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BEVEZETÉS

A dolgozat témája: A születéssel kapcsolatos szokások, hiedelmek és
kifejezések az Ungvári járási Kisdobronyban
Ez a téma több szempontból is aktuális. Elsősorban azért, mert még senki
nem

foglalkozott

a

település

hagyományainak

összegyűjtésével

és

rendszerezésével. Másodsorban a régi szokások, hagyományok kihalófélben
vannak, teljesen új világnézet befolyásolja az emberek mindennapjait.
Kutatásom célja, hogy szülőfalumban még megtalálható születéssel
kapcsolatos szokások és hiedelmek lehetőleg minden fontos részletét bemutassam
abban az állapotban, ahogyan azzal gyűjtésem során találkoztam.
A kutatásom céljának eléréséhez a következő feladatokat szükséges
megoldani: 1. Összegyűjteni és feldolgozni a faluban

még fenlelhető

hagyományokat és hidelmeket.
2. Az összegyűjtütt anyagot csoportosítani az alábbi csoportok szerint:
a)

A babavárással kapcsolatos szokások és kifejezések

b)

A terhességhez kapcsolódóhiedelmek

c)

A szüléshez kötődő hagyományok és kifejezések

d)

Gyermekágy és hozzá kötődő nézetek, babonák

e)

A szülés utáni szokások és kifejezések

f)

Keresztelő és szokásai

A gyűjtés módszere aktív, hiszen adatközlők segítségével kutatom a régi és
az új szokásokat. Adatközlőim különböző korosztályúak, így teljesebb képet kapok
majd a településsel kapcsolatos szokásokról.
A

gyűjtés

helye. Az anyagot szülőfalumban, az ungvári járási

Kisdobronyban gyűjtöttem. Kisdobrony a Latorca és a Tisza közötti patakokkal
átszőtt területen fekszik, a Latorca bal partján, Ungvártól 38, Munkácstól 30
kilométer távolságra. A jelenleg kétezer lelkes települést nagyobbrészt magyarok
lakják. Szinte valamennyien reformátusok. Társközsége az ukránok lakta Demicső.
Szomszédos települések: a falutól 1 kilométerre délkeletre Nagydobrony, nyugatra
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500 méterre Tiszaágtelek. Tiszaágtelek 2003 decemberéig közigazgatásilag
Kisdobronyhoz tartozott. Legközelebbi vasútállomás, Csap innét 10 km .
A falu keletkezése a XIII. századra tehető.A régészeti feltárások tanúsága
szerint az ember már évezredekkel ezelőtt megtelepedett a község határában, ahol
egy ókori falu maradványait hozta felszínre az archeológusok ásója. A falu
területén két bronzgyűrűt találtak, amely i.e. I. évezredből való.
A falu nevét szláv nyelvből származtatják (vö.szláv. дуб tölgy).
Feltételezhető, hogy nagy kiterjedésű tölgyerdőiről kapta nevét. Ez valószínű is
hisz Kisdobrony mai területén bizonyíthatóan hatalmas erdőség volt, amelyet
patakok szőttek ár. A falu előző helye mintegy 3-4 kilométerre északra volt a
mostanitól, közvetlen a Latorca partján.
Árpádkori oklevelekben első birtokosa után Csépántelke vagy Csépánfölde
néven ismeretes. A határpusztulás után lakatlan hely. 1248-ban IV. Béla király
Szénáta fiának, Mátyásnak adományozta. 1270-ben V. István ifj. Király is a
nevezett leszármazottainak adja Csépántelek puszta területét, 1299-ben az utódok
közül Mátyás fia, László Comes, valamint testvére, Mihály fia Rátold és Hete fia,
Rudolf szerepelnek a megerősítő oklevélben. 1375-ben SzédüPapp István fia, Gál
szerepel, mint Csépánfalva ura. 1379-ben a Széchyek peres ügyében Csépánfalva,
másként Kisdobrony is előfordul a felsorolásban. 1411-ben intézték el a hosszú
pert, és Dobronyi Györgyöt és Antalt a falu részeibe beiktatták. 1429-ben
Kisdobronyi Rotold János özvegye és leánya eladják részbirtokaikat László király
altárnok mesterének és az Eszenyi család tagjainak. 1504-ben Kisdobronyi Mátyás
özvegye Huszár Balázsnak egy telket elzálogosí
t.
Kisdobrony megyebeosztás szerint a XVIII. században és a XIX. század
elején Ung megyéhez, majd Bereg városmegyéhez tartozott. Az úrbérváltság előtt
a Mednyánszky, Nagy Ragyóczi, Ur és Munkácsi családok birtokosi.
A szovjet érában a kisdobronyi földművesek jónéhány évig a saját közös
gazdaságukban dolgoztak, majd ezt a kolhozt hozzácsatolták a nagydobronyi
mezőgazdasági nagyüzemhez. A két Dobrony földművesei szép eredményeket
értek el az állatttenyésztés, később a gabona- és dohánytermesztés terén. A közös
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gazdálkodás idején a nagyüzem fokozatosan a megyei székváros legfőbb
zöldségellátójává lépett elő. A megyében – ez még a múlt század hatvanas éveinek
végén, a hetvenes évek elején történt – a két szomszédos község lakói Kárpátalján
elsőként kezdtek fóliás zöldségtermesztéssel foglalkozni. Ma már csaknem minden
itteni portán fóliasátor áll. A primőr zöldségfélék jövedelmezőségének
köszönhetően kevés helybélinek kell máshol munkát vállalni.
A községnek középiskolája, óvodája, helyben van a postahivatal, kultúrház,
orvosi rendelő.
ADATKÖZLŐK
Az adatközlők mind kisdobronyi születésű lakosok, és ezért ismerik
legpontosabb a falu szokásait, hagyományait, valamennyien reformátusok.
Név

Életkor

Végzettség

Foglalkozás

Gál Lajos

80 éves

6 osztály

nyugdíjas
kolhozista

Gál Szilvia
Komonyi Etel

48 éves
72 éves

középiskola

tanár

6 osztály

nyugdíjas
postás

Komonyi Ágnes

64 éves

általános iskola

nyugdíjas
háziasszony

Nagy Mária

68 éves

középiskola

nyugdíjas
felszolgáló

Ur Margaréta

70 éves

8 osztály

nyugdíjas
fejőnő

Ur Sándor

78 éves

7 osztály

nyugdíjas
vasutas

Ur Zoltán

52 éves

7 osztály

nyugdíjas
kolhozista

Uszkai Mária

66 éves

középiskola

nyugdíjas
6

bába
Varga Lenke

82 éves

6 osztály

nyugdíjas
kolhozista

Az anyag feldolgozásának módszere. Dolgozatomban először a születéssel
kapcsolatos szokásokat, hiedelmeket mutatom be kutatóponton, összehasonlí
tom a
szakirodalom adataival. Majd a szokásokkal kapcsolatos megnevezéseket,
kifejezéseket dolgozom fel szócikkek formájában. Az anyag feldolgozása során
leí
róés statisztikai módszert alkalmazok.
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1.

A KÉRDÉSSEL FOGLALKOZÓ SZAKIRODALOMRÓL

Mielőtt hozzákezdtem volna az anyaggyűjtéshez, célszerűnek tartottam
áttekinteni a témával foglalkozó szakirodalmat. Elmondhatom, hogy sok
tanulmány és cikk foglalkozik ezzel a témával. A továbbiakban először értékelem a
születéssel kapcsolatos szokás- és hiedelemanyag szakirodalmát, kiemelem azokat
a tanulmányokat, amelyek segítettek mind az anyaggyűjtésben, mind szokásanyag
feldolgozása során. .
Ortutay

Gyula

véleménye

szerint

a

hagyomány

a

közösségi

magatartásformák, a kultúra rendszere. Az emberi életfordulók közül a szülés az
egyetlen, amely állami intézménybe került át. Az otthoni szülés az 1950-es évekig
általános volt. Ezután a hatvanas évektől már szülőotthonokban szültek, mert
ebben az időben már elég nagy számban működtek az ilyen kórházon kívüli
intézmények. Egy gyermek születése hatalmas boldogságot jelent egy család
számára. [Ortutay, 15–16. o. ].
A szerző kiemeli, hogy a vélemény minden faluban általános, hogy
gyerekre szükség van. Az első ok, amit nagyon sokszor megneveznek az emberek
az az örökség kérdése. Régebben arra törekedtek, hogy egy családban minél több
gyermek szülessen. A gyermek száma a bárándi családokban a századforduló és a
két világháborúközött igen változóvolt, az anyagi helyzettel többnyire fordí
tottan
arányos. A legszegényebb családokban gyakori volt a hat-nyolc gyerek, a
gazdagabbak körében nem volt ritka az egyke [Balassa, 664.o.].
Nagy segí
tségemre volt Kertész Judit A születés és a kisgyermekkor
folklórja a Szuha-völgyben c. munkája. Egy régi hiedelem szerint „ az volt a jó, ha
egy családba három fiú születik és í
gy az egyiket elküldik katonának, a másikat
papnak, a harmadik pedig otthon marad gazdálkodni” – jegyzi meg a szerző
[Kertész, 99.o.].
Az emberi élet szokásai egy életpályát követnek végig. Annak legfontosabb
csomópontjain az egyént és közösségét átmeneti rítusok, szokások segí
tik átlépni,
állapítja meg Arnold van Gennep francia néprajzkutató[Gennep, 183.o.].
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Akárcsak az év jelentősebb fordulóihoz, úgy az emberi élet főbb
állomásaihoz is szertartásos szokások fűződnek. Hont Ferenc életszí
njátéknak
nevezte a paraszti élet fontos eseményeinek e szertartásszerű rendjét.
Megállapí
tása 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 valóbefogadást 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 rí
tusokkal védeni.
Mivel az emberi élet fordulói első állomása a születés, így célszerűnek
tartottam áttekinteni az e periódussal foglalkozó szakirodalmat. Jelentős nagy,
összefoglaló mű a születéssel kapcsolatban Deáky Zita és Krász Lilla tollából
származik. E műben a születéssel kapcsolatos hagyományokról olvashatunk nagy
részletességgel [Deáky Zita – Krász Lilla, 378.o.].
Dömötör Tekla Magyar népszokások című munkájában leírja: „a hagyomány
segí
ti 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 [Dömötör, 72.o.].
9

