%) és szláv jövevényszó (11,5%). Kevesebb arányban 

találhatóak bizonytalan eredetű (3,4%), ismeretlen eredetű (4,6%), csuvacsos típusú 

török nyelvből átvett jövevényszavak (3,4%), ősi, ugor kori (5,7%), ősi, uráli kori 

(9,2%) és vitatott eredetű (5,7%) szavak. Elenyésző számot tesznek ki az alán 

jövevényszavak (1,1%), a belső fejlemények (2,3%), déli szláv és orosz 

jövevényszavak (1,1%), hangutánzó eredetű szavak (2,3%), kun-besenyő eredetű 

kölcsönszavak (1,1%), latin eredetű szavak (1,1%), német jövevényszavak (1,1%), 

névátvitellel kialakult szavak (1,1%), olasz jövevényszavak (1,1%), szóhasadással 

létrejött szavak (1,1%), szótárban nem található szavak (1,1%) és török 

jövevényszavak (2,3%). 

 



 

 

 

 3.3. A szavak és kifejezések csoportosítása szerkezetük szerint 

A nyelv gazdagításának leggyakoribb módja a szóképzés és a szóösszetétel. Ezzel 

a két szóalkotási móddal tudunk új szavakat létrehozni, melyekkel az alkotott új 

találmányokat, fogalmakat meg tudjuk nevezni. A lakodalmi szokásokkal kapcsolatos 

szakszavak szerkezet szempontjából is változatos képet mutatnak. Célszerűnek 

tartottam megvizsgálni ily szempont szerint is az általam összegyűjtött terminusokat. 

Tőszavak: abortusz, anya, tej, baba, bába, burok, cumi, család, jel, utód, gólya, 

gyermek, koma, köldök, nem, orvos, pelenka, pólya (20,7%) 



Képzett szavak: apuka, bölcső, egykézés, émelygés, felcsinálták, főzet, fürdés, 

fürdették, jóslás, keresztelő, szülő, kívánós, köpködniük, magzat, megkeresztelés, 

megöntés, nemz, szoptatás, szülés, vajúdás, várandós, vetélés, előírás, előjel (27,6%) 

Szóösszetételek: anyajegy, anyatej, babakocsi, bábamesterség, bölcsőhalál, 

császármetszés, édesanya, elsőszülött, felcsinálták, gyerekágy, gyermekvárás, 

hasfájós, kelengyevásárlás, keresztanya, keresztapa, keresztszülő, kiságy, kisbaba, 

kismama, komaasszony, köldökzsinór, magzatelhajtás, méhlepény, nagycsaládos, 

névadás, öntőasszony, rosszullét, sokgyermekes, szemmelverés, szenesvíz, 

születésszabályozás, többgyermekes, újszülött, ultrahang (39,1%) 

Szószerkezetek: fiú utód, fürösztős tekenő, gyermek születése, terhes asszony, 

terhes nő, újszülött baba (6,9%) 

A szerkezet szerinti felosztásban a legnagyobb csoportot a szóösszetételek 

alkotják, melyek a szavak összegének 39,1%-át teszik ki. Ugyancsak nagy csoportot 

alkotnak a képzett szavak, melyek az összérték 27,6%-át alkotják. Ezeket követik a 

tőszavak 20,7%-ban. Kevés számban vannak a szószerkezetek – a szavak 6,9%-át 

teszik ki.  

 

 



BEFEJEZÉS 

 

KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA 

 A hagyományok ápolása, megőrzése és továbbadása egyik legfontosabb 

feladatunk kell legyen, hiszen amikor hagyományainkat ápoljuk, saját gyökereinket 

öntözzük. A hétköznapi ember számára lényeges az egykori hagyományrendszer, 

hiszen ez tartást ad a család aprajának és nagyjának egyaránt. Szabályozottságuk, 

szertartásosságuk, folytonosságuk, kiszámíthatóságuk, tervezhetőségük biztonságot, 

stabilitást ad, s ezzel védett terepet biztosít az érzelmek kinyilvánításának. A 

hagyományok őrzése nem csak a családok, barátok kötelékeit erősíti, hanem a 

nemzethez, mint egy nagyobb közösséghez való tartozás hitvallása is. Hiszen a család, 

mint a társadalom legkisebb sejtje alkotja magát a társadalmat – a nemzetet. Az öröm, 

a vidámság és olykor a szomorúság közös vállalása összetartó erő. Emlékeket teremt a 

történései által, melyekre egy életen át emlékezni lehet. 

 Diplomadolgozatomban községem, Jánosi születéssel kapcsolatos szokásaival, 

valamint a hagyományokkal kapcsolatos szavakkal és kifejezésekkel foglalkoztam. 

