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BEVEZETÉS 

 

Dolgozatom témája az emberi élet első nagy fordulópontjának, a születésnek 

mint átmeneti rítusnak a vizsgálata. Célom a szülés és a születés köré 

szerveződő rítusok funkcionális vizsgálata, a hiedelmek működése és az ezeket 

éltető közösség közötti kapcsolat feltárása. 

Az elemzés során a születés eseményének társadalmi szerepét vizsgálom, azt, 

hogy a közösség milyen módon reagál, amikor megszületik egy-egy gyermek, a 

születést milyen hiedelem- és szabályrendszer veszi körül, valamint hogy e 

rendszer létét, működését és változását milyen tényezők befolyásolják. Azt is 

vizsgálom, hogy az egyén életszakasz-váltásában vagy állapotváltozásában 

milyen szerepe van az őt körülvevő közösségnek, és hogy ez az esemény milyen 

társadalmi folyamatokat generál. Elemzésem végül kitér arra is, hogy a 

hétköznapitól eltérő helyzet milyen feladatokkal látja el a közösség tagjait, s 

ezek milyen rituális szerepekkel járnak. 

Az elemzés fókuszában a születéssel/szüléssel kezdődő gyermekágy időszaka és 

az azt követő avatási szertartások (az anya templomi avatása és a gyermek 

keresztelője), azaz a rituális közösségi befogadás állnak. Ebben a periódusban 

olyan hiedelmek és rituális cselekvések játszanak meghatározó szerepet, 

amelyek a közösség tagjai számára normatív szabályokként; előírások és 

tilalmak formájában fogalmazódnak meg. Ezekkel részletesebben foglalkozom. 

A születést és a kapcsolódó rituális jelenségeket rendszerként értelmezem, nem 

pusztán hiedelmek és/vagy mágikus cselekmények időben egymásra következő 

sorozataként. A születés vizsgálata során általánosságban arra keresek választ, 

hogy a társadalmi szükségletek hogyan működtetik a hiedelemrendszert, vagyis 

milyen kapcsolat van a hiedelmek normatív szerepe, a rítusok közösséget 

szervező funkciója és a társadalmi (sőt gazdasági) viszonyok között. Egy 

hiedelemrendszer értelmezéséhez elengedhetetlen az ezt alakító 

mikrotársadalom vizsgálata, mert ezek a valóságban is együtt és a vizsgált 

közösség szemében is szétválaszthatatlanul léteznek. 
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Dolgozatomnak nem célja ugyanakkor a születés teljes spektrumának feltárása 

és az ezzel kapcsolatos összes esemény és mágikus cselekmény részletes leírása. 

Nem tartom feladatomnak a szüléssel kapcsolatos technikai eljárások, a 

higiéniai-egészségügyi viszonyok és a csecsemőgondozás gyakorlati teendőinek 

bemutatását, és nem foglalkozom a rendellenes és halva szülésekkel, a 

torzszülöttekkel és társadalmi megítélésükkel, vagy a bábák tevékenységével. A 

kutatás jelenlegi szakaszában nem része a vizsgálatnak a régióra vonatkozó 

történeti forrásanyag (például egyházi iratok, nyilvántartások, helyi rendeletek) 

áttekintése sem. 

A születéssel kapcsolatban végzett mélyfúrást az indokolja, hogy noha az 

kedvelt tárgya a néprajzi, szociológiai és vallástörténeti kutatásoknak, a 

feldolgozottság mértéke és mélysége nem kielégítő. A hazai szakirodalomban 

bőségesen találunk ugyan a születést leíró monográfiákat, részmonográfiákat és 

tanulmányokat, de néhány kísérleten túl rendszeres, a hiedelmek és az eljárások 

puszta bemutatásán túllépő, a rítusokat elemző és szélesebb társadalmi 

kontextusukat feltáró vizsgálatra alig van példa.1 

A születés azért emelhető ki az átmeneti rítusok sorából, mert több szempontból 

is különleges: egyrészt az eseményeknek egyszerre két főszereplője van, akik 

azonban a szülést követően különböző mértékben és más-más okok miatt 

kerülnek rendkívüli helyzetbe, másrészt a gyermek születése a közösség és az 

egyén élete szempontjából egyaránt jelentős változást jelent. Noha egy-egy 

gyermek születése a kívülálló számára pusztán az adott család életében tűnhet 

sorsfordító pillanatnak, a hagyományos társadalmakban ez az egyik 

legfontosabb közösségi esemény, amely annak tagjait (igaz rövid ideig) 

intenzíven mozgásban tartja, hosszú távon azonban kapcsolatrendszerüket és a 

gyermek társadalmi helyzetét is meghatározza. 

 

 

 

                                                
1 A legfontosabb, az adatközlésen túllépő munkákat a következő fejezetben mutatom 

be, a témára vonatkozó további publikációk adatai a bibliográfiában találhatók. 
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A feldolgozott hiedelemanyag 

Elemzésem saját gyimesi terepmunkámra2 és a recens néprajzi gyűjtéseket 

tartalmazó, a magyar nyelvterület egészéről származó hiedelemelbeszélések 

korpuszára épül. 

A terepmunka előzménye az átmeneti rítusok (a születés mellett a házasság és a 

halál) témakörébe tartozó, tilalmakként megfogalmazott hiedelemközlések és 

tabuelbeszélések rendszerezése volt, amelynek alapját a másoktól összegyűjtött 

szöveges anyagból készített adattár képezte. Ez a tabu-adatbázis már publikált 

néprajzi gyűjtések adatközléseiből áll,3 de a különböző adattárakban, 

archívumokban őrzött kéziratos források anyagát is tartalmazza.4 

                                                
2 A gyimesi terepmunkát és kutatást az OTKA 49175 számú, „Néphit, vallásos 

folklór Gyimesben” című csoportos, Pócs Éva által vezetett kutatási program 

keretében folytatom. 

3 Ezek részben tematikus szokásmonográfiák, melyek egy-egy szűkebb tájegység, 

település, esetleg etnikai csoport anyagát ismertetik (Balázs 1994, 1995, 1999; 

Kapros 1986; Kertész 1989; Kresz 1960; Markos 1986; Rizsik 2000; Szikszai 2004; 

Bakó 1987; K. Kovács 2004; Virág 1994; Virt 2001); az emberélet nagy fordulóit 

bemutató munkák (Jung 1978; Madar 1995; Kovács 1988); egy régió teljes 

hiedelemvilágát feldolgozó monográfiák (Csőgör 1998; Fejős 1985; Kovács 1982; 

P. Madar 1967; Pócs 1964); a hiedelmeket és szokásokat is érintő, egy-egy 

tájegységet vagy népcsoportot tárgyaló átfogó monográfiák (Gönczi 1914; Fél 

1941). Gazdag forrásanyagot kínál a Folklór Archívum című sorozat (főleg Kára 

1973; Fehér 1975; Bosnyák 1980; Bondár 1982; Zentai 1983; Bosnyák 1984; Virt 

1987), valamint az Ethnographia és a Magyar Nyelvőr 19. század végi és 20. század 

eleji kötetei (pl. Istvánffy 1890; Szendrey 1928; Ferenczi 1874). További fontos 

adatokat közölnek a más tudományágakhoz – elsősorban a népi orvosláshoz és a 

vallási néprajzhoz – is kapcsolódó munkák (pl. Berde 1940; Oláh 1986; Temesváry 

1899; Bartha 1980; Illyés 1931). 

4 Anyaggyűjtést végeztem a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában (EA), az 

MTA Néprajzi Kutatóintézetének Néphit Archívumában (NA), ahol felhasználtam a 

Magyar Néphit Topográfia (MNT) kérdőíveit is, valamint a pécsi Janus Pannonius 

Múzeum Néprajzi Osztályának Adattárában (JPMA). 



 

 

7 

A közel ezer szöveget tartalmazó adatbázis az egész Kárpát-medence területét 

lefedi, kiterjed a magyar nyelvterület külső határaira (Moldvára), a nyelvhatáron 

belül pedig a magyarországi nemzetiségek adataira is. Időben nagyjából a 19. 

század végétől napjainkig tartó időszakot fogja át. Bár térben és időben szórt a 

vizsgált hiedelemanyag a 19. század végi és a 20. századi magyar nyelvterület 

vonatkozásában reprezentatívnak tekinthető. 

Saját gyűjtésem helyszíne a Gyimesként (Gyimes völgyeként, Gyimesekként) 

ismert néprajzi táj.5 A történelmi Magyarország határán, Erdély keleti végein, 

azaz a Keleti-Kárpátok nyugati oldalán fekszik, a Csíki-havasok és Moldva 

között. Romániában ma közigazgatásilag részben Hargita (egykor Csík), 

részben pedig Bákó megyéhez tartozik. A Gyimesi-hágótól indulva, a Tatros 

forrásvidékén, a folyó völgyében egészen a Gyimesi-szorosig végighaladva, a 

Moldvába vezető főút- és vasútvonal mentén, mintegy 700-900 méter 

magasságban helyezkedik el. A mikrorégiót a gyimesi csángók lakják, akik 

három nagyobb (25-30 km hosszú), szinte egybefüggő településen élnek; ezek 

Gyimesfelsőlok (Lunca de Sus), Gyimesközéplok (Lunca de Jos) és 

Gyimesbükk (Ghimes). A Tatros völgyét kétfelől beömlő kisebb patakok, 

patakvölgyek tagolják; ezek mentén él szórványokban, bokrokban a lakosság, 

amely a vízfolyások neve alapján azonosítja magát (pl. antalokpataki, Jávárdiból 

vagy Barackosból való). 

A kutatást Gyimes egy jól körülhatárolható részén, az egyházi és közigazgatási 

szempontból Gyimesközéplokhoz tartozó Hidegségen (Valea Rece) végeztem. 

Ez a Tatros völgyéből északi irányban kiágazó, nagy kiterjedésű és sűrűn lakott 

terület – a helyi szóhasználatban “Hidegségpataka” – a Hidegség-patakról, a 

Tatros leghosszabb és legbővizűbb mellékágáról kapta nevét. Valamivel több, 

mint 2000 fős lakossága csaknem teljesen magyar ajkú.6 Életmódjukat az 

átlagnál hűvösebb éghajlat és a rövid nyár határozza meg: zöldség, gyümölcs és 

                                                
5 Összefoglaló ismertetései (történelmi háttér, természetrajz, gazdálkodás, folklór): 

Orbán 1868: 1: 76-85; Kósa–Filep 1983: 102; Balassa 1989: 182-187; Zsigmond 

2004. A területről átfogó (ország) és részletes (régió) térképet ld. a mellékletekben. 

6 1992-ből származó adatok szerint a 2184 magyaron kívül 10 román és 20 cigány élt 

a településrészen; vö. www.cchr.ro/jud/turism/hun/3/35/35gyimeskozeplok.html 
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gabonatermesztésre a vidék teljesen alkalmatlan, ezért főleg burgonyát 

termelnek. Elsősorban állattartásból, legelő- és tejgazdálkodásból élnek, amely 

havasi pásztorkodáson alapul. A szarvasmarhatartás jellemzője, hogy a családok 

– vagy egyes családtagok – nyáron kiköltöznek a magas hegyeken elszórt 

szállásokra. Ezzel párhuzamosan létezik a fizetség és/vagy tejhaszon fejében 

fogadott pásztorok általi legeltetés a havasi legelőkön vagy a falu határába 

naponta kicsapott és esténként hazatérő állattartás módja. Télen a faluban az 

istállózó tartás során a nyáron kaszált szénát etetik fel az állatokkal. 