Kapros Márta A születés szokásai és hiedelmei az Ipoly mentén című
monográfiájában az Ipoly mentén élők hagyományait ecseteli. De érdekes volt ez a
munka a tekintetben is, hogy előszavában, a szerző 1986-ig sorra veszi a
születéssel foglalkozó néprajzi vagy néprajzi vonatkozású publikációkat [Kapros.
388. o.].
Kapros Márta munkájában, egy önálló tájegység, az Ipolyság néprajzi
sajátosságit ismerteti. Kitér a gyermekágyas anya közösségben elfoglalt helyére, az
anyát körülvevő segítőkre, bemutatja a keresztelőhöz kapcsolódó közösségi
események (pl. a lakoma) időbeli változatait, az ajándékozás és keresztszülőválasztás variánsait. Az alapos helyi vizsgálaton túl azonban nem vállalkozik a
szerző általánosításra vagy bizonyos törvényszerűségek megállapítására sem a
hiedelemkutatás, sem a társadalomnéprajz vonatkozásában.
Ipolyi Arnold több születéssel kapcsolatos kérdést említ nagy összefoglaló
munkájában, a Magyar Mythologiában. Ilyen, e dolgozat szempontjából lényeges
kérdés az újszülöttet beavató/áldozati (Ipolyinál: felajánló) szertartások vagy ezek
maradványai (a tűz, a víz, a levegő, a föld szerepe: a tűzkeresztség, a leöntés, a
lehelés, a földre tevés, a hajvágás vagy az arc megvágása). Külön említi a témához
szorosan kapcsolódó keresztelési lakomát vagy vendégséget. Az általa ismert
tí
pusok és elnevezések eredetét szófejtéssel próbálja megoldani – nem mindig
megnyugtatómódon [Ipolyi, 600.o.].
Róheim Géza is érinti az emberélet fordulóinak egyes kérdéseit a Magyar
néphit és népszokások című munkájában. A kötetben elvétve találunk utalásokat a
termékenységgel, az ősanya kérdésével, vagy a gyermekszületés illetve a
keresztelő egy-egy jelenségével kapcsolatban. Az anyaggal kapcsolatban olyan
kérdéseket vet föl, amelyek az összefüggésekre, az eredetre, de főleg a
párhuzamokra vonatkoznak [Róheim, 342.o.].
Gönczi Ferenc munkája a kutatásához nagy segítség volt. A Somogyi
gyermek című könyve Somogy területén végzett kutatásáról szól. Személyesen
gyűjtött adatai megbízhatóak. Kiderül, hogy egyazon területen akár falvanként
eltérő és egymásnak ellentmondó adatokat is kaphatunk ugyanarról a témáról. A
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változatok közlésére annál is inkább lehetősége van, mert hat éven keresztül tartó
helyszíni gyűjtést végzett személyes kikérdezéssel. A monográfia érdeme továbbá,
hogy figyelemmel kíséri a megyében élő németek és horvátok hagyományait is. A
gyűjtő a születés témáját nemcsak hiedelmek és 11 szokások egymásutánjaként
fogja föl és közli, hanem érzékeny a kapcsolódójelenségekre, és figyelme sokszor
terjed ki a társadalmi-gazdasági vonatkozásokra is. Ő írja le először részletesen a
gyermekágyas időszakot és annak jellemzőit, az asszony avatásának körülményeit,
valamint a keresztelő eseményeit és a komaság rendszerét [Gönczi, 45.o.].
A szülés körüli varázslatokról olvashatunk Szendrey Zsigmond A Magyarság
néprajza című könyvében. Olyan szempontokat is figyelembe vesz, amelyek a
korábbi néprajzi szemléletű gyakorlathoz képest újszerűek. Alfejezetekben kitér
olyan kérdésekre, mint a meddőség, a halvaszülés vagy az ikrek. Külön címszó
alatt tárgyalja az apa szerepét a szülésnél, majd a gyerek elismerésénél, családba
fogadásánál. Az események szinte minden mozzanatát külön alfejezet mutatja be
[Szendrey, 154.o.].
Dobosy László Szokások és hiedelmek a Hangony-völgyben c. munkájában
kifejti, hogy régen a szülés otthon zajlott. A szülési fájdalom jelentkezésekor
elküldtek valakit a bábáért. Dobosy szerint először az édesanyát látták el, utána
fürdették meg a gyermeket. A fürdővízbe az apja ezüstpénzt dobott, ami az első
fürdetés díja volt. A gyermekágy köré sátrat készítettek, ahova csak a rokonok
nézhettek be. Aki benézett, az így köszönt: „Egészséget kívánok boldogasszony
ágyadba!” Az első három napon csak köménymagos levest ehetett, hogy sok teje
legyen. A keresztszülőket a rokonság közül választották, akiket komáknak
nevezték. Szentsimonban a keresztszülőket nem a szülők kérték fel, hanem a bába.
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 [Dobosy, 140.o.].
Rizsik Judit Mátészalkáról szóló monográfiája egyszerre vizsgálja az egy
településen élő nemzetiségek és a különböző felekezetek születéssel kapcsolatos
szokásait és hiedelmeit, az adatokat párhuzamosan mutatva be. Egyrészt közli a
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születéssel összefüggő magyar és cigány hiedelem- és szokásanyagot, másrészt
külön kitér az egyes (református, katolikus, görögkatolikus) felekezetek avatási
szertartásainak (asszonyavatás és keresztelő) ma már csak emlékezetben élő
variánsaira. Ezzel a hiedelmek és szokások alakulásának különböző motivációit
egymásra vetítve ismerjük meg [Rizsik, 124.o.].
Vidák Tünde Csíkkarcfalván végzett terepmunkája alapján három generáció
szempontjából mutatja be a szülés körüli teljes hagyománykör jelenségeit. Kitér a
rítusok időbeli változásai, a gyakorlatból való kikopásuk és jelentésvesztésük
folyamatára is [Vidák, 90.o.].
Asszonyavatásról szól Bárth Dániel tanulmánya. A XVI-XVIII. századi
egyházi forrásokat tárja fel. A jelenkori születési rí
tusokat vizsgálókutatószámára
forrásfeltáró munkája és megállapításai azért lényegesek, mert az egyházi és népi
gyakorlat mai megnyilvánulási formái és kapcsolataik gyakran csak ezek
ismeretében értelmezhetők [Bárth, 279.o.].
Régebben arra törekedtek, hogy egy családban minél több gyermek
szülessen. A gyermek száma a bárándi családokban a századforduló és a két
világháborúközött igen változóvolt. A legszegényebb családokban gyakori volt a
hat-nyolc gyerek, a gazdagabbak körében nem volt ritka az egy.
Számos más jellegű munka is napvilágot látott, mely egy-egy település
szokásanyagát dolgozza fel, s melyből ismereteket szerezhetünk az ottani
hagyományokról. Az asszonyok életmódja nem sokat változott azzal, hogy
várandósak lettek. Az első gyermekkel még jobban odafigyeltek, de ahol több
gyermek volt, már nem nagyon várták az újabb áldást. Ugyanúgy el kellett
végeznie a teendőit, mint addig, kijárt a mezőre dolgozni, ellátta a háztartást. Mivel
hittek abban, hogy az Isten valamely bűnükért bünteti őket, a bűnbocsánat
elnyerése és a gyermekáldás kieszközlése érdekében a katolikusok búcsúkra jártak,
fogadalmakat tettek, hogy megengeszteljék Istent. A meddőség kezelésére
orvoshoz nem jártak, ez már csak a 80-as, 90-es években vált elfogadottá.
A szülés utáni adatokról szerezhetünk információt a Visszatért felvidék című
munkából, s megtudhatjuk, hogy mivel szülés után az asszony még nem nagyon
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bírt felkelni, főzni, ezért annyi ennivalót vittek, hogy elég legyen az egész család
számára. A legtáplálóbb ételeket készítették: levest, húst, pecsenyét, rétest, de
elvitték a tejbekását, a fánkot, a palacsintát. Azokon a napokon, amikor nem volt
segí
tsége, a kománéja elvégezte a ház körüli munkát, ellátta a gyereket. Ha a
gyermek szemmelverés áldozata lett, a bajt különböző módon próbálták meg
orvosolni: szenesvizet készí
tettek; füstölték, különböző főzetekben fürösztötték a
gyermekeket.
Zakariás

Erzsébet

„Édesanyám

kicsi

korban

megtanított…”

című

tanulmányában az emberi élet állomásai közül a születést teszi legelső és
legfontosabb helyre. A szülés megkönnyítését a sok munkával magyarázza. A
szülést a bábaasszony vezette le, de bent lehettek a szomszédasszonyok és néha a
férj is. A gyermeket előbb megfürösztötte a bába, majd utána az anyát is ellátta
[ Zakariás, 248.o.].
Hoppál Mihály a gyermek nemének megállapításával foglalkozik. Ha fent
volt a teher, fiúgyermekre utalt, ha lent, lánygyermekre; ha előrefele áll, akkor fiút
vár, ha szélesedik, akkor kislányt; ha jobboldalon van a terhe, akkor lány lesz, ha
baloldalon, akkor fiú; ha újesztendő napján férfi volt az első vendég, akkor fia, ha
nővendége, akkor lánya lesz; ha szeget talál, akkor fia, ha anyasrófot, akkor lánya
születik [Hoppál, 102.o.].
Bernád Ilona Gyermekáldás, babáskodás a magyar néphagyományban c.
tanulmányában is találkoztam számos olyan hagyománnyal, amely megegyezik
szülőfalum hagyományaival. Például: Ne nézzen öregasszonyra, mert csúf lesz a
gyereke [Bernád, 11. o.].
Balassa Iván Báránd történetével és néprajzával foglalkozott. A bárándiak
felfogása szerint a teljes értékű felnőtt ember életéhez a gyermek szorosan is
hozzátartozik. Foglalkozik a tiltásokkal, kötöttséggel. Az asszonynak hat hétig nem
volt szabad sehova se menni. A család ellátásában a komaság, rokonság is részt
vállalt komatál formájában. A komatál hagyományosan csigalevesből, pörköltből,
rántott húsból, kásából, szilvaciberéből állott [Balassa, 438. o.].
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Markos Gyöngyi a születés hagyományait kutatta Makón. Általánosan
elfogadott volt az, hogy házasság után egy évre szülessen meg az első gyerek.
Amikor az asszony már biztos volt benne, hogy terhes, először a férjével és az
anyjával tudatta. A terhesség kifejezésére használták a mán úgy vagyok, úgy
maradtam, másállapotba, boldog állapotba került kifejezéseket. Rosszullétre
semmit sem alkalmaztak, mondták „kicsi bántja a nagyot”. Különböző tiltások itt
is felmerültek:
–

ne igyon bort, mert buta lesz a gyerek;

–

ne hagyjon mosatlan edényt, mert szeplős lesz a gyerek;

–

ne mérgelődjön, mert örökli a gyerek;

–

ne nézzen halottra;

–

ne menjen cirkuszba[Markos, 105. o.].
Lackovits Emőke az Íme az én népem c kiadványban a kereszteléssel