Az általam átolvasott szakirodalom alapján betekintést kaphattam nem csak a Kárpát-

medence, hanem szinte minden magyarlakta terület születéssel kapcsolatos 

szokásaiba. Jánosi születéssel kapcsolatos hagyományait adatközlők 

visszaemlékezéseinek alapján gyűjtöttem össze, akik készségesen meséltek a régmúlt 

idők szokásairól, szívesen emlékeztek vissza fiatalságukra, házasságuk kezdetére, 

várandóságuk időszakára és gyermekeik születésére. Nagy élmény volt az adatgyűjtés 

során tapasztalt segítőkészség. Úgy éreztem, hogy adatközlőim örömmel osztották 

meg velem élményeiket, s hálásak voltak azért, hogy elmondhatják azokat az 

emlékeket, amelyek féltett kincsük ugyan, de úgy érzik, ez ma már senkit sem 

érdekel. Továbbá azt is megtiszteltetésnek éreztem, hogy az ez előtti, lakodalmi 

szokásokkal kapcsolatos munkám után újra lakóhelyem kultúrtörténetével 

foglalkozhattam.  

A témával kapcsolatos szakirodalom rendkívül színes és bőséges, számos olyan 

szokással találkoztam bennük, melyek Jánosiban a mai napig élnek. Ezen kívül az 



adatközlőkkel való célravezető társalgásban is segítettek, hiszen a tanulmányokban 

talált információk alapján állítottam össze a nekik feltett kérdéseket. 

Egy gyermek születése az élet egyik legfontosabb, legszebb és 

legkiemelkedőbb fordulata, így a szokásokban és hagyományokban is központi 

szerepe van. Dolgozatomban a faluban élt és élő születéssel kapcsolatos szokásokat és 

hagyományokat taglaltam, foglalkoztam a gyerekek számával és szerepével a 

családban. Három fő részt különítettem el: a terhesség, a terhes nő életmódja, a szülés 

menete, az anya körüli teendők és az újszülött gondozása. Külön fejezetben 

elemeztem a kiemelt szakszavakat jelentéstani szempontból és eredetük szerint is. 

Ezen kívül foglalkoztam az újszülött kori és a gyermekkori betegségekkel és azok 

orvoslásaival, illetve gyermekfolklórral, a népi és a modern kori gyermekjátékokkal. 

Adatközlőim elmondása alapján összehasonlítottam a múltszázad szokásait 

napjaink hagyományaival a házasélet kezdetétől egészen a gyermek születéséig. 

Napjaink születési szokásaiban megfigyelhető, hogy az elmúlt évtizedekben 

bekövetkezett gazdasági, társadalmi változások miatt a lakosság számos elemet 

elhagyott. Viszont a változások ellenére visszakövetkeztethetünk a régebbi 

szokásokra, ezen kívül több régi szokás napjainkig fennmaradt. Például a múlt 

században élő szokások szerint a friss házaspárnak az esküvő utáni első évben 

gyermeke kellett szülessen, s a párok igyekeztek, hogy legalább három gyermekük 

szülessen. Ma már nem mindenki engedheti meg magának azt, hogy nagycsaládos 

legyen, a szülők többsége jelenleg már csak annyi gyermeket vállal, amennyit el tud 

tartani. Jelenleg községemben a legtöbb fiatal pár nem vállal egy-két gyermeknél 

többet. Ennek az oka valószínűleg a rossz társadalmi és anyagi helyzet. 

Az anyukák manapság nem fordítanak akkora jelentőséget terhességüknek, mint 

nagyanyáink korában: többhónapos korukig járnak dolgozni, élik mindennapi 

életüket. A születendő gyermek nemét már ultrahang segítségével állapítják meg, bár 

megfigyelhetőek napjainkban is a találgatások a has formája alapján, valamint azon 

ételek alapján, melyeket az édesanya kíván. a születés körüli babonák mindig is 

jobban felértékelődtek, mint hétköznapjaink egyéb babonái. Ez azzal magyarázható, 

hogy a várandós anyukák szeszélyesebbek, s hajlamosabbak könnyebben befogadni a 



közhiedelmet, mint a tudományos tényeket. Jánosiban sok anyuka napjainkban sem 

festi a haját, nem csináltatja meg a körmét a várandósság ideje alatt, s a 

„megcsodálás” hiedelme is sok családban él. 

A legnagyobb változás mégiscsak a szülés körülményeiben figyelhető meg. 

Míg őseink bábák segítségével hozták világra gyermeküket, jelenkorunk kismamái ezt 

kórházban, szakemberek és szakszerű ellátás mellett tehetik meg, amely hatalmas 

biztonságot jelent mind az édesanya, mind pedig az újszülött számára. 

A születés utáni periódusban is számos hasonlóságot figyelhetünk meg. Mivel a 

gyermeket mindenki félti, ezért mindent megtesznek biztonsága érdekében. Sok lakos 

számára hiábavalóak a papok, tiszteletesek óvaintései, miszerint ezek nem keresztény 

cselekvések, s kedveznek az ördögnek. Falunkban ma is megtalálható az a bizonyos 

öntőasszony, aki a megöntést végzi. 