Jövedelmüket fakitermeléssel, fuvarozással és a helyi fűrészüzemekben vállalt 

munkával egészítik ki. A lakosság elenyésző része jár dolgozni a környező 

településekre vagy a 40 km-re fekvő Csíkszeredába (Miercurea Ciuc). 

Az itt élők túlnyomó többsége római katolikus, s ez erősen meghatározza 

mindennapjaikat. Hidegség a gyimesközéploki plébániához tartozik, két önálló 

temploma, két temetője és számos kápolnája van. Az önellátásra berendezkedett 

közösség nyelve és kultúrája archaikus; a mai napig koherens 

hagyományrendszert ápol, rokonsági kötelékei nagyon erősek. Az itt lakóknak 

önálló “hidegségi” identitásuk van: azt mondják például, “lemegyek a Lokra.” 

Gyimesfelsőlok és Középlok között nem nagyon tesznek különbséget (a két 

település mára gyakorlatilag összenőtt), de a Bákó megyéhez tartozó vegyes – 

magyar és román, katolikus és ortodox – lakosságú Gyimesbükktől 

különállónak érzik magukat. 

2005-ben összesen két hónapot töltöttem el Hidegségen. Ez alatt különböző 

korcsoportok tagjaival készítettem interjúkat: többségükben nőkkel, akik 

nagyrészt 20 és 35 év közötti fiatalasszonyok, kisebb részben középkorúak, 

valamint az idősebb generáció tagjai (60 éven felüliek). Beszélgettem férfiakkal 

(ők az adatközlők kb. 10 százalékát jelentik), illetve néhány leánygyermekkel is 

és sikerült interjút készítenem a gyimesközéploki plébánossal. Arra törekedtem, 

hogy minél több, a témába vágó eseménynek szemtanúja lehessek: többször is 

meglátogattam a gyermekágyas anyákat (négyükkel készítettem interjút), részt 

vettem templomi keresztelőkön és az ezeket követő keresztelői ebédeken is. 

Ezen túl számos más eseményt – több misét, temetést, búcsút, esküvőt, 

falunapot és csőszfelvonulást – is figyelemmel kísértem és dokumentáltam. 

Gyimesben végzett kutatásom hosszú távon ki fog terjedni az emberi élet 



 

 

9 

jelentős átmeneteinek vizsgálatára: a születés mellett a keresztelőt, az 

elsőáldozást, a bérmálkozást, a kicsengetést (ballagás a nyolcadik osztályból), a 

csőszködést („szüreti” felvonulás és bál a 18. életévüket betöltött fiúk számára), 

a regruta- azaz katonavacsorát, az esküvőt/lakodalmat, a szülést/kiavatódást 

(asszonyavatás), a 40-50-60-70 évesek közös születésnapját és a jelentősebb 

házassági évfordulók megünneplését, valamint a halál/temetés szokásait és 

rítusait is tervezem feldolgozni. 

 

A kutatás módszere 

Korábbi kutatásaim során a születési tabukat rendszereztem a recens magyar 

néprajzi gyűjtések alapján. A szakdolgozatomban7 elvégzett elemzés 

nyilvánvalóvá tette, hogy az adatbázis szövegei alapján felrajzolhatók bizonyos 

tendenciák és törvényszerűségek, s meghatározhatók a magyar nyelvterület 

születési tabuinak fő csoportjai és azok tematikája. Akkori eredményeimet a 

későbbiekben tovább folytatott és tematikusan kiszélesített anyaggyűjtés sem 

módosította lényegesen. A vizsgálat azzal a tanulsággal szolgált, hogy a más-

más időszakokból és különböző helyekről származó, heterogén módszerekkel 

gyűjtött szövegek korpuszának elemzése nem ad(hat) választ a hiedelmek 

működésével, funkciójával és változásaikkal kapcsolatos kérdésekre. A 

vizsgálatot ezért szükségesnek tartottam kiegészíteni a gyimesi terepen végzett 

gyűjtőmunkával, amelynek eredményeként a viselkedést szabályozó hiedelmek 

immár kontextusukban vizsgálhatók, ami pedig lehetővé teszi a 

hiedelemrendszer funkcionális értelmezését és az elemei közötti összefüggések 

feltárását. 

A születéssel kapcsolatos hiedelmek minden tájegységre és néprajzi csoportra 

kiterjedő szisztematikus gyűjtése, számbavétele és bemutatása azonban ma is 

elengedhetetlen. A jobb híján az emlékezet nyomán rögzített adatok vagy az 

eredeti kontextusukból kiemelt szövegek alapján azonban nem kapunk – mert 

                                                
7 Kísérlet a születéssel kapcsolatos tiltások rendszerezésére, Budapest, 1993 (Kézirat 

az ELTE Folklore Tanszékén). 
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nem kaphatunk – teljes képet a hiedelemrendszer törvényszerűségeiről.8 Döntő 

többségében „ma [...] a néphit, a hiedelmek funkcionális megismerése is csak 

nyelvi szövegekből történhet, lényegében tehát rekonstrukciós jellegű.”9 Ennek 

következtében a kutató az adatközlők által már interpretált, azaz már eleve 

megkonstruált jelenségeket re-konstruálja,10 s csak annyit tudhat meg egy adott 

szokásról vagy hiedelemről, amennyi szöveges formában 

megfogalmazód(hat)ott11 vagy abból közlésre került. Ezért fontos az olyan 

helyszínen végzett terepmunka, ahol lehetőség van az élő hiedelmek rendszeres 

vizsgálatára, ahol a társadalmi mozgatórugók, az egyéni motivációk és a 

változások is megismerhetők. 

Egy ilyen kérdéseket felvető kutatásra Gyimes és azon belül Hidegség területe 

kiválóan alkalmas. A születés és keresztelő szokásait itt még senki sem tárta fel 

részleteiben,12 noha a születési hiedelmek és rítusok itt a mai napig egységesen 

működő rendszert alkotnak és organikus elemei a mindennapoknak. Ezentúl 

Gyimesközéplokon egy átmeneti állapot tanúi lehetünk: noha az asszonyavatás 

hagyományos kerete már felbomlott, de maga a rítus a keresztelőbe beépülve 

még tovább él és betölti eredeti szimbolikus feladatát. Mindez egy olyan 

folyamat része, amely máshol már évtizedekkel ezelőtt befejeződött, s az 

asszonyavatás szokásának teljes eltűnésével járt – ma már katolikus és 

protestáns közösségekben egyaránt ismeretlen, s ha nyomaiban meg is őrződött 

olykor, működő rendszerként többé már nem értelmezhető. A gyermekágy és az 

avatás fennmaradását Gyimesben a belső átalakulások (pl. a fiatal nemzedékek 

                                                
8 A hiedelemrendszer összetettsége, rugalmassága és helyi sajátosságai miatt Pócs 

Éva inkább tendenciák meghatározását javasolja (1980b: 269). 

9 Fejős 1985: 38. A hiedelemrendszer már nem funkcionáló vagy töredékes részeinek 

rekonstrukciója azonban a helyszíni gyűjtés alapján is csak esetleges lehet (Pócs 

2001: 9). 

10 Geertz 1988: 23. 

11 Niedermüller 1981: 178. 

12 Tankó Gyula középloki tanár közöl ugyan néhány adatot Gyimesről szóló, vegyes 

tematikájú kismonográfiájában, de rendszeres feltárást nem végzett és teljes 

anyagközlést sem ad a témáról (Tankó 2001: 68-69). 
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modernizálódó életszemlélete és divatkövetése) és a kívülről kezdeményezett 

változtatások (pl. az egyházi reformtörekvések) ellenében is tovább élteti a 

közösségi igény. Így a gyermekágy, az avatás és a keresztelő korábbi és mai 

szokásrendszere továbbra is értelmezhető funkciója és működése fényében. 

A terepmunka közvetlen megfigyelésen alapuló módszere és kötetlen illetve 

irányított interjúk készítése lehetőséget adott rá, hogy megvizsgáljam, a 

közösségben milyen összefüggés van a hiedelmek ismerete és szabályként való 

megfogalmazása, valamint gyakorlati megvalósulása között, és mindezt milyen 

módon befolyásolja a közösségi normarendszer, illetve külső tényezők hatása. A 

gyűjtés tapasztalata megerősíti azt a feltevést, hogy a hiedelemrendszernek 

párhuzamosan több síkja létezik: az implicit tudás, a gyakorlati alkalmazás és 

mindezek narratív megfogalmazása.13 A hiedelmek, rítusok és mágikus 

eljárások (azaz a közösségi tudás) narratívái a gyakorlatban szabályokban és – 

szinte ösztönösen követett – viselkedési normákban nyilvánulnak meg. A 

közösségben hagyományozott történetek (ismeretek) tehát nem csak a 

narratívák szintjén élnek, hanem a társadalmi élet kulturális összefüggésében 

is.14 A terepmunka kézzelfoghatóvá tette, hogy a közösségi kontroll miként 

legitimálja a hiedelemtudás működését. A szülés körüli hiedelmek és rítusok 

nagy része ugyanis közösségi jellegű és az egyéni cselekvések is a közösség 

érdekeit szolgálják sokszor. 

Az emberi életfordulók kapcsán – de más témák esetében is – a szokások és 

hiedelmek társadalmi aspektusának törvényszerűségeire eddig csak néhány 

részelemzés irányította rá a figyelmet. Így került a vizsgálatok középpontjába a 

látványos – ezért kedvelt kutatási témának számító – lakodalom 

szimbólumrendszere és annak társadalmi vonatkozásai.15 A haláleset kiváltotta 

                                                
13 A hiedelem – cselekvés – szöveg összefüggésével és a hitmérték elméleti kérdésével 

foglalkozik például Pócs 1977, 1980a; Voigt 1980; Fejős 1985; Keszeg 1999; Ilyés 

2004. 