kapcsolatban érdekes szokásokat említ. Mint pl.: Az ételféléket letakarták egy
fehér, általában hímzett vagy beleszőtt virágmintával díszített kendővel. A ruhát
pirossal, fehérrel, esetleg kékkel dí
szí
tették, a szélére csipkét varrtak. A lányok
kelengyéjéhez hozzátartozott. Ezt a kendőt más célra nem használták [Lackovits,
30. o.].
Szintén segí
tségemre volt Gönczi Ferenc munkája. A Somogyi gyermek
címet viseli. Részletesen írja le a gyermekágyas időszakot, valamint a keresztelő
eseményeit és a komaság rendszerét. Foglalkozik a köznapi teendőkkel, de a
hiedelmeket részesíti előnyben [Gönczi, 153–159. o.].
Mészáros Ilona Szülőfalum Zsigárd című kötetben az alábbi fejezetekben
taglalja a születéshez kapcsolódó hiedelmeket: Születés és keresztelés; A születés
és kisgyermekkor hiedelmei.
Ebben a fejezetben számos hiedelmet sorol fel, amivel én is találkoztam
gyűjtésem során. Pl.: Ahol kisgyerek volt a háznál, ha valaki ide bármi okból ment,
le kellett ülnie egy percre. [Mészáros, 21–25. o.].
Kárpátaljai kiadványok is jelentek meg a témával kapcsolatban. Móricz
Kálmán Nagydobrony című monográfiája röviden és pontosan foglalja össze a
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témát, ezért is volt nagy segí
tségemre. Mivel Nagydobrony viszonylag közel van
szülőfalumhoz, ezért a szokások sokszor megegyeznek. Különösen az első
gyermek születése előtt volt szükség komolyabb előkészületekre, hiszen az utána
következők már örököltek idősebb testvéreitől. Legfontosabb kellék a bölcső volt
és a kelengye, amely több dologból állt. A keresztszülők meghí
vásánál is hasonló
hagyományokat figyeltem meg Nagydobronyban: keresztapának az apa legjobb
barátját hí
vták, keresztanyának pedig az anya barátnőjét. Ez csak akkor változott,
ha korábban már valaki meghívta őket, mert akkor illett visszahívni. Ételhordáskor
idővel az étel mellé már pénzt is tettek, ezért a távoli rokonok sokszor már csak
pénzt küldenek, a közelebbiek pedig édességet is. A keresztszülők azonban még
ma is cifrázott tortát, egy üveg konyakot, a gyermeknek ruhaneműt és pénzt is
visznek a keresztelőre. Ezek a változások szülőfalumban is végbementek,
amelyeket az adott részben ki is fejtek [Móricz Kálmán, 157–159. o.].
Hutterer Éva Gyermekélet Ráton c. könyvében két nagy fejezetben
részletesen leírja a szokásokat. A többi szakirodalommal ellentétben, ebben
magával a családdal is foglalkozik a szerző, amely nélkül a születéssel sem
foglalkozhatunk. Külön fejezetet szentel a kérdésnek. A rész cí
me: Családtervezés,
születésszabályozás. Így határozza meg a család fogalmát: „A család az a keret,
amely a születéstől a halálig elkíséri a legtöbb embert, és az egyén életkorától
függően különböző szerepeket biztosít számára.” [Hutterer Éva, 35. o.].
A szakirodalom segített a gyűjtött anyag feldolgozásában. A születéssel
kapcsolatos szokások leí
rásánál Markos Gyöngyi felosztását követem, de más
szerzők eredményeit, szempontjait is figyelembe veszem. Kutatásom során kitűnt,
hogy nagyon sok hasonlóság figyelhető meg az említett munkákban a szokások és
hagyományok terén annak ellenére, hogy egymástól távol eső vidékekről van szó.
Az ukrán szakirodalomban Dovzsenok Halina több munkájában is а
gyermekfolklór kapcsán ír a születésről és a gyermek fejlődéséről, a bölcsődalok
szükségéről, amely szorosan kapcsolódik munkám témájához [Довженок Г.В.,
35–76. o.]. Ehhez hasonlókutatásokkal rendelkeznek Marcsun O. és Szemenoh O.
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аkik szintén a gyermekfolklór kutatásával foglalkoznak [Марчун O.] [Семеног
О.].
A szakirodalom segített a gyűjtött anyag feldolgozásában. A születéssel
kapcsolatos szokások leí
rásánál Markos Gyöngyi felosztását követem, de más
szerzők eredményeit, szempontjait is figyelembe veszem. Kutatásom során kitűnt,
hogy nagyon sok hasonlóság figyelhető meg az említett munkákban a szokások és
hagyományok terén annak ellenére, hogy egymástól távol eső vidékekről van szó.
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2. A TERHESSÉG
2.1. A babavárással kapcsolatos szokások

Egy újszülött érkezése hatalmas változást hoz a család életébe. A gyermek
születése az idők múlásának ellenére is állandó kísérője életünknek. Általános
vélemény falunkban, hogy gyermekre szükség van. A gyermek összetartja a
családot. Sokat mondják, hogy azért dolgozik az ember, hogy nekik jobb legyen.
Egy nő életében a terhesség a legmeghatározóbb időszak, ugyanis ekkor
válik nőből édesanyává. Ez ajándék, hiszen új életet hozhat a világra. Régen még a
lakodalom idején is gondoskodtak arról, hogy a fiatal párnak legyen gyermeke.
Egy olyan hagyomány volt ismeretes, miszerint, amikor a fiatal pár kijön a
templomból, a násznép búzával és cukorral dobálja meg őket, hogy házasságuk
termékeny legyen. Az esküvő alatt pedig egy kisfiút ültettek a fiatalasszony ölébe,
hogy az első gyermek fiú legyen, hisz az ötvenes-hatvanas években a fiú utódot
tartották hasznosabbnak.
Napjainkban falunkban a két gyermekes családok vannak túlsúlyban.
Amelyik családban előfordul a három-négy gyerek, ott az asszonyt okolják.
Régen a hat-hét gyerek is volt a családban. Az újabb terhesség hí
rét már nem
nagy lelkesedéssel fogadták. A legjobb gondolatnak a terhességtől való
megszabadulás gondolata volt. Ilyenkor a szokottnál is többet dolgoztak, nehéz
terhet cipeltek, emelgették a nehéz zsákokat, ládákat vagy megpróbáltak különböző
magas helyről leugrani. A magzatelhajtás enyhébb módja a növényi főzetek
alkalmazása.
Napjainkban az ilyen beavatkozást bába vagy orvos végzi.
A terhességmegszakí
tásra használt kifejezések a kutatóponton: eltette vagy
eltétette, elkapartatta, elpiszkálták.
Csecsemőgyilkosságra falunkban nincs példa. Még a legidősebbek sem
emlékeznek ilyenre.
Az idősebbek ma is elítélik a terhességüket megszakíttató fiatalokat. Sőt ma
még kevésbé értik meg, mint régen. Azt mondják, hogy ma már nincsen
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szegénység, ami miatt nem vállalhatják a gyereket. Úgy tartják, hogy amelyik nő
megszakítja a terhességét, később már nem lehet gyereke.
A falu elí
téli azonban házasságon kí
vül teherbe esett lányokat. Falunkba
gyakori volt az ilyen eset. A megesett lányok sorsának alakulása attól függött, hogy
akitől terhes lett, azzal összeházasodtak-e vagy nem. Ha a fiúelvette, abba maradt
a szóbeszéd.
Természetesen ma is gyakran megtörténik, hogy a gyermek hamarabb
születik az esküvő után mint kilenc hónap. Ha azonban a család nem tulajdonít
ennek különösebb jelentőségét, a faluban sem szólnak semmit.
A huszadik század közepén a fiatal nők a nemi élet terén csak nagyon kevés
információval rendelkeztek. Az idős asszonyok úgy tartották, hogy majd úgyis
megtudja, ha odakerül. Ennek eredményeképp a fiatalasszony nem mindig tudta
megállapí
tani, hogy várandós-e.
Az örömhírt először férjével és édesanyjával, esetleg anyósával osztotta meg.
A terhesség első jelének számított, ha a házaspár otthona fölött megjelent a gólya.
A falubeliek úgy tartották, ha a gólya rászállt a ház kéményére, akkor abban a
házban nemsokára gyermekáldás lesz. Az is árulkodó jelnek számított, ha a
házaspár gyermeke gólya láttán a következőt kiáltotta: „Gólya bácsi, vaslapát,
hozzál nekem kisbabát!” A közösség számára a fiatal édesanya terhessége csak
akkor vált nyilvánvalóvá, ha a pocakja gömbölyödni kezdett. A terhességre
használták a terhes, várandós, másállapotban van, áldott állapotban van
kifejezéseket. A várandós anyának nem járt különleges bánásmód a családban, bár
állapotát figyelembe vették, nem tulajdonítottak neki nagy jelentőséget. Azt is
mondogatták az idősek, hogy minél többet dolgozik a kismama, annál könnyebb
lesz a szülés.
Amikor már nyilvánvaló volt az asszony másállapota, akkor a faluban
megpróbálták megjósolni, milyen nemű gyermeke lesz. Különféle módszereket
ismertek a gyermek nemének megállapí
tására.
A hiedelem szerint, ha a várandós asszony savanyút kí
vánt, akkor fia
születik, ha édeset, akkor lányt szül majd. Ha az anyuka figyelmes volt és
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megjegyezte, melyik oldalon mozdult meg a kisbabája, akkor meg tudta állapí
tani,
hogy milyen nemű lesz. Ha a gyermek a bal oldalon mozdult meg először, akkor a
kismamának fia, ha pedig a jobb oldalon, akkor kislánya lesz. Különböző külső
jelek is utaltak arra, hogy fiút vagy lányt szül majd. Az egyik ilyen jel volt a hasa
formája.
A várandós asszonynak ügyelnie kellett különféle tilalmakra, például:


nem volt szabad semmire rácsodálkoznia, mert akkor a gyerek állatra

fog hasonlí
tani;


nem volt szabad csúnya emberekre, állatokra, dolgokra néznie, mert

akkor anyajegyes lesz a gyermeke;


ügyelnie kellett arra, nehogy rontás érje, viselnie kellett valami pirosat,

még ha csak egy darab piros cérnát is;


nem volt szabad a terhessége alatt esküt tennie;



nem mehetett temetésre, vagy ha el is ment, akkor tilos volt megnézni

a halottat, mert úgy tartották, hogy akkor a gyermeke is meghal, halottan születik;


temetéskor tilos volt belenézni a sírba, mert akkor sápadt lesz a

gyermeke;


ha a kismama valamit megkí
vánt, azonnal meg kellett kapnia, nehogy

elvetéljen;


nem ajánlatos páros dolgot enni, mert akkor ikrei születnek;



nem mehetett át kötél alatt, mert akkor a köldökzsinór megfojtotta a

születendő gyerekét.
A babavárás ideje alatt a szülők elgondolkodtak azon, kit hívjanak
keresztszülőknek, vagyis komáknak. A komát és a kománét a testvérek közül
választották ki. A keresztszülők feladata volt, hogy a gyermeket a szülés után
elkészítsék a keresztelőre, mivel az anyának addig nem volt szabad kimennie a
házból, míg meg nem tisztult. A komák feladata volt az is, hogy a gyermekágyas
asszonynak és családjának ételt vigyenek, vagyis elvigyék a komatálat. Például:
Katalin, Margit, Mária, Anna, Sára, Sándor, József, Péter, Imre, Ferenc.
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Ebben az időben a szülők elgondolkodtak azon, hogy milyen nevet adjanak a
megszülető gyermeknek. Régebben a házaspárok rendszerint hagyományos nevet
adtak a kisbabájuknak: vagy az édesanyjuk vagy pedig az édesapjuk nevét
örökölték. Előfordult olyan is, hogy a nagyszülők nevét kapták a gyermekek.
Napjainkban a terhesség megállapí
tására már ultrahangot alkalmaznak, vagy
terhességi tesztet, amely nagyon hamar kimutatja az anya áldott állapotát. Jelenleg
községemben a legtöbb fiatal pár nem vállal egy-két gyermeknél többet. Ennek az
oka valószínűleg a rossz társadalmi és anyagi helyzet. A babonákban és a
tiltásokban már nem hisznek annyian, nem tulajdonítanak nekik olyan nagy
jelentőséget, mint régen. Meghalgatját azokat, van, aki figyel rá.
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2.2. A terhességhez fűződő hiedelmek
A kutatóponton ugy tartották, hogy a gyermek várásának időszaka fontos
szakasz egy asszony életében. Ezért nagyon fontos, hogy a terhes nő milyen
lelkiállapotban