A születéssel kapcsolatos hagyományok kutatása során megfigyeltem, hogy az e 

szokásokkal kapcsolatos szavak csoportokba rendeződnek. Így munkám harmadik 

részében megvizsgáltam ezeket a szavakat eredetük és szerkezetük szerint is. 

Jánosiban an legtöbb születéssel kapcsolatos szó és kifejezés származékszó 

(24,1%; pl.: egykézés, magzat, várandós), ősi, finnugor kori szó (12,6%; pl.: apa, 

fájós, fiú,) és szláv jövevényszó (11,5%; pl.: bába, koma, méh). Kevesebb arányban 

vannak jelen bizonytalan eredetű (3,4%; pl.: gyermek, orvos), ismeretlen eredetű 

(4,6%; pl.: lepény, nem), csuvacsos típusú török nyelvből átvett jövevényszavak 

(3,4%; pl.: bölcső, gyermek), ősi, ugor kori (5,7%; pl.: szülés, várás), ősi, uráli kori 

(9,2%; pl.: anya, halál) és vitatott eredetű (5,7%; pl.: cumi, kelengye) szavak. 

Elenyésző számot tesznek ki az alán jövevényszavak (1,1%; pl.: asszony), a belső 

fejlemények (2,3%; pl.: gólya), déli szláv és orosz jövevényszavak (1,1%; pl.: 

kereszt), hangutánzó eredetű szavak (2,3%; pl.: szoptatás), kun-besenyő eredetű 

kölcsönszavak (1,1%; pl.: köldök), latin eredetű szavak (1,1%; pl.: abortusz), német 

jövevényszavak (1,1%; pl.: zsinór), névátvitellel kialakult szavak (1,1%; pl.: baba), 

olasz jövevényszavak (1,1%; pl.: mesterség), szóhasadással létrejött szavak (1,1%; 

pl.: jegy), szótárban nem található szavak (1,1%; pl.: ultrahang) és török 

jövevényszavak (2,3%; pl.: tekenő). A szakszavak eredet szerinti vizsgálatának 



eredményeit diagrammal teszem szemléletesebbé. 

Szerkezetük szerint is tanulmányoztam a születési szokásokkal kapcsolatos 

szakszavakat és kifejezéseket. Négy csoportra osztottam őket: tőszavakra, képzett 

szavakra, szóösszetételekre és szószerkezetekre, melyeket szintén diagrammon 

tüntettem fel. A szerkezet szerinti felosztás eredményének alapján a legnagyobb 

csoportot a szóösszetételek (39,1%; pl.: anyajegy, anyatej, babakocsi, bábamesterség, 

bölcsőhalál, császármetszés, édesanya, elsőszülött, gyermekvárás) alkotják. Őket 

követik a képzett szavak (27,6%; pl.: apuka, bölcső, egykézés, émelygés, felcsinálták, 

főzet, fürdés, jóslás, keresztelő), a tőszavak (20,7%; pl.: abortusz, anya, tej, baba, 

bába, burok, cumi, család, jel, utód), és a szószerkezetek (6,9%; pl.: fiú utód, 

fürösztős tekenő, gyermek születése, terhes asszony).  

Jelen kutatásom alapján arra a következtetésre jutottam, hogy bár az idő 

múlásával több szokás is elhalványult, községemben számos régi, születéssel 

kapcsolatos hagyomány él. Véleményem szerint hagyományainkra kiemelt figyelmet 

kell fordítanunk, hisz a szokások megőrzésével ápoljuk őseink emlékét. Tiszteletük, 

továbbvitelük nemzedékről nemzedékre, az őseink és a magunk tisztelete, 

megbecsülése.  

Kodály Zoltán egyszer az nyilatkozta, hogy amit csak hall a gyermek, könnyen 

elfelejti. Amit lát, már inkább megjegyzi, de amiben ő maga tevékenyen is részt vesz, 

az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe. Nem kell beleerőltetnünk a múlt 

ideológiáját jelenünkbe, ám az ésszerű, hasznos dolgokat tovább kell adnunk 

gyermekeinknek, unokáinknak. Hisz ezektől vagyunk azok, akik vagyunk, s ezektől 

lesznek gyermekeink is azok, akiknek látni szeretnénk őket.  