14 Malinowski 1972: 398. 

15 Hoppál 1981, 1987; Niedermüller 1981, 1983. 
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önszerveződő közösségi mozgásokra, illetve a temetési rítusok széleskörű 

társadalmi összefüggéseire szintén felhívták már a figyelmet.16 

A születés szokásainak társadalmi vonatkozásait is hangsúlyozó vizsgálat során 

az átmeneti rítusok fogalmát hívom segítségül, de nem egyszerűen magát a kész 

modellt alkalmazom az anyagra, hanem a törvényszerűségeit használom arra, 

hogy folyamatában és összetettségében vizsgáljam az anyagot, s ez által az 

egyén és közösség kapcsolatának szerepére is rávilágítsak. 

 

A dolgozat felépítése 

A bevezető fejezetet tudománytörténeti áttekintés követi, amelyben a 

nagyszámú publikációt eredményező feldolgozásra való tekintettel csak 

meghatározott szempontból mutatom be a születés nemzetközi és hazai 

szakirodalmát. Ezen belül részletesen kitérek Arnold van Gennep elméletére és 

ennek hatására a kutatásban, a dolgozatban ugyanis kulcsszerepe van az átmenet 

folyamatának és az azt övező közösségi reakciónak, amely magában foglalja a 

hiedelmek, rítusok, viselkedési normák, és a társadalmi kapcsolatok összességét 

is. 

A harmadik, negyedik és ötödik fejezet a születés és a keresztelő közötti időszak 

gyermekre és gyermekágyas anyára vonatkozó hiedelem- és 

viselkedésrendszerét és az utána következő asszonyavatás valamint az egyházi 

keresztelés rítusát mutatja be Gyimesközéplokon. A vizsgálat kiterjed a 

szokások időbeli változásaira és a közösségi szemlélet és normák, valamint az 

egyéni startégiák közötti kapcsolatra. A szülés/születés és a templomi avatási 

rítusok közötti időszak hiedelem- és rítusrendszere mellett az ezeket 

meghatározó társadalmi vonatkozásokra is kitérek. 

Az utolsó fejezetben az átmeneti rítusokkal kísért emberi életfordulók közötti 

párhuzamokra hívom fel a figyelmet a gyimesi gyűjtés tapasztalatai és a recens 

néphitadatok vizsgálata alapján. Összehasonlító táblázatok segítségével 

bemutatom az átmeneti folyamatok hasonlóságát: az egyéni és a közösségi 

szerepek, a viselkedési- és szabályrendszer, valamint a rítusok és a rituális 

                                                
16 Kunt 1987; Virt 2003. 
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szimbólumok közötti megfeleléseket a születés, a házasság és a halál körüli 

eseményekben. 

A disszertációt a keresztelő körüli társadalmi vonatkozásokat összefoglaló 

táblázat, a harmadik-ötödik részt illusztráló további hiedelemszövegeket 

tartalmazó szövegtár és a Gyimesközéplokon készített fényképekből válogatott 

képgaléria, továbbá három darab – a régiót Románián belül, a környező felcsíki 

területet és Gyimes régióját részletesen ábrázoló – térkép egészíti ki. 

 



 

 

KUTATÁSTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK 

 

A születés jelensége mindig a tudományos érdeklődés középpontjában állt. A 

néprajzi, az antropológiai és a társtudományok (szociológia, művelődés- és 

kultúrtörténet, történettudomány, pszichológia, orvostörténet) feldolgozásai és 

az anyag bemutatása különböző korszakokra és irányzatokra tagolhatók. Ez a 

többirányú és folyamatos érdeklődés nagy számú tanulmányt és kötetet 

eredményezett, különösen ha a helyi nyelveken megjelent publikációkat is 

figyelembe vesszük. Az összes születésről megjelent szakmunkát nem lehet 

célom számba venni, ezért csak néhány fontosabb monográfiát említek. 

Az egyik legkorábbi alapmű Heinrich Ploss 19. század végi, különböző 

népektől származó, nagyszámú adatot felsorakoztató munkája, amelyet nálunk 

már igen korán ismertek és használtak.17 Európa-szerte számos fontos 

kultúrtörténeti feldolgozás készült a születés témájában: például Jacques Gélis 

francia (később angolul is megjelent) vagy Eva Labouvie német nyelven írt 

monográfiája.18 Egy régió vagy közösség életében vizsgált tradicionális 

születési szokások és rítusok elemzésének legújabb példája Marja-Liisa 

Keinänen Karéliáról szóló tanulmánykötete.19 Különböző kultúrák születési – 

emellett felnőttéválási, házassági és halotti – rítusait veti össze monográfiájában 

a Martha Nemes Fried és Morton H. Fried szerzőpáros.20 A születésről alkotott 

elképzelések és eljárások kulturális-társadalmi, sőt gazdasági-politikai 

meghatározottságát újabban egyre intenzívebben vizsgálják, amikor az 

antropológiai kutatások a modern társadalmakra is kiterjesztik a figyelmüket. 

Ebben a tekintetben fordulópontnak tekinthető a négy kiadást megért, Brigitte 

Jordan által jegyzett monográfia,21 amelyben négy kultúra (a maja indiánok, 

                                                
17 Ploss 1882-1884 [1911-1912]. 

18  Gélis 1984 [1991]; Labouvie 1998. 

19 Keinänen 2003. 

20 Fried – Fried 1980. 

21 Jordan 1993. 
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svéd, holland és az Egyesült Államok) jelenkori születéshez való viszonyát 

elemzi. 

 

Születéssel kapcsolatos kutatások a magyar néprajzban 

A továbbiakban először áttekintem a születéssel kapcsolatos magyar szokás- és 

hiedelemanyag feldolgozásának eddigi szempontjait, de csak azokra a 

publikációkra utalok, amelyek közvetlenül érintik témámat, módszertanilag a 

saját kutatásom előzményének tekinthetők, s nem pusztán szokásleírások. 

A magyar néprajzi szakirodalom néhány nagyobb csomópontra és több 

korszakra tagolható, ha a születés témájának feldolgozását vizsgáljuk. Ezek a 

korszakok a mindenkori társadalomtudományi érdeklődés különböző 

vonulataihoz kapcsolódnak, amelyek meghatározták a diszciplína kutatási 

irányát, vagy egy-egy részterület feltárásának és publikálásának módját. Így a 

kezdeti rövid adatközlésektől a mitológiakutatáson át az orvosi, népi 

gyógyászati érdeklődésen keresztül, a társadalomnéprajzi vizsgálatok 

megerősödésén túl a tematikus és/vagy táji monografikus igényű 

feldolgozásokig – beleértve a szokás- és hiedelemkutatás eredményeit is – 

különböző típusú és szempontú megközelítések kaptak hangsúlyt a születéssel 

kapcsolatban megjelent publikációkban. 

Jelentős nagy, összefoglaló mű a születés magyar kultúrtörténetének egyszerre 

több szempontú (orvostörténeti, történeti néprajzi, recens néprajzi és saját 

gyűjtésű) anyagot tartalmazó munkája, amely a közelmúltban jelent meg Deáky 

Zita és Krász Lilla tollából.22 

A kutatástörténet teljes felvázolásától itt eltekintek, mert az megtalálható 

Kapros Márta A születés szokásai és hiedelmei az Ipoly mentén című 

monográfiájának előszavában, ahol a szerző 1986-ig sorra veszi a születéssel 

foglalkozó néprajzi, vagy néprajzi vonatkozású publikációkat.23 

A születés témáját érintő legkorábbi elemző munkák abba a sorba tartoznak, 

amelynek részeként az 1800-as évek közepén a recens hiedelmekben és a 
                                                

22 Deáky – Krász 2005. 

23 Kapros 1986. 
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különböző forrásokban a magyar ősvallás és hitvilág mozaikjait kutatták egy 

feltételezett magyar mitológia rekonstruálása céljából. Az emberi élet 

fordulópontjait nem rendszerként vizsgálták, hanem – más jelenségekhez 

hasonlóan – egyes elemeinek gyökereit keresték a pogánykori vallásokban. 

Így Ipolyi Arnold több születéssel kapcsolatos kérdést említ nagy összefoglaló 

munkájában, a Magyar Mythologiában.24 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 témámhoz szorosan kapcsolódó keresztelési 

lakomát vagy vendégséget. Az általa ismert típusok és elnevezések eredetét 

szófejtéssel próbálja megoldani – nem mindig megnyugtató módon. 

Tudománytörténeti szempontból azonban lényegesebb, hogy – ha vázlatosan is 

–, adatokat közöl a gyermekágyasnak hordott étel és a keresztelői lakoma 

formáiról és ezek kapcsolatairól, azaz a paszita, a radina és a csök szokásáról.25 

A mitológiai szemléletmódból eredő hangsúlyeltolódást tükrözi az a tény, hogy 

míg a születésre két teljes, a házasságra pedig már csak alig két oldalt szán 

(541-544), addig a temetés témájának önálló fejezetet szentel és huszonkét 

oldalon keresztül tematikusan (szertartások, eltemetés, sír) tárgyalja azt (548-

570). 

Ipolyi nyomán – és kezdetben annak folytatásaként – Róheim Géza is érinti az 

emberélet fordulóinak egyes kérdéseit. A Magyar néphit és népszokások26 című 

munkájában ő sem szentel ugyan külön fejezetet a születés témakörének, a 

halotti szertartásokat viszont negyven oldalon keresztül tárgyalja. A kötetben 

elvétve találunk utalásokat a termékenységgel, az ősanya kérdésével, vagy a 

gyermekszületés illetve a keresztelő egy-egy jelenségével kapcsolatban. Más 

munkáit is figyelembe véve27 módszertani jelentősége az, hogy a szokások, 

szertartások (a rítus szót még nem használja) értelmezésére, s nem pusztán azok 
                                                

24 Ipolyi 1854. 

25 Ipolyi 1854: 541. 

26 Róheim 1990 [1925]. 

27 Róheim 1914, 1984. 
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bemutatására törekszik. Az anyaggal kapcsolatban olyan kérdéseket vet föl, 

amelyek az összefüggésekre, az eredetre, de főleg a párhuzamokra vonatkoznak. 

Az értelmezéshez főleg a pszichoanalízis módszereit alkalmazza, ezért 

eredményei néha erőltetettnek tűnnek ugyan, de a hatalmas nemzetközi 

összehasonlító anyag mellé állítva igen tanulságosak. 

Az emberi élet fordulóival kapcsolatos tematikus feltárás (a gyűjtés és 

publikálás) nem volt egyenletes. A halotti szokások a túlvilággal, lélekhittel 

való kapcsolatuk miatt, míg az esküvő a látványos és mozgalmas szokások, 

illetve gazdag szövegfolklorisztikai, tánc- és zeneanyaga miatt került már korán 

a gyűjtők látókörébe. A születéssel kezdetben mint babonákkal gazdagon átszőtt 

– és ezért gyakran káros eredményekkel járó – jelenséggel foglalkoztak, így 

nem véletlen, hogy az első nagy monográfia is orvosi és felvilágosító 

szempontú volt. Temesváry Rezső úttörő munkája elsősorban a szülés körüli 

eljárásmódok és a hiedelmek, szokások egész nyelvterületet felölelő tárháza.28 

Gönczi Ferenc munkássága a születés témájának elemző feltárásához 

megkerülhetetlen. A Somogyi gyermek című könyve29 Temesváry óta az 

egyetlen, viszont egészen más jellegű monográfia: a szerző egy önálló régióban, 

Somogy területén végez mélyfúrást a születés és gyermeknevelés 

kérdéskörében, a leírásban figyelme kiterjed az időbeni és térbeli változatokra. 