várja

a

babát,

milyen

tapasztalatokkal

rendelkezik

a

gyermekneveléssel kapcsolatban, és milyen háttért tud a gyereknek nyújtani.
A várandóság a mindennapi élet szintjén nem minősült különleges
időszaknak, mégis sajátos, csak ezzel az állapottal összefüggő hiedelmek és
szokáscselekvések kí
sérték azt. Áldott állapotban a menyecskének akkor sem volt
egy leányálom az élete, ha volt férfi az oldalán.
A falusi környezetben élő asszonyoknak nagyon csekély volt a tudásuk a
fogamzásról és a gyermek méhen belüli fejlődéséről. Nem voltak tisztában azzal a
folyamattal, amely a gyermek fejlődése soran lejátszódik, í
gy alakult ki a gyermek
minden mozdulatához fűződő hiedelmek sorozata.
A hiedelmek sorozata már a lakodalomban elkezdődik.
Például: Ha a vendég poharát csordulatig töltik, azt mondják hogy keresztelő
lesz.
A másik hiedelem szerint ha az asztalon felborul a pohár, és kidől belőle az
ital, aki felédőlt, annál keresztelő várható rövid időn belül.
A gólya megjelenése is a várható gyermekáldást jelzi. Ha a ház felett
elszállott a gólya vagy pedig leszállt, arra az udvarra babát jósoltak.
A fiatalasszony a terhességét először a férjével vagy az édesanyjával osztotta
meg. Miután kiderült, hogy terhes, a menyecskét kímélték a munkától. Úgy
tartották, hogy az anya dolgozhat, a nehéz fizikai munkát kivéve. Úgy tartották, ha
az asszony dolgozik, akkor könnyebb lesz a szülés számára. A mozgás jótékony
hatását figyelembe véve, nem is áll távol az igazságtól. A falusi asszonyok
táplálkozásában nem állt be változás, ám valamiféle étrendnek kellett léteznie.
A gyermeket váró asszonyt állapotos vagy terhes asszonynak nevezik
leggyakrabban szülőfalumban.
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Ha az első gyermeket várta a fiatalasszony jobban kímélték. Nem engedték,
hogy nehezet emeljen, nehogy elvetéljen.
A terhes nő életének minden mozzanatát tiltások sora veszi körül.
– Vélemények szerint a terhes nőnek nem szabad tököt lopni, mert a
gyermeke kopasz lesz. Ha viszont kukoricát lop, akkor várható, hogy gyermekének
nagy haja lesz. Óvják a terhes asszonyt mindennemű torz élőlény vagy tárgy
hosszas nézésétől, megcsodálásától. Azt tartják, hogy torz lesz a gyerek. A terhes
nőnek nem szabad csorba pohárból innia, mert hibás lesz a gyerek. Tiltják a halott
nézésétől is, mert a gyerek meghal nála. Nem szabad temetésen sí
rnia, mert nem
lesz teje szoptatáskor. Nagyon kell vigyáznia a terhes nőnek, hogy nehogy
megüssék vagy hozzádobjanak valamit bármelyik tesrészéhez, mert a gyereken
olyan alakú, nagyságúanyajegy lesz ahováütöttek.
Nagyon fontos a terhes asszony számára a pontos és vitaminokkal dúsí
tott
táplálék. Falunkban szinte elterjedt tény, hogy ha a terhes asszony valamit
megkí
ván és abból nem ehet, akkor annak

káros következményei lehetnek.

Adatközlőim szerint volt olyan asszony, aki bement az egyik házba, ahol éppen
akkor főztek, de nem kínáltak meg és ő megkívánta, elvesztette emiatt gyermekét.
A néphit szerint nem is az anya kí
vánja, hanem a gyerek.
Ma is úgy szokás, hogy ha terhes asszony megy olyan helyre, ahol esznek
vagy ha csak látja is az ételt, megkí
nálják, hogy meg ne kí
vánja.
Hiedelmek szerint ha az anya lányt akart, kosárra ült, hogy olyan gyereket
szüljön, aki szoknyát visel.
Ha fiút szeretett volna, akkor szakajtóra ült, hogy olyan legyen a gyereke,
aki kalapot visel. A terhességet általában az első gyereknél igyekeztek letagadni.
A magzat egészséges fejlődése érdekében számos tiltás és előírás irányította
terhes asszonyt. Az állapotos asszonynak nem szabad volt torz alakra, csúnya
embere nézni, mert arra hasonlít a gyereke. Nem szabad volt odakapnia semmihez,
sem mert jelként megmarad gyereken. Tilos volt az állapotos asszonyra ráütni. Ha
valami ráesik vagy ráfröccsen az is anyajegykènt èppen azon a helyen látható, ahol
az anyját èrte. Tilos volt megrúgnia a kutyát, macskát vagy más állatot, mert a
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gyereke szőrös lesz. Nem volt szabad sí
rnia, mert a gyerek siránkozó, nyűgös lesz.
Nem nèzhetett halottat sem, nehogy halált lásson a gyereke.
Nagy érdeklődéssel figyelik a közösségben a terhes asszony alakját, hogy
abból megjósolják a születendő gyermek nemét. Fiút jósoltak, ha a terhes nőnek
hegyes a hasa, és hátulról egyáltalán nem venni észre, hogy terhes, vagy ha a hasa
gömbölyű és az asszonynak nagy, kerek a fara. Lányt jósoltak, ha az asszonynak
gömbölyű a hasa és nagy a feneke. A foltos arc is a lány érkezését jelzi. A terhes
nő közérzete is elárulja, hogy milyen nemű gyermek várható. Ha a terhes nő nem
bírja a hagyma szagát és sokat hány, lánya születik.
Ha sikerül eltalálni a baba nemét, akkor örömmel mondják: „Én
megmondtam, hogy fiad (vagy lányod) lesz.” Ha pedig nem olyan nemű gyermek
született, mint amilyet jósoltak, akkor nem szóltak semmit.
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3. A SZÜLÉS
3.1. A szüléshez kötődő hagyományok

A szülés idejét az anya testének formája alapján állapították meg. Régen a
bábasszony segédkezett a szülésnél, akit boszorkánynak tartottak. Szimbólummal
védték a házat és lakóit a gonosztól, tisztátalantól, negatív erőktől.
Amint elérkezett a szülés ideje gyorsan hozzáláttak a

szülőágy

elkészítéséhez. Erre lehetőleg fűthető helyiségben került sor. A képzett bábák
tevékenységének eredményeként századunk elejétől már az ágyban történő szülés
általánosabb. Továbbra is szempont maradt azonban, hogy az ágyneműt
megkíméljék. A harmincas évektől az okleveles szülésznők gondoskodtak
gumilepedőről.
A születéshez számos – a régmúltban gyökerező – az idők folyamán
átértelmezett és már többé-kevésbé feledésbe merült szokás és hiedelem
kapcsolódik. Életre hívója egyrészt az ismeretlentől való félelem, másrészt az
újszülött élete és jövője iránti aggodalom.
Csak rontott a helyzeten, hogy a falvakban tevékenykedő bábák is hiányos
szakmai ismerettel rendelkeztek, és a tudatlanságuk mellett nem volt kielégítő a
tisztaságra valótörekvésük sem.
Visszaemlékezések szerint a múlt század elején még az asszonyok egy része
állva, az ajtófélfához dűlve, mások guggolva vagy széken szültek. Később ez
megváltozott, az ágy vált a szülő asszony helyévé. A szülést idősebb tapasztalt
öregasszony, de az utóbbi két évszázaban többnyire bábaasszony vezette, akinek a
rokon asszonyok segédkeztek. A bábák tanfolyamot végeztek, képzett asszonyok
voltak. A bábaság emellett öröklődött is.
Amikor jelentkeztek az első fájások, előkészítették az ágyat, amiben az
asszony szülni fog. Ez annyiból állt, hogy friss szalmát tettek az ágyba, amit
letakartak egy kopott lepedővel. Férfi a szülésnél ritkán volt jelen, csak ha már
világra jött a gyerek, akkor adták az apa kezébe. A szülésnél jelen voltak a rokonok.
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A bába megérkezése után meleg ví
zbe megmosta a kezét és különböző
cselekményekhez fogott a szülés megkönnyítése érdekébe.
Az első, amit ajánlott a szülő asszonynak, a járás volt, hogy könnyebben
szüljön. Segítségképpen a hátát és a hasát nyomkodta, hogy enyhítse a fájást. Sok
esetben a gőzölést alkalmazták a baba gyorsabb jövetele érdekében.
Mikor már jöttek a toló fájások, a szülő nőt lefektették és úgy szülte meg a
gyermekét.
A gyermek megszületése után a bába a köldögzsinórt vágta el először. A
köldögzsinórhoz számos hiedelem is füződik. Ha a szülés után csomós volt a
köldögzsinór, akkor több gyermek várható.
Volt olyan eset, amikor is a köldögzsinór a csecsemő nyakára volt tekeredve.
Azt tartották, hogy ez a gyerek szerencsés lesz.
A szülés befejeztével a bába ruhába csavarta a kisgyereket és az anyát látta
el. Megtörölte homlokát és hasára hideg vízbe mártott lepedőt tesz. Úgy tartották,
és tartják ma is, hogy szülés után nem szabad hagyni, hogy a kimerült anya
elaludjon, mert el alszik örökre.
Ha belehalt a szülésbe az asszony, akkor a bábát okolták. Az árván maradt
újszülöttől igyekeztek megszabadulni úgy, hogy megszoptatták a halott anya
tejéből. Ha meghalt a gyermek is, akkor anyát a gyermekét egy koporsóba tették
Ma már a szülés modernebb körülmények között történik. A szülő ha érzi,
hogy elérkezett az idő, kórházba megy, ahol bába és orvos jelenlétében szüli meg a
gyerekét. A bába miuán ellátta az anyát megfürdeti a csecsemőt, majd megtörli és
pelenkába tekeri a gyereket.
A fürdetéshez nagyon sok hiedelem füződik. Azt tartották, hogy a gyermek
jövője a szülés pillanatában még befojásolható. Sok esetben ezért pénzt dobtak a
fürdővízbe, hogy ha felnő gazdag legyen. A fürdővízbe a bába még az anyatejből is
cseppentett, hogy szép fehér, selymes legyen a baba bőr. Ez a szokás már csak
elvétve maradt fenn.
Mindenütt ismert, hogya csecsemőt megcsodálhatják vagy megronthatják.
Ezért ha fürdették a csecsemőt csak az anya és a bába lehetett jelen. A fürdővizet
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ha nappal fürdették a gyereket a küszöb alá, kapu sarkába öntötték, Ha este történt
a fürdetés, akkor majd csak reggel öntötték ki a vizet. Az este kimosott pelenka
sem maradhatott kint éjszakára, hogy nyugodt legyen a baba álma. Fürdetés után a
kisgyermek csuklójára piros pántlikát vagy piros gyöngyöcskéből készült karkötőt
kötnek.
Ez a szokás napjainkban is fennmaradt.
A bába még két hétig eljárt az újszülöttet fürdetni. Napjainkban a
kismamának valamelyik családtag segít a csecsemő fürdetésében. A bába csupán
meglátogatja, hogy meggyőződjék róla. Hogy nincs semmi probléma.
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3.2. A gyermekágy
A szülés utáni időszakot, amit a kismama ágyban tölt, gyermekágynak
nevezik. Ez az időszak a kereszteléssel ér véget. A gyermekágyat fekvő asszony
neve: betegágyas, vagy fekvő asszony. Az első gyermek után volt a leghosszabb a
gyermekágy, általában egy, vagy két hétig tartott. Ha az anyós jószívű volt, akkor
talán egy hónapot is feküdtek a kismamák. A második gyerekkel szinte mindenki
csak egy hétig maradt ágyban. Később már dolgoztak is egy hét után. A
gyermekágynak nem volt meghatározott helye. Idősebbb, 82 éves adatközlőm
szerint: Olyan volt, mint minden ágy csak a kismama fejét magasabbra helyezték,
hogy ne menjen a fejébe a vér. A bába ebben az időszakban általában minden nap
meglátogatta a kismamát.
A szülő asszony ágyát még boldogasszony ágyának is nevezik, mert a
néphit szerint az áldott állapotban lévő nők védőasszonya Nagy- vagy Szülő boldogasszony: ő ád a gyermeknek életet, segíti az anyát, nehéz óráján, s védi
mindkettőt a gonosz ellen. Szerepét a szülés utan leány, Boldogasszony veszi át,
akinek két angyal van segítségére: az egyik az anyát, a másik pedig a gyermeket
őrzi.
A gyermekágyas asszonynak míg el nem ment a templomba, nem volt
szabad kimennie, mert a néphit szerint a határt elveri a jég.
A gyermekágyas asszony az első időkben ismerősök, rokonok – főleg nők –
támogatására szorult. Mivel ő gyermekágyban fekszik, nem tudja ellátmi családját
és elvégezni a ház körüli teendőket. A legtöbb esetben az asszony anyja vagy
szomszédasszonya segí
t, néha az anyósa.
A főzés gondját a rokonok ennivivéssel oldják meg. Ilyenkor segí
tettek egykét ház körüli munka elvégzésében. Először a család legközelebbi rokonai visznek
enni a betegágyasnak. Az ennivivés legkülönbözőbb ételekből állt. Vittek
húslevest, töltöttkáposztát, rántott húst krumplival, nokedlit, süteményt. A falusi
asszonyok már kora hajnalban felkeltek, hogy minél hamarabb elkészüljenek a
különféle ennivalókkal.
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Az ennivivésnek falunkban nem volt különösebb módja. Az ételeknek nem
voltak külön meghatározott edényei. Az ételt egy kendővel takarták le és úgy tették
bele a kosárba vagy táskába, és vitték a betegágyasnak.
A gyermekágyban fekvő asszonyt ma is meglátogatják a rokonok, ismerősök,
csak annyi különbség, hogy enni nem visznek neki. Általában nyers dolgokat
visznek a betegágyasnak. Pl: cukrot, kását, lisztet, tojást, vajat margarint, tyukot.
Ezen kívül nagyon gyakran pénzt, virágot, italat, csokit visznek látogtáskor. Mára
az ennivivés inkáb gyereknézésséváltozott át.
Mondhatjuk, hogy a régi ennivivés funkciója elhalványult. Ma már nem a
betegágyas szükségét elégítik ki, hanem a bőség, az elhalmozás jellemzi. Előtérbe
került, hogy ki visz többet és jobbat.
A hiedelmek közül ma már részben kihaltak a gyermekágy időszakára
vonatkozó tilalmak. Pl: az a hiedelem, hogy ha vendég érkezett a házhoz, azt le
kell ültetni, mivel azt tartották, hogy elviszi a baba álmát. Tiltották, hogy a
betegágyas ágyára bárki is leüljön, mert akkor elviszi az anya tejét. Ez a néphit ma
is él.
A gyermekágy időszakában a kismama legfontosabb feladata a szoptatás.
Az anyatej a kisgyerek kizárólagos tápláléka volt, í
gy az asszonyok mindent
megtettek annak érdekében, hogy bőven legyen tejük. Ezért ittak sok folyadékot és
ettek levest. Aki nem szoptatta gyermekét, mert nem volt teje, azt megszólták a
faluban. „Régen nagyon sokáig szoptattak, volt olyan, hogy két-három évig, de a
legtöbb esetben egy-két évről beszélünk.” „Azt is mondták, hogy szoptat, ameddig
csak tud, hogy még ne legyen másik gyereke ilyen hamar.” Eleinte a kisgyerekeket
fekve szoptatták, de mikor már az anya is felkelt az ágyból és a kicsi is tudott ülni,
akkor már ülve szoptattak.
A szoptatós nő öltözéke nagyon egyszerű volt, derékig gombos vagy végig
gombos blúzt viselt. Régen nem meghatározott időszakonként szoptattak az
asszonyok csak akkor, ha „nagyon sírt már a gyerek”. A szoptatás ideje alatt sem
figyeltek az asszonyok a tisztaságra, „esetleg vízzel, ha megmosták a mellüket, de
azt is nagyon ritkán”. A szoptatás miatt nem maradhatott el sem a házi, sem a
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mezei munka. Az asszonyok vitték magukkal a gyermeküket a mezőre, míg ők
dolgoztak addig a kicsit letették egy árnyékos helyre és szundikált. A földeken
munka közben is megszoptatták, ha sírt. A szoptatós asszonynak többet kellett
ennie, mint máskor, de nem volt szabad ennie káposztát és babot, mert ”hasfájós
lesz a pici”.
A gyermek elválasztásával kapcsolatos hiedelmek két csoportra oszthatóak:
az első az anya érdekében történő eljárások, hogy a szoptatás után az anya teje
gyorsan és fájdalommentesen elapadjon. A második csoportba tartozóhiedelmek a
gyermek elszoktatásával kapcsolatosak. Az idősebb korosztályúak a tej
elapasztására két módszert ismertek: az első, hogy egy madzaggal el kellett kötni a
mellet, hideg vizes borogatást tettek rá, hogy elszakadjon a tej. A másik módszer
az előzővel kapcsolatos, mivel ha ez nem sikerült volna, akkor úgy csinálták, hogy
ment az asszony össze-vissza és lefejte mindenhova a tejét és így másnapra egy
csepp sem maradt.
A másik csoportba tartozó hiedelmek célja, hogy a kisgyerek elszokjon az
emlőtől. Amikor az anya úgy látta, hogy a gyereke elég nagy lett, egyszerűen nem
hagyta tovább szopni. Természetesen nem mindig ment ilyen egyszerűen.
Előfordult olyan eset is, hogy a kismamák szappanos mézzel, vagy bokszal
bekenték mellüket, így a kisgyerek megutálta azt és nem kért többet.
A magyar nép hitvilágának egyik leggyakrabban emlegetett része a rontás,
szemmelverés.
Kutató munkám során nem találtam olyan embert, aki meg tudta volna
mondani, hogy hogyan rontottak meg egy gyereket. Rontást főleg felnőtteknél és
állatoknál alkalmaztak, illetve alkalmaznak, még ma is, valamilyen étellel és itallal.
Az az ember, aki megnézte, megigézte a gyereket, az nem tehet róla, annak
olyan rossz a szeme. Vannak olyanok, akik erről a képességünkről nem is tudnak,
de akadnak, akik már előre figyelmeztetik az anyát képességükről. A régi öregek
úgy vélik, hogy ha az anya tud a látogató ilyen képességéről, a gyereknek nem
lehet semmi baja.
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Ha a gyerek kedvetlen volt, elhagyta az ereje vagy heves sírásba tört ki,
akkor