Napjaink értékvesztő világában, amikor arról beszélünk, hogy népünk erkölcsi 

válságban van, akkor a hagyományok és szokások megőrzése, újrateremtése az egész 

világ számára példát adó erkölcsi érték újrateremtését is szolgálhatja. Munkám 

megírása ráébresztett: ha igazán meg akarjuk ismerni magunkat, egymást, magyar 

nemzetünket, akkor a hagyományainkat kell megismernünk. Véleményem szerint 

kárpátaljai magyarságunk jelenleg olyan helyzetben van, hogy mindennél fontosabb 

kell legyen számára nyelvének és örökségeinek megőrzése, ápolása és továbbadása. A 



hagyománynak megtartó ereje van, tudatja velünk, hogy korunknak nem csak jelene, 

hanem múltja is van. Nem szabad elszakadni múltunktól, vállalnunk és hűen őriznünk 

kell azt a felnövekvő generáció számára. 
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Анотація 

Тема моєї роботи: Вирази та звичаї, пов'язані з народженням дитини у с. 

Яноші. Я обрала саме цю тему, тому що вважаю, що надзвичайно важливо 

зберегти та передати наші традиції наступному поколінню.  

На основі прочитаної мною наукової літератури я ознайомилась зі 

звичаями, пов’язаними з народженням дитини не тільки на території 

Карпатського басейну, а й інших регіонів з угорськомовним населенням. 

Традиції с. Яноші, пов’язані з народженням дитини, я зібрала на основі спогадів 

інформантів-учасників мого опитування. Характерно для сучасних звичаїв, 

пов’язаних з народженням дітей, що через економічні та суспільні зміни 

населення вже не дотримується деяких давніх звичаїв. Все ж, незважаючи на 

значні зміни в суспільстві, ми можемо відслідкувати давні традиції; крім того, 

деякі старі традиції збереглися до наших днів.  

В цій роботі я дослідила звичаї, пов’язані з народженням дитин, яких 

дотримувались жителі села раніше та, яких дотримуються тепер, а також 

важливість та роль кількості дітей в родині. Я відокремила три різні періоди: 

вагітність, спосіб життя вагітної жінки, пологи, дії, пов’язані з доглядом матері 

та немовляти. В окремому розділі я проаналізувала найважливіші терміни з 

точки зору їх семантики та етимології. Також я дослідила дитячі хвороби та 

методи їх лікування, дитячий фольклор, забобони, пов’язані з 

новонародженими, народні та сучасні дитячі ігри. Згідно зі свідченнями 

інформантів, я порівняла звичаї минулого століття із сучасними звичаями, від 

початку спільного життя у шлюбі до народження дитини.  

На основі даного дослідження я дійшла до висновку, що, хоч з часом значна 

частина звичаїв відійшла у забуття, в моєму рідному селі досі дотримуються 

багатьох давніх традицій, пов’язаних з народженням дитини. Я вважаю, що 

звичаям  потрібно приділяти особливу увагу, адже зберігаючи їх, ми бережемо 

пам’ять про наших предків. Поважаючи звичаї та передаючи їх з покоління в 

покоління, ми поважаємо своїх предків та самих себе.  



Summary 

The topic of my thesis is: birth-related traditions and expressions in the village of 

Yanoshi. I chose this particular topic because I consider it very important to cherish 

and pass on our traditions to the future generations.  

Having examined the scientific literature on the topic I became familiar with the 

birth-related traditions of the Carpathian basin, as well as other Hungarian-speaking 

areas. I collected the birth-related traditions of Yanoshi according to the recollections 

of informants. As for the present-day birth-related traditions, it can be observed that 

people have abandoned some of the old traditions due to the economic and social 

changes. However, despite all the changes we can trace back to the ancient traditions, 

some of the old habits are still in practice.  

In the thesis, I described the past and current birth-related traditions, I also 

analysed the significance of the number of children in a family. I separated three main 

stages: pregnancy, the pregnant womans’ lifestyle, childbirth, taking care of the 

mother and the newborn. In a separate chapter, I analysed the most significant birth-

related terms, their semantics and etymology. Also, I included childhood illnesses and 

their cures, children’s folklore, newborn-related superstitions, folk and modern 

children’s games. Based on the data from my informants, I compared the traditions of 

the previous century with the present-day habits, from the beginnig of the married life 

up until the birth of a child.  

Based on this research, I came to the conclusion that, though some of the 

traditions faded with time, still many birth-related traditions live on in my native 

village. In my opinion, we need to pay special attention to our traditions because 

keeping the old habits we cherish the memory of our ancestors. By respecting and 

passing on the traditions from generation to generation we respect and appreciate our 

ancestors, as well as ourselves.  

 



MELLÉKLET 

 

      

A család az újszülöttel.    Keresztanya az újszülöttel. 

 

 

Keresztelői vendégség. 



 

A keresztelés pillanata. 

 

 

Anya gyermekével. Görögkatolikus keresztelő.  



 

Református keresztelő. 

 

Görögkatolikus keresztelő 

 



 

Babaváró fotózás. 

 

Kismamafotózás. 



 

Újszülöttfotózás a természetben. 

 

Újszülöttfotózás stúdióban. 