Személyesen gyűjtött adatai megbízhatóak és a tárgyalt jelenség variánsait is 

bemutatja; ebből kiderül, hogy egyazon területen akár falvanként eltérő és 

egymásnak ellentmondó adatokat is kaphatunk ugyanarról a témáról. A 

változatok közlésére annál is inkább lehetősége van, mert – mint a könyv 

előszavában jelzi – hat éven keresztül tartó helyszíni gyűjtést végzett személyes 

                                                
28 Temesváry 1899. A kutatás szempontjából a monográfia természetesen alapműnek 

számít és jelentősége abban áll, hogy azonos szempontok alapján hatalmas anyagot 

gyűjtött egybe az egész magyar nyelvterületről, nem mellőzve a nemzetiségi 

adatokat sem. Tematikája nagyon széles, számtalan jelenségre kiterjedő és a 

hétköznapi életben helyezi el a terhességgel, születéssel kapcsolatos történéseket. 

29 Gönczi 1937. 
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kikérdezéssel – a kérdőíves anyaggyűjtés ugyanis nem járt sikerrel.30 A 

monográfia érdeme továbbá, hogy figyelemmel kíséri a megyében élő németek 

és horvátok hagyományait is. Ez az első olyan munka – szerves folytatásaként 

Gönczi előző tájmonográfiájának31 – ahol a gyűjtő a születés témáját nemcsak 

hiedelmek és szokások egymásutánjaként fogja föl és közli, hanem érzékeny a 

kapcsolódó jelenségekre, 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. 

Szendrey Ákos és Zsigmond adják a téma első nagy, szisztematikus áttekintését 

A Magyarság néprajza negyedik kötetében,32 ahol széleskörűen és részletesen 

mutatják be a születés szokásait. Szakmai érdeklődésüknek megfelelően nagy 

hangsúlyt kapnak a szülés körüli varázslatok a terhesség előtti időtől a 

csecsemő- és a kisgyermekkorig. Ki kell emelni, hogy az anyag összefoglalása 

során olyan szempontokat is figyelembe vesznek, amelyek a korábbi néprajzi 

szemléletű gyakorlathoz képest újszerűek. Alfejezetekben kitérnek olyan 

kérdésekre, mint a meddőség, a halvaszülés vagy az ikrek. Külön címszó alatt 

tárgyalják az apa szerepét a szülésnél, majd a gyerek elismerésénél, családba 

fogadásánál. A születés társadalmi kontextusban való vizsgálatának igényét 

tovább erősíti a keresztelő aprólékos tárgyalása (a húszból öt oldalon 

keresztül!). Az események szinte minden mozzanatát külön alfejezet mutatja be: 

1. Keresztelés, 2. Földi vagy szárazkeresztelés, 3. Névadás, 4. A komák, 5. A 

főkoma-pár kötelességei, 6. A gyermek felöltöztetése, 7. A keresztelői menet, 8. 

A templomban, 9. A keresztelőről hazamenet, 10. A keresztelőlakoma, 11. 

Korozsma. Szintén külön fejezetet kap a gyermekágyas időszakot lezáró 

asszonyavatás (itt egyházkelő), de sokkal kisebb terjedelemben, mint a 

keresztelő, a hangsúly pedig inkább a kapcsolódó hiedelmeken és 

szokáscselekvéseken van. Említésre méltó még Az „első” a gyermekéletben 

                                                
30 A gyűjtés módszere és az általa megfogalmazott tanulságok még ma is aktuálisak, 

megismerésük hasznos lehet a terepre induló kezdő gyűjtők számára. 

31 Gönczi 1914. 

32 Szendrey – Szendrey 1937. 
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című fejezet, ahol addig szokatlan módon elsőként tárgyalják a szerzők a 

gyermek életében fontos mágikus vagy rituális (ők nem használják e 

kifejezéseket!) alapú, vele először megtörténő eseményeket: az első hajvágástól 

a keresztszülőtől kapott első gatyának való anyagig. A hiedelmek ilyen típusú 

tematikus vizsgálata máshol is megjelenik Szendrey Zsigmond írásaiban, ami 

tükrözi a hiedelemrendszer új szempontú megközelítésének igényét.33 

A születéssel kapcsolatos hiedelmek, szokások gyűjtése felől fokozatosan a 

társadalomnéprajzi vizsgálatok felé tolódott a hangsúly, illetve azok 

felerősödésével kapott szerepet a születés témája hol az asszony, hol a gyermek 

közösségben betöltött helyének vizsgálatakor. Ilyen szempontból újszerű Fél 

Editnek egyebek mellett az anya és a gyerek státusát vizsgáló származó, a 

hiedelem- és szokáskutatás számára is lényeges adatai.34 Szintén tágabb 

összefüggésekben – az anya és a gyermek társadalomban betöltött szerepére 

összpontosítva – a születéssel kapcsolatos hiedelmek és szokások is helyet 

kapnak Kresz Mária, Morvay Judit és Fügedi Márta alapvető munkáiban.35 

Ehhez az irányhoz részben kapcsolódik a jogi népszokások ide vonatkozó 

számos jelensége is, amit Tárkány Szücs Ernő monográfiája tárgyal.36 Fontos 

adalékokat kapunk a gyermek társadalomba való befogadásáról, az 

anyává/szülővé válás jogszokásbeli következményeiről, vagy a gyermekszületés 

során kialakuló és a család szempontjából meghatározóvá váló műrokonság, a 

keresztszülőség/komaság intézményéről. A társadalomnéprajzi megközelítés 

tanulságai a születési rítusok működésének és alakulásának vizsgálatánál, 

vagyis az értelmezés kérdéseinek megoldásánál (a hiedelmek és rítusok 

társadalmi meghatározottságának hangsúlyozásában) nagy mértékben segítették 

munkámat. 

A Gönczi óta eltelt időszakban az egyetlen születéssel kapcsolatos, nem pusztán 

szokásleíró monográfia 1986-ban jelent meg. Kapros Márta célja mindenre 

kiterjedő áttekintést adni a kérdésről, egy önálló tájegység, az Ipolyság 
                                                

33 Szendrey 1932, 1938. 

34 Fél 1935, 1941. 

35 Kresz 1960; Morvay 1981 [1956]; Fügedi 1988. 

36 Tárkány Szücs 1981. 
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vizsgálata kapcsán. Kapros a dolgozatom szempontjából lényeges jelenségeket 

is bemutatja: 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 keresztszülő-

választás variánsait. A születés témájában ez az első komplexitásra törekvő 

munka, amely mind a szokásrendszer eseményeinek időbeli kiterjedésében (a 

házasulandók életkorától a gyermek egyéves koráig) mind mélységében (az 

egyes jelenségek minél több oldalú bemutatása: hiedelem-, medicinális, 

közösségi/társadalmi, vallási, stb. szempontú megközelítés) a teljesség 

igényével készült. Az alapos helyi vizsgálaton túl azonban nem vállalkozik a 

szerző általánosításra vagy bizonyos törvényszerűségek megállapítására sem a 

hiedelemkutatás, sem a társadalomnéprajz vonatkozásában. (Erre csak az 

általános tanulságokat összefoglaló befejezésben tesz utalást, maga az 

anyagbemutatás viszont nem követi ezt a koncepciót.) 

A továbbiakban néhány, e monográfia óta megjelent olyan kötetre utalok még, 

amely a téma megközelítési módjában újszerűnek tekinthető, s közelebb visz az 

értelmezés lehetőségéhez. 

Rizsik Judit Mátészalkáról szóló monográfiája37 egyszerre vizsgálja az egy 

településen élő nemzetiségek és a különböző felekezetek születéssel kapcsolatos 

szokásait és hiedelmeit, az adatokat párhuzamosan mutatva be. Egyrészt közli a 

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. 

Vidák Tünde Csíkkarcfalván végzett terepmunkája alapján három generáció 

szempontjából mutatja be a szülés körüli teljes hagyománykör jelenségeit.38 A 

funkcionális vizsgálat során kitér a rítusok időbeli változásai, a gyakorlatból 

való kikopásuk és jelentésvesztésük folyamatára is. 

                                                
37 Rizsik 2000. 

38 Vidák 2001. 



 

 

21 

Bárth Dániel elsőként dolgozza föl a történeti anyagot az asszonyavatásról szóló 

tanulmányában és Esküvő, keresztelő, avatás című könyvében.39 Célkitűzésének 

megfelelően a 16-18. századi egyházi forrásokat tárja fel, ám számos ponton 

érinti annak a recens néprajzi anyaggal való párhuzamait. A jelenkori születési 

rítusokat (ezen belül az egyházi befogadó ceremóniákat) vizsgáló kutató 

számára forrásfeltáró munkája és megállapításai azért lényegesek, mert az 

egyházi és népi gyakorlat mai megnyilvánulási formái és kapcsolataik gyakran 

csak ezek ismeretében értelmezhetők. A később tárgyalandó gyimesi példa 

olyan átmeneti helyzetet tükröz, amely gyakorlatilag a Bárth Dániel által 

bemutatott egyházi újítások szerves folytatásaként, vagy gyakran köztes 

állapotként értelmezhetőek, így a történeti anyag és a mai gyűjtés eredményei 

jól megfeleltethetők egymásnak. 

 

Arnold van Gennep rítuselmélete 

A kutatásom során feltett kérdések megválaszolásához az eddig bemutatott 

vizsgálati módszerek külön-külön nem visznek közelebb, mert céljuknak 

megfelelően mindig csak egy adott szempontból közelítik meg a témát. Ha a 

születés körüli események folyamatának összefüggéseit, a rítusok társadalmi 

funkcióját és azok változásának motivációit keresem, vagy ha a születést mint 

rítust vizsgálom, akkor segítségül szolgálhat Arnold van Gennep rítuselmélete 

és tanulságos lehet a tudománytörténeti hatása. Arra keresem a választ, hogy 

vajon az általa kidolgozott, majd később sokat vitatott elmélet és annak 

modellje, egyáltalán az általa megalkotott és közben általánossá vált fogalmak 

hogyan használhatók és gondolhatók tovább, mindezen túl pedig 

alkalmazhatók-e a magyar szokásanyag leírásaihoz és értelmezéséhez. 