alkalmazták

a

szenesvízkészí
tést.

Ennek

többféle

módja

ismert

Kisdobronyban. Egy pohár beledobtak 5,7 vagy 9 szál gyufát, melyet elégettek.
Mikor elégtek a gyufák, megnézik, hogy leereszkedett-e a víz aljára a gyufa vagy
sem. Ebből megtudták, hogy hányan nézték meg a gyereket. Ezután háromszor
végiglocsolták a gyereket. Közben azt mondva:
„Seggibe a szemek.
Szem ne ártson neked.”
Ezt követően a kézfejjel háromszor végigsimították a gyerek testét és
megköpdösték.
Szemmelverés ellen gyakran használták, az ugynevezett füstölést. Ez abból
állt, hogy ha az anya észrevette az egyik látogató után, hogy gyereke nyugtalan,
akkor elment az illetőhöz, hogy kérjen a hajából egy kis darabkát. Otthon parázsba
tette. Amikor füstölt, a gyereket hassal a füstre fektették.
A másik mágikus eljárás a kiöntés. Szitába keresztbe elhelyeztek egy kést és
egy ólmot. Erre rátettek egy tányér hideg vizet. Miután megolvadt az ólom,
odavitték a gyereket, letakarták valamilyen kendővel vagy takaróval, s lassan
beleöntötték a forró ólmot a hideg vizbe. A forró ólom kihülő alakjából találgatták,
hogy mi volt az amitől a gyermek megijedt. Ezt az ólomdarabkát papírba
csomagolták és a gyerek feje alátették.
Régen voltak ugynevezett öntőasszonyok, akiket elhívtak a megijedt
gyerekhez. Ma is van falunkban aki el tudja végezni ezt az eljárást.
Az ilyen szertartások után a gyerek kiizzadt és lassan megnyugodott.
Ismeretes a piros szí
nnek – a mágikus hiedelmekben – a gonoszt távoltartó
szerepe. Ez az alapja annak, hogy igézés ellen piros jegyzéket varnak a gyermek
ingébe.
Az ijedséget gyógyítóeljárásnak mai napig valófennmaradása nem véletlen.
Vannak olyan esetek, amikor a gyerek beteg, de a baj nem olyan komoly, hogy
orvoshoz kelljen menni. Ekkor alkalmazzák a régi módszereket.
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Azt tartja a néphit, hogy megverheti a gyereket különböző növényzet is, amit
hosszan vagy nagyon néz. Ilyen esetben is a hagyományos szenesvizelést
alkalmazzák. Ezért, amikor a gyereket először viszik ki az utcára gyakran fordítva
adják ráaz ingét, azt tartva, hogy ez megakadályozza, hogy megnézzék.
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4. A SZÜLÉST KÖVETŐ IDŐSZAK
4.1. A szülés utáni szokások
Miután a baba és a kismama hazaértek, megkezdődtek az anyaság
mindennapjai. Ehhez az időszakhoz is számos hagyomány köthető.
Az egyik legfontosabb dolog a gyermek táplálása – a szoptatás. Ilyenkor az
édesanyának mindent el kellett követni annak érdekében, hogy legyen elegendő
teje. Ha a baba nem akart szopni, az anyának akkor is erőltetnie kellett. Ez az inger
nem minden babánál rögzül rögtön első alkalommal. Nagy problémát jelentett, ha
az anyának nem volt elegendő anyateje. Ilyenkor a nagyszülők olyan ételeket
főztek, amitől a hiedelem szerint megindul a kismama teje, például: köménymagos
leves.
Olyanról is meséltek, hogy sört kell fogyasztani (csak minimálisan) az
anyukának. Ha ezek a módszerek nem váltak be, akkor olyan falubeli nő segítségét
kérték, aki nem régen szült és sok teje volt és szí
vesen adott másik újszülöttnek is.
Szintén hatásosnak tartották, ha éjszakára egy szelet kenyeret tesznek az
ereszre, amit reggel, éhgyomorra eszik meg a szoptatós anyuka. A tej elapadásának
fő okát abban látták, hogy valamelyik látogatóra ráragadt a tej, és magával vitte azt;
ezért aztán a gyermekágyas anya ágyára nem ülhetett rásenki.
Ha szoptatós anya látogatta meg a friss anyukát – és teje is volt bőven –,
ráfejt az ágyra, s ha elment, a gyermekágyasnak az ő helyére kellett ülnie. Az első
három napon, valamint naplemente után nem adtak ki semmit otthonról, mert attól
tartottak, ezzel a tejet is elvinnék a háztól; és ugyanezen okból, a menstruáló nő
sem látogathatta meg a gyermekágyast. Úgy tartották, hogy nem szabad az
anyatejnek a földre cseppenni, mert a hiedelem szerint, a hangyák vagy a kígyó
elvinnék a tejet.
Ha az anyának nagyon sok teje volt, akkor azt kifejték, de megmaradt tejet
semmilyen körülmények között nem volt szabad kiönteni olyan helyre, ahol
beleléphetett volna valaki, mert az azt jelentette, hogy elapad a kismama teje.
Ilyenkor inkább állatoknak adták, hogy egy cseppje se menjen kárba.
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Arról is meséltek, hogy a keresztelővel sietni kellett, mert a kereszteletlen
gyermeknek árthatott a gonosz, sőt ki is cserélhette a sajátjára. Régen
kisgyermekes háznál egész éjjel égett a gyertya, és a kicsit még nappal sem volt
szabad magára hagyni. Ha mégis, akkor seprűt kellett elébe keresztbe tenni a
védelme érdekében.
A keresztelő előtt már ki kellett választani a gyermek nevét és a
keresztszülőket – komákat.
A keresztelőről hazamenet a kisdedet kézről kézre adták, hogy kapós legyen.
Amikor elértek a házhoz, háromszor megkerülték azt, mielőtt beléptek. A küszöb
felett szintén háromszor meglengették, hogy az utolsó rossz is kimenjen belőle.
Ezután került a gyermek a bölcsőbe. Megkezdődhetett a keresztelői lakoma, ami
általában bőséges volt: ebéd és vacsora keretében.
Hallottam olyan hiedelemről is, hogy az első fürdetés alkalmával a kislány
vizébe egy tojást ejtettek, hogy a gyermek kerekded, tökéletes és termékeny legyen.
Természetesen a tojást azonnal ki is vették. Régen a falubeliek kosarakat vittek
megrakodva tejfakasztó ételekkel. A napjainkban már elterjedt az, hogy a
keresztszülők feladata a babakocsi beszerzése. Ezek mellett aranyat is vihet
ajándékba. Általában, ha kislány a jövevény, akkor fülbevalót vagy medált.
Sokáig nem szabad a haját levágni az újszülöttnek, mert nem nő tovább. Egy
éves koráig nem engedik, hogy a tükörbe nézzenek, mert egyesek szerint néma lesz,
mások szerint pedig látja benne az ördögöt.
Földön fekvő gyerek felett tilos átlépni, különben "nem nő meg", aprócska
marad. Egy éves 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 gyermeket 4-6 hónapos koráig pólyázták. Télen még tovább is.
Gumibugyi nem volt, s így könnyen eláztatott mindent. A bölcsőbe, kiságyba
gumilepedőt tettek, arra lepedőt, s ha bepisilt, kivették alóla. Takarónak paplant,
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kisdunnát, kabátot vagy pokrócot használtak. A kislányoknak „viganót” varrattak
vasárnapra templomba járni, illetve nagyobb ünnepekre, a fiúknak pedig nadrágot,
ujjast vettek. A kislányruha egyszerű szabású, húzott derekú ruha volt, hosszú vagy
rövid ujjal, attól függően, hogy nyárra vagy télre varrták. A kisgyermekek ruhái
általában szürke anyagból készültek, hogy ne látszódjon rajta a piszok.