Van Gennep40 1909-ben megjelent, Les rites de passage című monográfiájában 

bemutatott rítus-elmélete közel száz éve tudományos polémia kereszttüzében 

áll.41 Az átmeneti rítusok kategóriáját néha kritizálták, ennek ellenére elméletét 
                                                

39 Bárth 1999, 2005. 

40 Teljes munkásságának értékeléséhez lásd Belmont 1981; Lévy Zumwalt 1982. 

41 A tudománytörténeti vitákat jelen keretek között nem mutatom be teljességében, 

csak azokra utalok, amelyek a modern vagy az európai alkalmazhatóság kérdéseit 
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a mai napig is újra és újra tárgyalják, értékelik és aktualizálják, ami azt jelzi, 

hogy minden hiányossága ellenére sem lehet figyelmen kívül hagyni, ha rítusok 

osztályozásáról vagy akár az emberi élet szakaszairól van szó.42 Mások viszont 

alkalmazták és továbbfejlesztették az elmélet egy-egy részletét.43 

A hazai köztudatban szinte általánossá vált az a nézet, hogy az ‘átmeneti 

rítusok’ „az emberi élet fontos átmeneteihez fűződő rítusok összességének 

megjelölése.”44 Az elmélet főbb jellegzetességeinek bemutatásakor az alapvető 

gondolati sík megértéséhez azonban előre kell bocsátani, hogy – bár ezt kevésbé 

hangsúlyozzák – van Gennep nem csak az emberi életfordulók, azaz a 

különböző életszakaszok váltásainak törvényszerűségeit írta le és „modellezte.” 

Könyvének első két (a sorszám szerint a bevezető után következő második és 

harmadikban) fejezetében a materiális, a csoportok, illetve az egyén és csoport 

közötti térbeli és/vagy fizikai átmenetek bemutatásából indul ki. Szemléletes 

példákkal illusztrálja, hogy különböző territóriumokra való belépés (például egy 

nép területe, a szentély vagy a ház) csak szabályozott rituális cselekvések 

kíséretében mehet végbe. A kinti és a benti, a szent és a profán tér közötti 

ellentét áthidalását és a védelmet szolgálják az átmenetet (áthaladást) kísérő 

rítusok. Van Gennep ezt a térbeli aspektust fordítja le társadalmak közötti 

kapcsolatokra, hiszen ugyanez játszódik le a különböző csoportok/népek közötti 

érintkezésben. Ennek szemléltetésére a társadalmat házhoz hasonlítja, ahol a 

szobák a különböző közösségek, a válaszfalak a fizikai határok, az ajtók pedig 

az áthaladást biztosító kapuk, amiken csak bizonyos szertartások elvégzésével 

lehet belépni. Mindezt az idegen személyek (például utazók) csoportba való 

                                                                                                                                       
érintik. Továbbá nem tarthatom feladatomnak egy olyan nemzetközi tudományos 

vita megoldását, amely még mindig nem jutott nyugvópontra. Az elmélet fogalmi 

kérdéseiről és tudománytörténeti hatásáról lásd Voigt 1978: 528-529, legújabban 

Voigt 2004: 147-156. Az elmélet tényszerű bemutatását és utóéletét lásd még 

Myerhoff – Camino – Turner 2005 [1987]: 7796-7801. 

42 Néhány jelentősebb, az elmélettel foglalkozó értékelés: Gluckman 1966; Honko 

1997; Anttonen 1992; Hockey 2002. 

43 A legjelentősebb Douglas 1966 és Turner 1972, 1997, 2002. 

44 Dömötör 1977: 166. 
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befogadási folyamatával, az azt kísérő rítusokkal szemlélteti, a közös étkezéstől 

a köszönési formák különböző példáinak ily módon való értelmezéséig. Van 

Gennep úgy véli, hogy ezeket a konkrét térbeli és a különböző népcsoportok 

közötti mozgásokat hasonló típusú rítusok veszik körül, mint az emberi élet 

folyamán bekövetkező életkor-, illetve státus/csoportváltásokat. Ugyanaz a 

szabályszerűség ragadható meg az emberi élet változásait övező rítusok 

folyamatában is: mindig van egy kilépés egy másik 

területről/csoportból/státusból, mindig van egy köztes, kivárásos, 

szertartásokkal telített időszak, majd egy/több befogadási aktus az új 

területre/csoportba/státusba. Ezt a vissza-visszatérő hármas egységből álló 

modellt közvetlenül a térben való áthaladásból vezeti le, abból képezi le a 

társadalmi szintű és időbeli átlépésekre is. Példái szerint már az ókorban – de 

később a „félcivilizált” kultúrákban is – különböző népek vagy csoportok 

földterületei, birtokai között semleges sávok (mai szóval senkiföldje) húzódnak, 

ahol szabadon lehet mozogni, s egyben a zökkenőmentes áthaladást is 

biztosítják. „Ha tehát valaki az egyik területről átmegy a másikra, akkor 

rövidebb-hosszabb ideig speciális helyzetbe kerül: két világ közt lebeg. Ezt a 

helyzetet nevezem határhelyzetnek45 [marge = szél, szegély, margó, mozgási 

lehetőség(!)], s jelen munkám célja éppen annak bizonyítása, hogy ez a 

gondolati vagy anyagszerű válaszsáv többé-kevésbé határozottan jelen van 

minden olyan szertartásban, amelyet egy-egy mágikus-vallási vagy társadalmi 

helyzetből egy másikba való átjárás/átmenet kísér.”46 Ebből következően az 

emberi életkorváltásokat kísérő események egy része is átmeneti jellegű, de 

emellett – mint maga van Gennep többször is hangsúlyozza – vannak egyéb 

jellemzői is, tehát például nem minden születési rítus feltétlenül és kizárólag 

átmeneti rítus.47 A születéskor gyakori jóslások például más szokásokban vagy 

helyzetekben is előfordulnak, de nem feltétlenül azért, mert éppen ott is 
                                                

45 A magyar szakirodalomban Voigt Vilmos (2004: 149) használja ezt a terminust a 

korábban elterjedt eltávolító/elkülönítő fogalom helyett. Én is a határhelyzet és a 

liminális periódus megnevezést használom a továbbiakban, mivel ezek jobban 

jellemzik a köztes állapotot. 

46 van Gennep 1909: 24. 

47 van Gennep 1909: 15, 59, 277. 
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átmenetről van szó, hanem, mert vannak olyan szituációk, illetve időszakok 

vagy kezdeti szakaszok az életben vagy a naptári év során, amikor a jóslásoknak 

megnő a szerepük (a karácsonyi időszakban gyakori jósló tevékenységek 

például nem elválasztó vagy befogadó jellegűek). De léteznek más események 

is, amelyek szintén átmeneti jellegűek lehetnek. Így van Gennep egyebek 

mellett a naptári ünnepekhez kapcsolódó szertartásokat tárgyalja, amelyek 

szintén tartalmazhatnak olyan rítusokat, melyeknek célja az átmenet biztosítása 

egyik évszakból a másikba vagy egyik évből a másikba.48 Mindezek alapján a 

rítusok osztályozása során az átmeneti rítusok külön csoportként való kezelése 

például a kalendáris rítusok mellett, vagy azokkal ellentétben nem felel meg az 

eredeti van Gennep-i elképzelésnek, azaz az átmeneti rítusokat leszűkíti az 

emberi életfordulókkal kapcsolatos eseményekre.49 

Arnold van Gennep olyan törvényszerűséget állapított meg, amely alkalmas 

ugyan egyes folyamatok jellemzésére, de ezek a folyamatok többféle 

szokásjelenségben is előfordulhatnak. A szerző ezt a következőképpen 

fogalmazza meg: „igyekeztem egybegyűjteni azokat a szertartás-sorokat, 

amelyek valamilyen helyzetből egy másik helyzetbe, valamilyen (kozmikus 

vagy társadalmi) világból egy másik világba történő átmenetet kísérik.”50 Ezek a 

szertartás-sorok (folyamatok) mindig hármas egységet alkotnak, amelyeket van 

Gennep elválasztási rítusok [rites de séparation], határhelyzet rítusok [rites de 

marge] és befogadási (tehát avatási rítusok) [rites de agrégation] néven 

határozott meg. Fontos megjegyezni, hogy e három kategória nem egyforma 

mértékben szerepel különböző szertartás-együtteseken belül, illetve a különböző 

népek hasonló szokásai között. Van olyan népcsoport, ahol a terhesség 

időszakában a szeparációs rítusok kapnak nagy hangsúlyt, máshol (például 

Európában) ekkor még nem, hanem csak a gyermekágy időszakában lesz majd 

                                                
48 A monográfia kilencedik fejezete tartalmazza az egyéb átmeneti rítuscsoportokat, 

ahol említésre kerülnek az éves, szezonális, havi és mindennapi rítusok is. Lásd 

elsősorban 254-263 oldalakat. 

49 Így kerül például a Lauri Honko által meghatározott rítuskategóriák sorában az 

átmeneti rítus külön csoportba a naptári rítus és a válság rítus mellett (Honko 1997). 

50 van Gennep 1909: 13. 
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jelentőségük. A terület-átlépési szertartások során például a belépési/befogadási 

rítusoknak van kitüntetett szerepük, s az elválasztás kevésbé hangsúlyos. Ez az 

egyenetlenség (vagy ingadozás) nem csak térben és a szokásegyüttesek 

tekintetében tapasztalható, hanem időben is: a jelenkori keresztény születési 

szokásoknál a nagyon szigorú határhelyzet – tudniillik a gyermekágyas periódus 

– szinte eltűnt, ugyanakkor a befogadási rítusok ma is jelen vannak a 

keresztelési szokásokban. 

A terhességről és a szülésről (a többi életfordulóhoz hasonlóan egyébként) van 

Gennep nem mondja meg általánosságban, hogy milyen mint átmenet. Az egyes 

példák alapján kiderül, hogy a világ más és más pontjain, különböző népeknél 

milyen rítusok kísérik a terhességet/szülést, de a szerző végül nem jut el az 

általánosítás szintjéig, nem fejti ki, hogy valójában milyen is a születés körüli 

átmeneti folyamat. A monográfia egyik tanulsága, hogy bár kétségkívül 

felfedezhető a hármasság törvényszerűsége ezekben az eseményekben, a séma 

nagyon rugalmas, mert nincsenek minden periódusra egyforma módon 

alkalmazható kategóriák. Valójában van Gennep is felismeri, hogy vigyázni kell 

a kategóriák merev használatával, mert minden osztályozási rendszer relatív, ha 

a jelenségeket nem önmagukban, hanem összefüggéseiben vizsgáljuk: „Tehát 

bár a lehető legvilágosabban próbálom csoportosítani e rítusokat, nem 

titkolhatom, hogy tevékenységekről lévén szó, nem juthatunk olyan merev 

osztályozáshoz, mint ami például a botanikus számára lehetséges.”51 Éppen a 

terhesség és szülés kapcsán derül ki van Gennep példáiból, hogy a 

mezsgyeszakasz nem absztrakt, általánosan definiálható időszak: nem 

mondhatjuk, hogy törvényszerűen itt és itt kezdődik és ott vagy ott ér véget. 

Különbség van például abban, ahogy a terhes nő helyzete alakul különböző 

típusú társadalmakban illetve hagyományos közösségekben. Bizonyos népeknél 

a nőt már a terhesség idején is elkülönítik, külön kunyhóba költöztetik, ahol 

meghatározott ideig, legtöbbször a szülésig kell tartózkodnia.52 A szerző szerint 

ezekben az esetekben a szülés vet véget a határhelyzet időszakának 

(pontosabban a szüléssel kezdődik annak lezárása). Nem úgy, mint például az 

                                                
51 van Gennep 1909: 15. 

52 A példa az indiai todákra vonatkozik; van Gennep 1909: 59-60. 
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európai népeknél, a keresztény vallású hagyományos társadalmakban, ahol a 

terhes nő gyakorlatilag az utolsó pillanatig aktív munkaerő – ugyanis ebben az 

időszakban a tabukkal a gyereket védik és nem az anyát választják el a 

közösségtől – és számára a szüléssel kezdődik a valódi határhelyzet, amely a 

templomi avatással zárul. Az átmenet hármas fokozata tehát megtalálható itt is, 

ott is, de a folyamatban máshol vannak a határok, így más lesz azok funkciója 

is. Bár van Gennep igyekszik meghatározni, hogy a konkrét esetekben a 

szülésnél, a házasságnál és a temetésnél vagy a kalendáris ünnepeken hol 

húzódnak a határok és a küszöbesemények, véleményem szerint valójában 

kultúráktól, időtől, hagyományoktól függ, hogy ezek hol vannak, és a kutatók 

feladata megállapítani ezeket a küszöböket és periódusokat a konkrét anyag 

vizsgálata kapcsán. Arnold van Gennep elmélete végül is segédeszköz, egy 

modell a rituális folyamatok működésének megértéséhez, amelyet azonban egy-

egy adott esetre kell aktualizálni és alkalmazni. 

A rítus-modell bemutatásához döntő többségében az általa félcivilizáltnak 

nevezett törzsi kultúrák szokásaiból merít példákat – bár éppen a születéssel 

kapcsolatban bolgár és francia adatokat is említ.53 Az elemzők és kritikusok 

egyik gyakran feltett kérdése, hogy a mai, modern, nyugati, indusztriális 

társadalmak esetében alkalmazhatók-e ezek a fogalmak, használható-e maga a 

modell? Másként fogalmazva léteznek-e a mai társadalmakban olyan 

közösségek, társadalmi törvények, morális értékek – egyáltalán az a hierarchia 

vagy szilárd státusrendszer – ahol az átmeneti rítusok működése evidens. 

Vannak-e még olyan szertartások, amelyekben funkcionálisan működnek az 

átmenet rítusai? A mai kor átmenetei is tartalmaznak-e ilyen fokozatokat és 

kíséri-e a hely-, státus-, csoport- és életkorváltást minőségi változás, amely 

során az egyén helye, állapota vagy szerepe gyökeresen megváltozik a 

társadalmon belül? Továbbá: ha ez így van, vannak-e még olyan rítusok, 

amelyek biztosítják e váltások zökkenőmentes lefolyását, mind a társadalom, 

mind pedig az egyén számára? A különbség oka van Gennep szerint a szentség 

jelenléte vagy hiánya,54 más kutatók szerint a modern társadalom jellemzője, 

                                                
53 van Gennep 1909: 62-63, 65. 

54 van Gennep 1909: 2-4. 
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azaz az egyén és közösség egyensúlyának a felbomlása (az individuum felé való 

eltolódása),55 vagy a rítusok szerepének csökkenése.56 A tudománytörténeti 

áttekintések alapján azonban alig találni olyan jelentős művet, amely a 20. 

századi európai hagyományos közösségek szokásait tárta volna föl van Gennep 

módszerét figyelembe véve. Pontosabban: alig született olyan munka, amely 

kipróbálta volna magát a modellt egy konkrét, de nem törzsi anyag, viszont 

lokális gyűjtés alapján. 

Maga Arnold van Gennep az 1943-ban megjelent Manuel de folklore français 

contemporain című többkötetes műve első részében alkalmazza a saját 

módszerét.57 A francia anyag alapján itt tárgyalja az emberi életfordulók 

szokásait; külön fejezetet kap a születés, a keresztelő és a gyermekkor. E kötet 

bevezetőjében összefoglalja saját elméletét, de tovább finomítja a sémát, és 

aktualizálja az akkori viszonyokra. A materiális átmenetet mint az első 

világháborús frontok senkiföldjének példájával illusztrálja, amely jól 

szimbolizálja az éppen sehová sem tartozás állapotát. Külön kitér az átmeneti 

rítusok modern formáira, például az orvosi avatásra, vagy a különböző díjak 

elnyerésének ceremóniájára. Ezzel előrevetíti annak lehetőségét, hogy a 

jelenkori jelenségek is leírhatók rítusként, bár megjegyzi, hogy ezek kétségkívül 

veszítettek mágikus-vallási tartalmukból és sokkal kisebb számban fordulnak 

elő, mint a törzsi társadalmakban. Ezt követően a francia folklóranyag alapján 

bemutatja a terhességi és gyermekágyas tabukat, amelyek lényegében 

megegyeznek a nálunk ismert hiedelmekkel. Külön kitér az újszülött élete első 

napján történt első események jelentőségére és a keresztelő rítusára. A kötet 

arányaihoz képest a születés témáját azonban viszonylag röviden tárgyalja. 

A van Gennep-féle modell európai anyagra való alkalmazásának példáit a finn 

kutatástörténetben találjuk. A házassági rítusokat elemezi Juha Pentikäinen 

Viena Karéliáról és Aili Nenola-Kallio Ingriáról megjelent tanulmányában.58 

Mindketten diagrammok segítségével ábrázolják a teljes folyamatot, elhelyezve 
                                                

55 Myerhoff – Camino – Turner 2005 [1987]: 7799-7800. 

56 Gluckman 1966: 34-50. 

57 van Gennep 1943: 111-147. 

58 Pentikäinen 1978; Nenola-Kallio 1982. 
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a házassági szokások elemeit és szereplőit van Gennep hármas sémáját is 

felhasználva. Ezeket az elemzéseket Pertti J. Anttonen fejlesztette tovább és 

egyben újabb ábrával is tökéletesítette elődei kategóriáit.59 

Anttonen elemzésének lényege, hogy míg a másik két kutató az egész folyamat 

kapcsán több rövidebb liminális szakaszt állapít meg (azt állítva, pl. hogy nem 

egyszer kerül köztes állapotba a menyasszony) a főszereplő különböző átmeneti 

kategóriákat átlépő folyamatában, addig szerinte az egész hosszan tartó esküvői 

ceremónia egy nagy liminális periódus. Sőt, a ceremóniát megelőző és az azt 

követő időszak is már az átmenethez tartozik, ilyen pl. a lány eladósorba 

kerülése és az első gyermekszületés, amikor az anya az asszonyok 

közösségének teljes jogú tagjává válik. Azt is megállapítja, hogy e kategóriákat 

nem lehet mereven elválasztani egymástól, mert egy-egy esemény egyszerre 

tartalmazhat többféle elemet is a van Gennep-féle sémából (azaz minden rituális 

szegmensben megtalálható az elkülönítés és a befogadás eleme is). Arra is 

felhívja a figyelmet, hogy egy-egy rítus többféleképpen is értelmezhető, attól 

függően, hogy milyen kontextusba kerül. 

A rendszer ábrázolására igen kevesen tettek kísérletet, ezért fontos Fejős Zoltán 

1979-ben megjelent ismertetése, amelyben a magyar kutatástörténet során 

először foglalja össze és mutatja be részletesen van Gennep elméletét.60 Ebben 

található az átmeneti rítusok általános sémájának rajza, amit a magyar néprajzi 

szakirodalom azóta is használ az átmeneti rítusok folyamatának szemléltetésére. 

Szintén az átmeneti rítuskategóriák felhasználásával vizsgálja a lakodalom 

„szokáseseményeit” Niedermüller Péter.61 Tanulmányában ő is ábrázolja a 

folyamatot, de az előbbiektől eltérő módon: nem az egyes szakaszokban helyezi 

el az események egy-egy elemét, hanem fordítva, a lakodalom folyamatát írja 

fel (a gyülekezéstől a hérészig) és abban jelöli meg az átmenet három 

kategóriájának előfordulását. Táblázatából kitűnik, hogy az események az 

átmeneti kategóriákkal nem párhuzamosan és lineárisan haladnak, hanem az 
                                                

59 Anttonen 1992. 

60 Fejős 1979. A 411. oldalon található ábrát Edmund Leach-től vette át, és 

kiegészítette; lásd erről Fejős 16. jegyzetét. 

61 Niedermüller 1983. 
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események előrehaladtával az állapotok oda-vissza mozgása jellemző. Azaz, 

egy korábban bekövetkező esemény is lehet már befogadó jellegű és fordítva, a 

később sorra kerülő akció is tartozhat az elválasztó rítusok közé. Ki kell emelni, 

hogy elemzésében megkülönbözteti a vőlegényre és a menyasszonyra 

vonatkozó eseményeket és a főszereplő személyét külön-külön jelöli a 

diagramban. Az egész folyamat végeredményben egy irányban halad: az 

események jellemzően a három kategória időbeni haladását követik. Lényeges 

megjegyezni azonban, hogy a szerző az átmeneti fázisok egy-egy szakaszát csak 

pusztán a lakodalom eseményeinek jellemzésére alkalmazza, azaz a lakodalom 

előtti és utáni hosszabb, eltávolítónak és befogadónak tekinthető mozzanatokat 

figyelmen kívül hagyja, s ezzel leszűkíti e kategóriák érvényességét. 