34

4.2. A névválasztás, keresztelő
A keresztelés alapvetően vallási szertartás, amely főként Európában terjedt
el. Keresztelnek a katólikusok, a reformátusok, az evangélikusok, a baptisták is.
Úgynevezett beavató szentség, amely azt jelenti, hogy beiktatja a keresztség
felvevőjét a hívő közösségbe.
A keresztség által a vallás tanítása szerint Isten gyermekévé, az egyház
tagjává, a Szentlélek templomává válunk. Éppen ezért az egyházak képviselői
gyakran hangsúlyozzák, hogy a gyerek megkeresztelése csak akkor indokolt, ha a
szülő saját maga is éli és gyakorolja hitét. Hiszen így nyer csak értelmet az
emlékezetes esemény és az ott tett fogadalom – miszerint a gyereket hívő
kereszténynek nevelik szülei.
Fontos dolog az anya és az egész család számára a keresztelő. Ha
lánygyermek születik, a névadás az anyát illeti. Ha fiú, akkor mind a kettő
választott neki nevet, és amelyik szebb volt, azt a nevet kapta a gyerek.
A keresztelés szokáskörébe tartozik a névadás is. Ahogy közeledett a
gyermek megszületése, egyre többet beszéltek a kisbaba nevéről. Viszont mikor a
baba megszületett, az ártóhatalmaktól valófélelem miatt nem mondták ki a gyerek
nevét. Addig csak Csillagom, Aranyom, Kedveském, Picikém.

Elsősorban fiú

nevet választottak, mert fiút reméltek. Ilyenkor többnyire az apa, vagy az apai
nagyapa nevét kapta a gyerek. Az első leány pedig általában az anya nevét kapta.
A többi gyerek nevébe már nem szólt bele a család.
Régen a gyereket szülés után hamar megkeresztelték. A komákat a gyermek
megszületése előtt meghívták. Ma általában két hétre keresztelik a gyereket. A
komákat nemsokkal a keresztelő előtt hívják meg.
A koma legtöbbször testvér, jó barát, barátnő. A komaságot nem szokták
visszautasí
tani. A komaság általában kölcsönös szokott lenni.
A komaaaszony első teendője volt, az ennivivés, melynek eleget is tett.
Következő feladata a kereszteltetés, mellette a kelengyeadás.
35

Úgy tartják, hogy míg a gyerek nincs megkeresztelve, addig sem az anyának,
sem a gyereknek nem szabad elhagyni a házat. A hiedelem szerint a keresztelő
előtt védtelen a gyerek a rontástól. A szemmelveréstől.
A keresztelés a keresztény egyházak liturgiájába tartozó szertartás. A
kisgyermeket a keresztelő előtt megfürdetik, majd felöltöztetik. A csecsemő
öltöztetése a következőképpen zajlik. Fürdetés után kisinget vagy félinget és reklit
adnak a gyerekre.
Bepelenkázzák, a lábait erősen leszorítják, hogy ne mozogjon a keresztelés
alatt. Ezután sapkát tesznek a fejére és pólyába teszik. Nyáron selyem, télen
melegebb keresztelőpaplannal takarják le.
A templomi keresztelő után tartják a keresztelői lakomát. Az ebéd a
szobában zajlik. Az ebéden jelen vannak a keresztszülők, családtagok.
Napjainkban az ebéd szeszes italok kínálásával kezdődik. Az asztalon négy-öt féle
tömény ital található. Elmaradhatatlan a tyúkhúsleves csigatésztával. A sült és
töltött húsok mellett rántott szelet és pörkölt található az étrendben főtt
burgonyával. Megtalálható az ételek között a töltött káposzta. Eltűntek a kelt
tészták; helyüket teljesen a torták és édes sütemények vették át. A bor mellett a sör
és a szénsavas üdítő italok is megtalálhatók.
Régen a keresztelő szükebb körülmények között zajlott. Hiányzott az
étrendből a sült hús, torta, sör stb. A keresztelőn csak komák vettek részt.
A

keresztelés,

komaság

és

névadás

hagyományait

áttekintve

megállapí
thatjuk, hogy a szokások ebben a témakörben változtak. Ma már ritkán
kapják a gyermekek szüleik, nagyszüleik nevét.
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5. A SZÜLETÉSSEL KAPCSOLATOS SZAVAK ELEMZÉSE

5.1 A szavak vizsgálata jelentésük és eredetük szerint
anya′ anya [~’t, ~’k, anyja vagy (ritka)~’ja] fn : Olyan nő akinek gyermeke
van: Mindenki becsülje meg az annyát!
Et.: Valószínűleg egy ősi, uráli kori szótőre vezethető vissza [EtSzt. 46.o.].

apa′ apa [~’t, apja] fn : Olyan férfi, akinek gyermeke van: A szomszédom
is apa lett.
Et.: Valószínűleg ősi, finnugor kori szótőre vezethető vissza. A tőre vö.
vogul up, op ’após, sógor’, osztják up, op ’após, após fia vagy testvére’, cseremisz
ow, finn appi, lapp vuop’pâ: ’após’. [EtSzt. 47. o.]
állapot [~ot, ~ok, ~a] fn ’helyzet’: Megmagyarázhatatlan volt az állapota.
Et.: származékszó[TESz.I.138.o.]
állapotos mn terhes, másállapotban van: Az állapotos nőre különösen oda
kell figyelni.
Et.: származékszó[TESz.I.138.o.]
asszony asszony, asszon [-t, -ok, -a] fn. 1. férjes, özvegy vagy elvált nő: Már
évek óta asszony. 2. feleség: Várja otthon az asszony.
Et.: Alán eredetű. Az asszony szó jelentésfejlődése során társadalmilag
lefokozódott [EtSzt. 56. o.]
ágynemű ágynemű [-k, -je] fn: 1. Az ágy felszereléséhez tartozó,
textilanyagból, főként vászonból készült, ill. ezzel bevont holmi a test melegen
tartására és a kényelmes fekvés biztosítására (lepedő, párna, paplan, dunyha). Az
ágyneműt elrakta a helyére.
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2. E holmiknak, ill. felszerelésnek az a része, amelyet mos(at)ni szoktak (lepedő,
párnahuzat, paplanlepedő, dunnahuzat): Kimosatta az ágyneműt.
Et.: Összetett szó, mely az ágy főnévből a -nemű képzőszerű utótaggal
keletkezett, vö. ruhanemű [EtSzt. 30. o.].
anyós [-t, -a]fn ’öregasszony, a házastárs anyja’: Az anyósa nagyon jó
asszony
Et.: származékszó[TESz.I.161.o.]
baba [~′t, ~′k, ~′ja]fn ’kisgyermek’: A baba születését az egész csal’d várta.
Et.: gyermeknyelvi [TESz.I.209.o.]
babona [~′t, ~′k, ]fn babona. 1. Többnyire vallási eredetű tévhit.
2. E tévhiten alapulócselekmény, eljárás, szertartás. Nem hisz a babonában.
Et.: Szlovák vagy ukrán jövevényszó, vö. szlovák babona, ukrán nyelvjárási
[babona] [EtSzt.62. o.].
bába bába [~’t, ~’k, ~’ja] fn 1. szülésznő: Bába sokféle betegséghez értett.
2. idős asszony: Egyedül él már sok éve a bába. 3. gonosz öregasszony: Ő egy
vasorúbába .
Et.: Szláv eredetű; vö. szl. baba ’dajka’. A régi magyar ’vénasszony,
nagyanya’ és a köznyelvi ’szülésznő’ jelentésében is szláv átvétel [TESz.I. 209. o.].
bajlódik ige ’nehézséggel küzd’: A bajlódó asszonynak gyakran édesanyja
nyújtott lelki támaszt.
Et.: szerb-horvát eredetű [TESz.I.218.o.]

bölcső bőcső [-t, -je] fn: Rigen bőcsőbe feködt az ujszülödt
Et.: származékszó [TESz.I.361.o.]’
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cumi fn ’cucli’: A cumit a legtöbb kisgyermek szereti
Et.: hangutánzó eredetű gyermeknyelvi szó [TESz.I.461.o.]
csecsemő csecsemő [ -t, -je ] fn Életünknek az egyéves korig terjedő
szakasza: A csecsemőt nem szabad egyedül hagyni.
Et.: Szófajváltással keletkezett egy összetett szó alapján. Előtagja a csecs,
utótagja az emő ’szopó’, ami a régi nyelvi emik ’szopik’ ige folyamatos
melléknévi igenévi alakja. [EtSzt, 120. o.].

császármetszés [-t] fn szülési mód: Császármetszést ajánlott az orvos.
Et.: tükörfordí
tás [TESz.I.484.o.]
ellátás fn ’gondoskodásban részesítés’: A bába kötelessége vót egy hétig
ellátni az anyukát és gyermekét.
Et.: német mintára alkotott tükörszó[TESz.I.748.o.]
émelygés fn ’kellemetlen közérzet’: Az idősebb asszonyok aszalt szilvát
vagy zöld gyümölcsöt ajánlottak a terhesség alatti émelygés ellen.
Et.: származékszó[ESz., 179]
fájdalom [-lmat, -lma] fn ’fájó érzés’: A szülés alatti fájdalamat el kellett
tűrnie a nőnek.
Et.: bizonytalan eredetű [TESz.I.828.o.]
fej fn ’koponyát, arcot magában foglaló testrész’: A köldökzsinór a kisbaba
fejére tekeredhetett.
Et.: örökség a finnugor korból [TESz.I.862.o.]
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fiú [-t, -k] fn ’közvetlen férfiutód’: Elsőszülöttként a legtöbben fiút
szeretnének.
Et.: örökség a finnugor korból [TESz.I.925.o.]
fog [-at, -ak, a] fn ’állkapocsból kinyúló, rágásra használt szerv’: Rigen ugy
tartották, foggal született gyermek tudós lessz.
Et.: ősi örökség a finnugor korból [TESz.I.935.o.]
folt fót [-ot, -ja]fn ’más színű rész’: Ha fótos vót a várandós asszony arca,
leánygyermeket várt.
Et.: származékszó[TESz.I.943.o.]
gólya gója [~′t, ~′k, ~′ja] fn ’hosszú, piros lábú és csőrű költöző madár’: Ha
rászál a gója a házra hamar jön a gyermek
Et.: bizonytalan eredetű [TESz.I.1069.o.]

gyermek gyermek [-ek, -e] fn 1. kiskorú személy: Két gyermek sétált az
úton.
2. szülők leszármazottja: Fiú gyermek született a családban.
Et.: Bizonytalan eredetű, esetleg jövevényszó egy csuvasos típusú török
nyelvből a honfoglalás előtti időből. A ma általánosan használt gyerek alakváltozat
létrejöttének módja tisztázatlan [TESz.I. 1124. o.].
gyermekágy [-at] fn ’szülés utáni hathetes időszak’: A gyermekágy
általánosan hat hétig tartott.
Et.: összetett szó[EtSzt., 270. o.].

has

has

[-′at,

-′a]

fn

A

terhességgel

vagy

vemhességgel

járó

megnagyobbodott has: Nagy a hasa mert gyereket vár.
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Et.: Ismeretlen eredetű. Gyakori származékai a hasas [1380 tn., 1570], hasal
[1416 u.] [EtSzt. 270. o.].

keresztapa keresztapa [~t, ~ja] fn. Az a férfi, aki a kereszteléskor a
keresztanyával együtt a me

gkereszteltnek lelki, erkölcsi, vallási nevelésért

felelősséget vállal: Két keresztapát hivtak
Et.: Összetett szó, melynek előtagja a kereszt, utótagja pedig apa (lásd: apa).
Az előtag a keresztelkedés során rokonságba került személyekre utal. A ma
gyermeknyelvi kereszt ’keresztapa’ fn jelentéstapadással keletkezett keresztapa
összetétel előtagjának önállósulásával [EtSzt. 366. o.].
kelengye kelengye [~t, ~’k, ~’je] fn 1. férjhezmenő lány hozománya: Már
van kelengyéje, pedig még fiatal.