A szokáscselekmények e többszempontú ábrázolását elemezve Niedermüller 

Péter az egyén és közösség közötti kommunikációs kapcsolatra hívja föl a 

figyelmet. A lakodalmat egészében szimbólumnak tekinti, amely oda-vissza 

csatolással ad jelzéseket; egyfelől a közösség számára közvetít információt az 

átmenet bekövetkeztéről és lezajlásáról, másfelől az egyén felé a változás 

jóváhagyásáról és a folyamat kontrollálásáról. Emellett a lakodalom „a 

házasságkötést legalizáló kulturális szimbólumok összességét” jelenti, amely 

jelrendszerével nyilvánvalóvá teszi a mindennapi élet szerkezetét meghatározó 

összetevők megváltozását, vagyis az átmeneti állapotot.62 

Az egész modell alkalmazására Balázs Lajos vállalkozott, amikor az emberi élet 

három fő fordulópontjának szokásait, hiedelmeit, rítusait egy gyűjtőponton és 

azonos szempontok szerint térképezte fel.63 A feldolgozáshoz az átmeneti 

rítusok sémáját használja, így anyagát a három említett kategória szerint rendezi 

és mutatja be. Kutatásának alapvető célja az életfordulókkal kapcsolatos 

események és az ahhoz kapcsolódó világkép teljes leírása, amely ebben az 

értelemben több, mint az átmeneti rítusok összessége. Ebből következően 

Balázs Lajos nem csak a szorosan vett átmeneti rítus-elemekre koncentrál, 

                                                
62 Niedermüller 1983: 411. 

63 Balázs 1994, 1995, 1999. A megjelenés sorrendje nem egyezik az emberélet 

fordulóinak egymásutániságával: elsőként a házasság, másodikként a halál, végül a 

születés szokásmonográfiája jelent meg. 
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hanem az emberi életfordulók teljes folyamatát átmenetként értelmezi, 

amelyben minden szokást és rítust az átmenet elemeként fog föl. A rítusokat 

ennek alapján csoportosítja, a küszöbeseményeket pedig úgy határozza meg, 

ahogyan azok anyagából következnek: „az átmenetel határvonalait kicsit 

másként, rugalmasan értelmezem…, a határköveket, amelyek azt jelzik, hogy 

mettől-meddig tart egy rítuscsoport, egy szimbolikus eszközsor, magam 

állítottam fel ott, ahol úgy véltem, hogy a rítusok aktusai, lépései minőségi 

változást hoznak az átmenetel folyamatában.”64 Az egyes kategóriák bemutatása 

kapcsán nem csak összefoglalja azok jellemzőit, hanem rengeteg adatot hoz az 

adott periódus eseményeivel kapcsolatban. A születés témájának komplex 

szemléletű bemutatása vész el azonban azzal, hogy a hiedelmeket az esemény-

folyamattól különválasztva önállóan tárgyalja, amikor azokat ismételten 

beosztja a hármas egység kategóriái szerint. Megállapítása, hogy „szakaszról 

szakaszra a hiedelmek hangsúlya átrendeződik, áthelyeződik annak 

függvényében, ahogyan a magzat és anya veszélyeztetettsége fokozódik vagy 

csökken”, éppen az átmeneti rítusok belső törvényszerűségét fejezi ki.65 

A kutatásomhoz azért használom az átmeneti rítusok kategóriáját, mert a modell 

alapgondolata alkalmas lehet a szokásfolyamat megragadására, az ok-okozati 

összefüggések feltárására és az eddig kevéssé feltárt megközelítés felvetésére: 

mi a közösség szerepe az emberi életfordulókban és hogyan határozza meg a 

társadalmi háttér a rítusok, hiedelmek működését. 

E kérdésfelvetés szempontjából alapvető Victor Turner munkássága.66 Az 

átmeneti rítusok modelljét továbbfejlesztő elemzése rámutat arra, hogy a 

ritualizált alapon működő kultúrákban a társadalmi struktúra (amely 

szabályozott és státus-alapú) szemben áll a liminalitással, amelynek a 

communitas (antistruktúra) az egyik legfőbb jellemzője. Az emberek életük 

folyamán többször (minden pozíció-, státus-, illetve életkorváltás alkalmával) a 

viszonylag állandó, strukturált állapotból egy liminális szakaszba lépnek ki, 

                                                
64 Balázs 1999: 23. Ugyanezt fogalmazza meg másik két monográfiájában is: 1994: 

12, 1995: 17. 

65 Balázs 1999: 257. 

66 Turner 1972, 1997, 2002. 
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majd bizonyos rítusok után ismét elfoglalják helyüket a társadalmi rendszerben. 

A liminális helyzetben lévő személyek kívül esnek a társadalmi struktúra 

keretein. 

A születés folyamatának központi része, mondhatni csúcspontja éppen ez az 

átmeneti időszak. Ez a változás „gyakorlati” szakasza, leglátványosabb része. 

Ekkor sűrűsödnek az események és a hétköznapi állapothoz képest fokozódik a 

közösség család és egyén körüli aktivitása. Ezzel egyidőben a főszereplő kiesik 

hétköznapi szerepéből, s ideiglenesen más, az átmeneti állapotra jellemző 

szerepnek kell megfelelnie. Így nem vehet részt a közösség menetrendszerű 

életében, kívül marad a társadalmi élet mindennapos szféráján és szokásos 

feladatait egyáltalán nem, vagy csak megszorításokkal végezheti el. Ezt a 

jelenséget mutatom be a továbbiakban Gyimes példáján. 

 



 

 

SZÜLETÉSTŐL A KERESZTELŐIG 

A GYERMEKÁGYAS IDŐSZAK HAGYOMÁNYAI GYIMESKÖZÉPLOKON 

 

A szülésről és a gyermekágyról alkotott elképzelések 

A családi események sorában a születéssel kapcsolatban történt a legjelentősebb 

változás Gyimesben. Az esküvő és a lakodalom, a halál és a temetés legtöbb 

eseménye ma is otthon, a házaknál, családi keretek között zajlik. Az emberi 

életfordulók közül a szülés az egyetlen, amely állami intézménybe került át. Az 

otthoni szülés az 1950-es évekig általános volt. Ezután kezdetben – a hatvanas 

évektől már egyre többen – szülőotthonokban szültek, mert ettől az időtől 

kezdve meglepően nagy számban működtek ilyen kórházon kívüli intézmények 

a régióban. Az északkeletről Hidegségbe torkolló Barackos völgyében épült az 

egyik, de emlékeznek a középloki nagytemplommal szemben álló és ezen kívül 

a Felsőlokon működő szülőotthonra is. Ezeket a hetvenes-nyolcvanas évek 

folyamán fokozatosan felszámolták, így ma kórházi körülmények között szülni 

csak a negyven kilométerre fekvő Csíkszeredában lehet. Az orvosi ellenőrzések 

és az utóbbi években bevezetett ultrahangos vizsgálatok ellenére – amelyek a 

szülés várható idejét viszonylag pontosan képesek előre jelezni – a fiatal anyák 

gyakran az utolsó pillanatig otthon tartózkodnak és nem ritkán erőn felül 

igyekeznek ellátni a feladatukat. Ha az anyát nem fektetik be idő előtt a 

kórházba, akkor a szülés megindulásáig várnak, amikor is rendszerint mentőt 

hívnak hozzá és a csíkszeredai kórházba szállítják. (Mégsem jellemző az utóbbi 

évtizedekben, hogy az anya otthon szül, mert nem érnek be vele a kórházba.) Ez 

a szokás nagyon hasonló az idős, még otthon szülő asszonyok elbeszéléseiből 

megismert gyakorlathoz. Ezek arról szólnak, hogy nem ritkán nagy munka 

közben „fogta el őket a fájdalom.” Gyakran éppen a mezőn dolgoztak, például 

szénát forgattak, takartak (gereblyével a szénát halomba rakták), boglyát 

kötöttek; de előfordult, hogy pityókát (krumplit) ástak, hogy szőttek, máskor a 

patakban mostak vagy lúgoztak. Az „utolsó percig míg szülsz dolgozol” nézete 

a mai fiatal generációk számára is íratlan törvény, így a terhesség idején sem 

kímélik magukat. Az első gyermek születésekor, de különösen a második, 
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harmadik, sokadik érkezése előtt elmaradhatatlannak tartják, hogy a háztartást 

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

hagyjanak gondot maguk után, míg a kórházban tartózkodnak. Gyakran 

előfordul, hogy a terhes nő anyósa vagy szomszédasszonya veszi észre a 

vajúdás első jeleit, amit egy ideig még tagadnak, banalizálnak az anyák. Az 

otthoni szülés korszakában a nagyon fiatal asszonyok szégyellték szülésük 

megindulását, így előfordult, hogy titokban, a család bevonása nélkül hozták 

világra gyermeküket. Ez főleg a nagyobb munkák idején volt lehetséges, amikor 

egyedül hazatérve vagy a hegyen félrevonulva, „az ég árnyéka alatt” zajlott a 

szülés. Eddigi adataim szerint azonban ez nem tekinthető általános 

gyakorlatnak. (Az önálló otthoni szülés tragikus következményeiről ismernek 

néhány történetet a faluban. Ezek kivétel nélkül olyankor következtek be, 

amikor a család egész napra elment dolgozni és a terhes nő egyedül maradt 

otthon. Eközben megindult a szülés, s ebbe a segítség nélkül maradt anya, de 

néha a gyermek is belehalt.) 

A váltás inkább gyakorlati, technikai jellegű: különbség van a szülés helyszíne, 

az ellátás módja és a szülésben segédkezők személye között. Mindez a családi 

szférából hivatalos közegbe került át. Ezzel párhuzamosan azonban mégsem 

változott meg alapjaiban a szüléssel kapcsolatos közösségi gondolkodásmód, a 

hagyományos szokás- és hiedelemrendszer, de az anyák viselkedése sem. A 

szülést továbbra is természetes folyamatnak tartják, amely elindulásáig nem 

boríthatja fel a családi mindennapokat, a munkamegosztást, és nem menti fel az 

asszonyt feladatai elvégzése alól. Ez a nézet a szülés utáni periódusban ma 

sajátos helyzetet eredményez. 

A szülés utáni időszakot Gyimesben is gyermekágynak nevezik és életkortól 

függetlenül ismerik; általában ma is betartják a hozzá fűződő szabályokat, s 

gyakorolják a vele járó társadalmi kötelességeket. A gyermekágyat ülő anyát 

betegnek, betegasszonynak hívják és gyakorlatilag annak is tekintik. Az 

általános nézet szerint elsősorban a szülés utáni gyenge fizikai állapot indokolja 

a gyermekágyas idő megtartását. Ez közismert hiedelemszerű szabállyá 

kristályosodott: 

Nemigen süttünk, me’ míg fiatal vót nem vót szabad sokat dógozni, mer 

megfordította a gyermekágy, akkor még úgy vót, annyit kellett még amennyit 
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azelőtt kellett volna. Ha öt hétre, akkor még visszaesett, ha dógozott, s akkor 

még ötöt rea kellett üljön, ne. Nem lehetett, ha egyszer gyermeke vót. (87 

éves nő) 67 (ld. még szövegtár 1.) 

A gyermekágyról alkotott szemlélet alapvetően a fizikai gyengeséget és a vértől 

való biológiai megtisztulást helyezi előtérbe, amit a hiedelemháttér megerősít és 

szentesít. A hiedelem narratív síkját tekintve kiderül, hogy az esetek döntő 

többségében az interjúalanyok az anyát nem tartják rituálisan tisztátalannak, s ez 

a magyarázat igen ritkán fordul elő a szabályok betartásának indokaként. 