2. babakelengye: Már szülés előtt jóval

elkészí
tette a kelengyét.
Et.: Vitatott eredetű. 1. Belső fejlemény. Szófajváltással keletkezett a
kell ’szükséges’ kel alakváltozatának –nde (-ndő) melléknévi igenév-képzős
származékából. A d >gy hangváltozásra vö. mezsgye szavunkat. Eredeti
jelentése ’szükséges holmi’ lehetett. 2. Latin jövevényszó, [EtSzt. 359.o.].
keresztelő keresztelő [-t, -k, -je] fn ’keresztelési lakoma’: Nagy keresztelő
vót, az egí
sz család ott vót.
Et.: Szláv, valószínűleg szerb-horvát vagy szlovén jövevényszó magyar
képzéssel. [EtSzt. 366. o.].
keresztelés [-t, ] fn ’keresztségben részesít’:

A templomi keresztelés

elengedhetetlen a vallásos családokban.
Et.: szláv eredetű [TESz.II.459.o.]
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kíván ige ’óhajt, szeretne valamit’: Amit a terhes asszony megkí
ván, meg
kell kapnia.
Et.: ismeretlen eredetű [TESz.,II.501.o.]
kínlódás [-t, -a ] fn ’gyötrelmes testi, lelki szenvedés, fájdalom’: A szülés
első jelei a gyakori fájdalom és kínlódás.
Et.: Ótörök eredetű [TESz.,II.491.o.]

koma[~′t, ~′ja ] fn keresztszülő: Komák a keresztszülők, akiket a házaspár
választ.
Et.: szláv eredetű [TESz.II.533.o.]
komaasszony fn ’keresztanya, idősebb barátnő’: A komaasszony közeli
kapcsolatban állt az édesanyával.
Et.: szláv eredetű [TESz.II.533.o.]
köldökzsinór [-t] fn ’a fejlődő magzatot az anyai szervezettel összekötő
szerv’: A hiedelem szerint, ahány görcs van a köldökzsinóron, annyi gyereke lesz
még az anyának.
Et.: török eredetű [TESz.,II.606.o.]

keresztvíz keresztví
z fn kereszteléskor használt víz: A keresztelésnél
keresztvizet használnak.
Et.: Összetett szó, előtagja a kereszt, utótagja pedig a víz főnév. [EtSzt, 366,
o. ].
láb [-at, -a] fn ’ember, állat járására szolgáló végtagja’: Terhesség alatt és
szülés után gyakori volt a lábdagadás.
Et.: bizonytalan eredetű [TESz.II.698.o.]
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légzés lí
gzí
s [-t, -e] fn ’lélegzés’: Szüléskor segít a míjlígzí
s.
Et.: nyelvújítási alkotás [TESz.II.740.o.]
leánygyermek [-et, -e ] fn ’valakinek nőnemű gyermeke’: Leánygyermeket
vár megint
Et.: összetett szó, ősi örökség az ugor korból [TESz.II.734.o.]
lepedő [-t, -k, -je] fn ’fekvőhely leterítésére használt vászon ágynemű’: Friss
lepedőt tettek az ágyra a betegágyasnak.
Et.: származékszó[TESz.II.755.o.]
mama [~t, ~ja] fn ’anya, anyuka’: A fiatal mamának sok tiltást kellett
betartania.
Et.: gyermeknyelvi eredetű [TESz.II.832.o.]
meddő meddő mn.: szaporodásra, szülésre képtelen (nő vagy nőstény állat).
Meddő vót a felesí
ge , nem is vót saját gyerekük.
Et.: Bizonytalan eredetű. Talán származékszó, egy önállóan nem adatolható
szótő –ő folyamatos melléknévi igenév- képzővel ellátott alakja. A szótő eredeti
jelentése ’száraz vagy időnként kiszáradó’ lehetett [EtSzt 469.o].
méh fn ’női szerv, amelyben a magzat kifejlődik’: Vigyáztak, hogy ne
sérüljön a méhe.
Et.: valószínűleg szláv eredetű [TESz.II.879.o.]
méhlepény fn ’a magzat méhen belüli fejlődését biztosítja’: A méhlepényt a
bába takarította el rigen.
Et.: vitatott eredetű [TESz.II.756.o.]
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nem [-e] fn ’nemi jelleg’: Sokféleképpen próbálták kideríteni, milyen nemű
lesz az utód.
Et.: bizonytalan eredetű [TESz.II.1009]
néma mn ’beszélőképességgel nem rendelkező’: A terhességet tilos volt
eltitkolni, mert néma gyerek fog születni.
Et.: szláv eredetű [TESz.II.1010.o.]
orvos [-t, -ok, -a] fn ’varázsló, ráolvasó’: Az orvos figyelemmel kí
séri az
újszülött állapotát.
Et.: vitatott eredetű [TESz.II.1097.o.]
pelenka pelenka [~′t, ~′k, ~′ja] fn. Csecsemő, kisgyermek alsótestének
beburkolására valóruhadarb: Az anyuka kicserélte a kicsi pelenkáját.
Et.: Északi szláv, közelebbről kárpátukrán, vagy talán cseh jövevényszó.
[EtSzt, 562. o.].
pocak fn ’has’: Úgy tartották, ha a terhes nő pocakja kerek, fiút fog szülni,
ha csúcsos – kislányt.
Et.: bizonytalan eredetű [TESz.III.230.o.]
pokróc [-ot, -ok, -a] fn ’takaró’: A pokróc a kelengye egyik része volt.
Et.: szláv eredetű [TESz.III.240.o.]
ringat ige ’billeget, himbál’: Ha a babát ringatjuk, könnyebben elalszik.
Et.: a ’renget’ szó változata [TESz.III.418.o.]

sír sír fn fájdalomtól, megindultságtól szaggatott lélegzés és jellegzetes hang
kí
séretében könnyeket hullat: A kisgyerek egész este sí
rt.
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Et.: Hangutánzó eredetű szó, mely a hangutánzás síkján kapcsolatban áll a
sí ’sivít, sír’ igével.[EtSzt, 651. o.]
szabadság [-ot, -a] fn ’valamitől való mentesség’: A nők munkahelyükről
szülési szabadságot kapnak.
Et.: szláv eredetű [TESz.III.641.o.]

sokgyermekes m namely családban legalább 3 vagy több gyerek A régebbi
időkben a legtöbb család sokgyermekes volt.
Et.: összetett szó[TESz.III.569.o.]
szoptatás [-t] fn ’etetés’: A pár napos gyermek egyetlen táplálkozási módja
a szoptatás.
Et.: hangutánzó eredetű [TESz.III.783.o.]
takarófn ’pokróc’: A gyermek takaróját gyakran saját kézzel hímezték ki.
Et.: ismeretlen eredetű [TESz.III.823.o.]
táplál ige ’élelemmel ellát’. Kati hejesen táplálja a babát.
Et.: bizonytalan eredetű [TESz.III.845.o.]
tej fn ’az anya emlőiben keletkező, fiatal ivadékok táplálására alkalmas
folyadék’: A hiedelem szerint, a boszorkányok elvihették az anya tejét.
Et.: iráni eredetű [TESz.III.876.o.]
templom [-ot, -ok, -ja] fn ’fölszentelt hely’: A templomban fojt le az avatás
és a keresztelő.
Et.: latin eredetű [TESz.III.886.o.]
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terhesség [-t, -e] fn ’másállapot’: A terhesség az egyik legfontosabb
esemény egy család életében.
Et.: bajor-osztrák eredetű [TESz.III.876.o.]
teszt fn ’vizsgálat’: Ma már terhességi tesztet csinálnak hogy megálapí
tsák a
terhességet.
Et.: nemzetközi szó[TESz.III.909.o.]
titkol ige ’elrejt, eltitkol’: Titkolja a terhessérét.
Et.: származékszó[TESz.III.927.o.]
ultrahang [-ot] fn, számítógéppel készített kép’: Az ultrahang egmutatta a
baba nemét.
Et.: Nemzetközi szó
újszülött újszülött [-et] mni ige és fn ’nemrég megszületett gyermek’: Nem
adják oda az újszülöttet rögtön az anyának.
Et.: Összetett szó, előtagja az új ősi, finnugor kori szó. A hosszú
magánhangzó kialakulása az ősmagyarban mehetett végbe [EtSzt. 773. o.].
vér vér [-t, -e] fn Az ember és a gerinces állatok ereiben keringő, az egész
szervezetbe táplálékot vivő piros, megalvatlan állapotában folyékony anyag, nedv:
Az anya szülés közben sok vért vesztett.
Et.: Ősi, finnugor kori szó. A szó -s melléknévképzős származéka eredetileg
veres volt, a véres forma a vér alapalak hatására vált uralkodóvá[EtSzt.796. o.].
víz víz [-et,-e] fn ’a hidrogén és az oxigén vegyülete’: Csak forralt vízet
szabad adni a babának, nehogy féjjon a hasa.
Et.: Ősi, uráli kori szó. [EtSzt. 807.o.].
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Eredet szerint a következő csoportok jöttek létre:
1. Alán eredetű: asszony, ágynemű (2)
2. Bajor-osztrák eredetű: terhesség (1)
3. Bizonytalan eredetű: fájdalom, gólya, gyermek, has, hüvely, láb, meddő, nem,
pocak, táplál (10)
4.Ősi örökség a finnugor: apa, fej, fiú, fog, rossz, vér (6)
5. Gyermeknyelvi: baba, mama (2 )
6. Hangutánzóeredetű: cumi, sí
r, szoptatás (3)
7. Ismeretlen eredetű: kíván, metszés (2 )
8. Iráni eredetű: tej (1)
10. Latin eredetű: ciklus, templom (2 )
12.Nemzetközi: teszt, ultrahang (2)
13.Nyelvújítás: légzés (1)
14. Ótörök: kínlódás (1)
15.Származékszó: állapot,állapotos, anyós, avatás, bölcső, émelygés, folt, kendő,
lepedő, magzat, titkos, (11)
16. Szláv eredetű: bába, keresztelő, keresztelés, komaasszony, méh, néma,
csecsemő, pokróc, szabadság, tisztít, (10 )
17. Szerb-horvát: bajlódik (1)
18.Tükörfordí
tás: császármetszés, ellátás (2)
16.Urál kori eredetű: anya, tál (2 )
20.Vitatott eredetű: kelengye, méhlepény, orvos (3)
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Alán erededtű
Bizonytalan eredetű
gyereknyelvi
iráni eredetű
latin eredetű
nyelvújítás
származékszó
szerb-horvát
tükörszó

2%2%3%

5%

Bajor-osztrák eredetű
finnugor eredetű
hangutánzó eredetű
jövevényszó
nemzetközi
ótörök
szláv eredetű
tükörfordítás
vitatott eredetű

3% 2%

17%

17%
10%
19%

2%2% 3%

2% 5%
3%0%

3%
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5.2. A szavak szerkezeti és szófaji elemzése
Az általam tanulmányozott kifejezések csoportokba rendszereződnek szófaji
szempontból is. A témakörrel kapcsolatban leggyakrabban a főnevek fordulnak elő.
Főnevek: anya, apa, állapot, ágynemű, asszony, anyós, avatás, baba,
babona, bába, cumi, csecsemő, császármetszés, émelygés, fájdalom, fej, fiú, fog,
folt, gólya, gyermek, gyermekágy, has, keresztapa, kelengye, kendő, keresztelő,
keresztelés, kínlódás, koma, komaasszony, köldökzsinór, keresztví
z, láb, légzés,
leánygyermek, lepedő, mama, magzat, méh, méhlepény, metszés, nem, orvos,
pelenka, pocak, pokróc, ultrahang, vér, ví
z. (50)
Melléknevek: állapotos, foltos meddő, néma, sokgyermekes, újszülött (6)
Ige: bajlódik, kíván, kitisztul, ringat, sí
r, táplál, titkol, tisztí
t.(8)

Főnév

melléknév

ige

13%
9%

78%
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5.3. Szavak szerkezeti elemzése
Összesen

64 szót elemeztem, amelyek születéssel kaapcsolatosak.

Szerkezetileg ezek a megnevezések változatos képet mutatnak. Vannak közöttük
egyszerű és összetett szavak. Az egyszerű szavak vannak túlsúlyban, amelyek
egyszerű tőszók és képzett szavak.
a) egyszerű szavak:
 egyszerű tőszók: ágy, álom, anya, apa, asszony, baba, bába, boszorkány,
bölcső, család, csecsemő, csuklik, dunna, fiú, gólya, gyermek, gyümölcs, has,
kakaó, koma, leány, lusta, meddő, menyecske, nátha, nem, párna, pelenka,
pólya, pongyola, rékli, ruha, sámli, savanyú, szappan, szilke, szopik, táltos,
tej, tilt, víz.
 képzett szavak: állapotos, anyós, ártó, böfögtet, bőséges, édes, esküvő,
hegyes, jelenség, keresztelő, lakodalom, leves, magzat, pólyás, széles,
szentel, szoptat, szülés, születik, szülő, táplál, terhes, termékeny, törölköző,
túró, várandós, vetélés.
– -s képzős: állapotos, édes, széles, terhes.
– -ás, -és képzős: szülés, vetélés.
– -ó, -ő képzős: ártó, esküő, szülő, törülköző, túró.
– -tat, -tet képzős: böfögtet, szoptat.
– Egyéb képzők: anyós, születik, táplál, termékeny, tilalom, várandós.
b) összetett szavak: anyajegy, anyatej, babakocsi, babaruha, csigatészta,
barnahaj, édesanya, fejkötő, gyermekágy, gyermekágyas, gyermekáldás,
gyógynövény, hálóing, keresztanya, keresztapa, kiságy, kismamaruha,
köldökzsinór, mellbimbó, örökbefogadás, újszülött.
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egyszerü tőszók
-ás, -és képzős
egyébb

Képzet szavak
-ó, -ő
öszetett szavak

-s képzős
-tat, -tet

19%
37%

6%
2%
5%
2%
4%

25%
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5.4. A születéssel kapcsolatos frazémák
Sok szólás, szokványos kifejezésmód, közmondás él szülőfalumban, amely a
születésre és gyermeknevelésre vonatkozik. Ezek egy részét feltüntetem a
szócikkek végén, a többit pedig a szövegben a hiedelmeknél közlöm. Összesen 27
frazémát gyűjtöttem.
állapot: Áldott állapotban van ’várandós’.
álom: Elviszi az álmát ’akkor mondják, ha valaki siet, nem akar leülni’.
anya: Az annyára ütött ’az anyjára hasonlít’.
Kiköpött annya ’az anyjára hasonlít’.
Egy anya megérzi az ijesmit ’az anya megérzi a terhességét’.
apa: Az apjára ütött ’az apjára hasonlít’.
Kiköpött apja ’az apjára hasonlít’.
bokor: Ha Isten nyulat ad, bokrot is ad ’ha Isten gyermeket ad, gondoskodni
is fog róla.
csúnya: De csúnya vagy! ‘amikor megnéznek egy gyereket, akkor mondják,
hogy ne ártson neki a szem.
fájás: Fogta a fájás ’megindult a szülés’.
gyermek: Elmegy a gyermek ’elvetél’.
keresztelő: Jövőre a keresztelőn mulassunk így! ’kívánság a jövőre
vonatkozóan’.
keresztyén: Pogányt vittünk, keresztyént hoztunk! ’akkor mondják, amikor
hazamennek a templomból keresztelő után’.
nevelni: Ilyenből tizet is fel lehet nevelni ’jó gyerekre mondják’.
rossz: Minden rosz, ami rajtad van, mennyen le rólad! ‘szemmelverés
gyógyításakor mondják’.
sí
rjon: Had sirjon ety kicsit, tágul a tüdeje ’nem kell a gyereket elkapatni,
sírhat is egy kicsit’.
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BEFEJEZÉS
KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA

A hagyományok segí
tik az egyént abban, hogy tájékozódni tudjon a világban,
hogy legyen egy mérce, amihez igazodni tud. A néphagyományok átmenetet
jelentenek a spontán hétköznapok és az ünnepek között. A felnövekvő generáció
sok régi szokást már nem ismer, helyébe újakat alkalmaz, így ha nem gyűjtjük
össze időben ezen néprajzi kincseket, az utókornak már fogalma sem lesz
létezésükről.
Elmondható, hogy Kisdobronyban a szülés kimenetele eléggémegváltozott
az évek során.
Elsősorban azt kell megemlítenünk, hogy ma már nincsenek bábák, hanem
hivatásos szülésznők ill. szülészek segítségével megy végbe a szülés. A fiatalabb
nemzedék egyre halványabban emlékszik azokra a szokásokra, ill. hagyományokra,
amelyek a szülésre vonatkoztak.
Megállapí
thatjuk,

hogy

a

születéssel

kapcsolatos

hagyományok

Kisdobronyban jelentős változáson mentek keresztül. Napjainkban a várandós
anyák általában dolgoznak, í
gy nem tudnak akkora figyelmet fordí
tani állapotukra.
Nem jár nekik kiemelkedő bánásmód, esetleg az utolsó hónapokban. Egy-egy
családban két-három gyerek van. A hiedelmek többségével nem foglalkoznak, de
vannak,

akik

betartják:

nem

vásárolnak

előre

a

gyereknek,

csak

a

legszükségesebbeket, s a többit majd utána.
Sokat változott a gyermek nemének meghatározása is. Ma már ultrahanggal
nézik meg, nem pedig külső jegyek alapján határozzák meg.
Az anyák kórházi körülmények között szülnek, nem otthon, s nem bábák,
hanem orvosok segítségével.
Megváltoztak a keresztelés körülményei. Mindenki igyekszik étteremben
tartani a keresztelési lakomát, hiszen í
gy könnyebb, s divatosabb is. A régiekkel
ellentétben ma már 3-4 pár keresztszülőt is hivnak, akik rokoni és baráti körből
kerülnek ki.
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A gyermek ruházata is változatosabb, szí
nesebb, mindenki a legjobbat akarja
utódjának. Nagyon kevesen hisznek a babonákban, a hiedelmekben. Csupán
néhányan tudnak a szenesvizelésről, vagy a szemmelverésről. Ez bizonyos fokig
természetes dolog, hiszen a világ változik, fejlődik, így az emberek inkább
tudományos válaszokat keresnek a problémákra, nem a babonaságban hisznek.
Elgondolkodtató, hogy az évek során milyen rohamosan merülnek feledésbe
a hagyományaink. Ezért tűztem ki célomul, hogy felkutatom a meglévő és a már
felledésbe merült hagyományainkat.
A születéssel, gyerekneveléssel, keresztelővel kapcsolatos megnevezéseket is
elemezte, összesen 64 szót.
A szavak szerkezetileg változatos képet mutatnak. Vannak közöttük egyszerű
tőszók: anya, család, pólya; és képzett szavak: állapotos, szoptat, keresztelő, szülés;
és összetett szavak: édesanya, fejkötő, gyermekágy, keresztanya.

A vizsgált

szavakból egyszerű tőszó 37 % százalékban fordul elő, képzett szó 25 %-ban és
összetett szó19 %-ban.
A szavak szófaji megoszlásukat tekintve is változatosak. Leggyakrabban
főnevek fordulnak elő (78 %). Más szófajú szavak ritkábban fordulnak elő:
melléknevek (9 %), igékből (13 %).
A megnevezések eredetük szerint is változatos képet mutatnak. A vizsgált 64
szóból a legtöbb belső keletkezésű szó. A jövevényszavakon belül vannak szláv:
bába, keresztelő, keresztelés, komaasszony; latin: ciklus, templom; finnugor: apa,
fej, fiúés alán: asszony, ágynemű átvételek.
Munkám megírása során ráébredtem arra, hogy ha igazán meg akarjuk
ismerni magunkat, egymást, nemzetünket, akkor szokásainkat is ismerni kell. A
gyermekeknek minta és példa kell. Fontos, hogy a mai nemzedékben is kialakítsuk
a hagyomány ápolására való igényt. Persze mindezt csak úgy tehetjük, ha jól
megismertük és átadjuk a példákat.
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РЕЗЮМЕ
Тема

бакалаврської

роботи

«Звичаї

та

традиції,

повʹязані

з

народженням дитини у с.Мала Добронь Ужгородського району».
Метою моєї роботи було: зібрати та розглянути всі звичаї та традиції,
які повʹязані з вагітністю, народженням дитини, та традицій виховання дітей.
Тема є актуальною тому, що в наш час мало людей, які знають старі
звичаї, які мали великий вплив на вагітну жінку. В наш час вже всі
народжують у лікарні, і ніхто не звертає увагу на старі традиції.
Збір інформації проводили активним способом у формі вільного
інтерв’ю. Місце зібрання інформації с. Мала Добронь, яка розташована в
Ужгородському районі. Серед респондентів виключно жителі, які з
народження живуть у селі.
У бакалаврській роботі зібрані звичаї і традиції які ще існують в селі,
або про які ще пам’ятає старше покоління. Також проведено аналіз виразів,
які повязанні з народженням, родами, вихованням дитини.
Робота складається з вступу, 5 розділів, висновків, списку використаної
літератури та додатків.
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SUMMARY
In my bachelor's paper, I was considering the topic: " Customs and traditions
are related to the birth of a child in the village of Mala Dobron, Uzhgorod district."
The purpose of my work was to: collect and consider all customs and
traditions related to pregnancy, childbirth, childbirth and traditions of raising
children.
The topic is relevant because in our time there are few people who know the
old customs that had a great influence on the pregnant woman. In our time,
everybody is born in the hospital, and nobody draws attention to the old traditions.
The collection of information was conducted in an active way in the form of
a free interview. Place of gathering information with. Malaya Dobron, which is
located in Uzhgorod district. Among respondents there are exclusively residents
who live in the village from birth.
In the bachelor's work, the customs and traditions that still exist in the
countryside are collected, or which the older generation still remembers. Also, the
analysis of expressions associated with the birth, childbirth, and upbringing of the
child is carried out.
The work consists of an introduction, 5 sections, conclusions, list of used
literature and appendices.
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