Többszöri, a tisztátalanság állapotára való konkrét rákérdezés után került elő 

néhány ilyen típusú adat: 

Csak aztán mégis úgy tartották, hogy nem szent, amíg úgy meg nem 

avatódott, hogy nem ad a plebános úr egy áldást rea. Addig nem tiszta. Nem 

tudom mér tartották azt. (65 éves nő) 

Há igen úgy mondják, hogy a vizen azé nem szabad, hogy addig ulyan, hogy 

nem tiszta, nincs kitisztulva, így mondják, hogy hat hétig, addig még kell a 

test tisztuljon, így mondják, hogy akkor minden megcserélődik, az egész 

vére az anyának, há így mondták örökké, ha gyereke születik, annyiszor vért 

cserél, mert akkor sok vér emeny, ugye, veszít vért, veszít, de hogyha 

egészséges, akkó ujbul helyrejön, s nincs semmi baj. (70 éves nő) 

A gyermekágy szükségességének alátámasztására ma már ritkán idézik azt a 

vallási megfontolást, ami a gyermekágy igazolásaként korábban a magyar 

nyelvterületen is ismertek. Az idősebb korosztály néhány tagja Hidegségen tud 

az ószövetségi mózesi törvényekről,68 s Jézus Újszövetségben leírt templomi 

bemutatásának történetéről is, amely Mózes törvényeire visszautalva említi 

Mária gyermekágyasságát.69 

                                                
67 Adatközlőim nevét személyiségi jogaikat tiszteletben tartva nem közlöm; csak 

nemüket és életkorukat tüntetem föl, ha két adatközlővel egyszerre készült az 

interjú, keresztnevük kezdőbetűjével jelzem a különbséget. Mindannyian 

katolikusok és Hidegségpatakán laknak; az interjúk 2005-ben készültek. 

68 A szülő asszony tisztulása Lev 12. 

69 Jézus bemutatása a templomban Lk 2,22-24. 
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A bibliai háttér azonban ma már nem tekinthető a gyermekágy megtartását 

erősítő közismert tudásnak. Nem jellemző az ilyen típusú magyarázat: „Hát azér 

tartották így, így tartsa a vallásunk, hogy Szűz Mária es hat hétre mutatta be az 

Úrjézust a templomba. Ez van. Ez a vallásunk. A katólikus vallás” (65 éves nő); 

„Hát azért mondják [ezt a hat hetet], hogy így mondták, hogy a Szűzanya 

gyermekágyat ült, s a nők es, aki szült, hat hétig meg kellene tartani. Na de ha 

nem lehet?” (70 éves nő). A mózesi tisztátalansági törvény súlyának 

csökkenéséhez és köztudatból való kikopásához az ott működő pap által nyíltan 

hangoztatott vélemény is minden bizonnyal hozzájárult: 

És különben volt olyan eset, hogy jött az asszonyka azt mondja nem mehetek 

a kutra, vizet nem szabad merjek, mert elromlik a víz, ha tisztátalan. S akkor 

aztán egy darabig tűrtem, tűrtem, tűrtem. S akkor feltettem úgy a kérdést, 

nem tudom honnan jött ez a gondolat, hogy ez a szerencsétlen, de 

boldogasszony, aki gyermeket vár, vagy szül, és ilyen tisztátalannak tartják. 

Aki eltettette és nem tudják róla, s az jár a kútra, annak meg szabad? S ezt 

elmondtam a templomban, amin megdöbbentek. S hogy hát tényleg. Mert 

róla tudjuk, hogy szült, s tisztátalan. De a másik az nem szült ugye, s az nem 

tisztátalan. És akkor így fokozatosan befogadták, hogy ez az egyháznak 

mondjuk ez a tanítása is […] (Gyimesközéploki plébános ) 

Ez a vélekedés és gyakorlat nem a plébános egyéni felfogásából következik. A 

kora újkori egyházi források vizsgálata alapján Bárth Dániel bemutatja azt a 

folyamatot, ahogyan az egyház a szülés után lévő asszonyok ószövetségi-zsidó 

hagyományok szerinti tisztátalanságának jelentőségét csökkenteni igyekezett. A 

16-17. században megreformált katolikus liturgia alapján „az egyház nem 

határozta meg a szülés és az avatás közötti időszak kötelező hosszúságát és 

ezzel összefüggésben sem tilalmi időről, sem tilalmakról nem vett tudomást; 

tagadta az anyák tisztátalanságának tényét.”70 Majd így folytatja: „az egyház 

igyekezett nem tudomást venni azokról a hiedelmekről és tilalmakról, amelyek a 

népi gyakorlatban a gyermekágyas anyára vonatkoztak.”71 

                                                
70 Bárth 2005: 213 (kiemelés tőlem). 

71 Bárth 2005: 214. 



 

 

36 

Mindezek ellenére a gyermekágy intézményének sok évszázados működése – és 

különösen a gyermekágyas előírások és tilalmak számontartása és alkalmazása 

országszerte – a szokás szívósságát bizonyítja. Az egyházi szemlélet és a 

hagyományos népi gyakorlat összehangolódása évszázadokon keresztül folyt, 

de a különböző vidékeken nem egyszerre ment végbe: az archaikusabb 

területeken csak a 20. század második felében zajlott le, s Gyimes példája 

alapján megállapítható, hogy van olyan régió, ahol a folyamat a mai napig nem 

zárult le. A vizsgált területen tehát ma átmeneti állapotnak vagyunk tanúi: bár az 

eredeti hiedelemháttér pontos ismerete már elhalványult, azaz az egyházi tanítás 

eredményeként számottevően veszített jelentőségéből és a racionális magyarázat 

vált kizárólagossá, maga a rendszer továbbra is működik. Az egyház ugyan nem 

támogatja a gyermekágy rituális megtartását, de a helyi igények mégis életben 

tartják azt. Ezen a tényen a korábbi gyakorlatot felváltó kórházi szülés sem 

módosított Gyimesközéplokon. A változás máshol is jelentős 

következményekkel járt: a magyar nyelvterület más vidékein végzett 

kutatásokból kiderül, hogy a hagyományos gyermekágy – és ezzel együtt az 

avatási szertartás – elmaradása a falusi bábák hivatalos működésének 

megszűnéséből következett, vagyis a kórházi szülés elterjedésének tudható be. 72 

A bibliai tisztulási törvények egykor jelentősebb hatását az is mutatja, hogy a 

gyermekágy hosszát Hidegségen a mai napig is hat hétben határozzák meg. A 

hat hetes gyermekágyas idő egyébként a nyelvterületen belül másutt is ismert 

volt.73 Ha ennek hátterét az adatközlők meghatározásaira támaszkodva valóban 

az ószövetségi törvényre vezetjük vissza, felvetődik a kérdés: hogyan 

alakulhatott ki a gyermekágyasság általánosan elterjedt hossza. Ha ugyanis 

pontosan kiszámítjuk a Bibliában megjelölt időt, a következőkre jutunk: 

fiúgyermek születése esetén az anya hét napig tisztátalan, utána pedig még 

harminchárom napig kell tisztulása alatt otthon maradnia. Leánygyermek 
                                                

72 Lásd erről például Kapros 1986: 210 és Kertész 1989: 50-51. 

73 A gyermekágyban töltött idő meghatározásait számba veszi Jung Károly általában 

(1978: 235, 123. jegyzet) és Kapros Márta Észak-Magyarország vonatkozásában 

(1986: 211, 3. jegyzet). Utóbbi megállapítja, hogy a gyermekágy hosszának 

nagymértékű ingadozása (1-6 hét között) egyedi okokra vezethető vissza és a bibliai 

példa gyakorlatilag nem meghatározó. 
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születésekor az anya két hétig tisztátalan, s utána még hatvanhat napig kell a 

vérétől tisztulnia. A harminchárom és a hatvanhat nap alatt egyaránt érvényesek 

rá a tisztátalansági törvények: „Ne érintsen semmit, ami szent, és ne közeledjen 

a szentélyhez, amíg le nem telt tisztulásának ideje.” (Lev 12,4). Fiú esetében a 

tisztulási idő tehát összesen 40, leány esetében pedig 80 nap. A hat hét 42 

nappal egyenlő. A néprajzi leírások alapján – és ezt saját gyűjtéseim is 

megerősítik – azonban tudható, hogy a népi gyakorlat fiú és lány születése 

között a gyermekágy hossza tekintetében nem tesz különbséget. Ennek 

ismeretében tehát a Szűz Máriára való hivatkozás, pontosabban az ő mintája 

erősíti a hat hetes periódus meggyökeresedését; rá pedig nyilván a fiú 

születésére szóló tisztulási idő volt érvényes. (Az Újszövetség csak ennyit 

mond: „Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai” 

Lk 2,22). Ez az időtartam Hidegségen is oly annyira megszilárdult vagy a 

tudatalattiban elraktározott automatizmus, hogy a bibliai háttér ismerete nélkül 

is köztudott és senkinek nem jut eszébe megkérdőjelezni. Ez a jelenség 

ugyanakkor jó példája a hiedelem elméleti és gyakorlati síkja közötti 

kapcsolatnak: ha általánosan beszélnek a gyermekágy idejéről, egybehangzóan 

hat hétről nyilatkoznak, az egyedi esetekből azonban kiderül, hogy a hat hetes 

időtartam inkább a hagyomány szerint rögzült ajánlás, mintsem szigorúan 

betartott (betartható) szabály; lehet kevesebb, de lehet akár több is. A 

gyermekágyas idő valódi hosszát általában a következő külső körülmények 

határozták meg: az anya egészségi állapota, a szülés nehézsége, lefolyása; az 

anya családi helyzete, az őt körülvevő segítők jelenléte, vagy hiánya, a nagyobb 

gyerekek száma; az elvégzendő napi munka mennyisége, milyensége (a családi 

gazdaság nagyságától függően); a külső elvárások (az anyós, vagy az anya 

hatása, illetve a tágabb környezet ellenőrző szerepe). Ezt a változatosságot 

erősíti a fent említett egyházi felfogás is, amelynek következményeként az 

avatásnak nincs hivatalosan előírt időpontja. 

Gyimesközéplokon – az általános magyar gyakorlattal ellentétben74 – a 

gyermekágyas idő hossza fordítottan alakult: korábban jellemzően (és 

                                                
74 Kapros Márta megjegyzi, hogy „az időszak napjainkhoz közeledve fokozatosan 

rövidült.” (1986: 211, 3. jegyzet). 
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átlagosan) rövidebb volt, manapság inkább tovább tart. Az idősebb korosztály 

elbeszélése szerint a több munka, a nehezebb életkörülmények, vagy a segítség 

hiánya miatt előbb volt szükség a nőkre a családban a rájuk eső feladatok 

ellátásában, így az anyák gyakran már legkésőbb a második, harmadik héten 

kénytelenek voltak átesni az avatáson. Azonban ez nem jelentette azt, hogy két-

három hétre teljes mértékben kivonhatták magukat a munka alól. Jó esetben egy 

hétig valóban fekhettek, pihenhettek, de nem ritkán már 2-3 nap után felkeltek 

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

ahol az asszony anyósa egy háztartásban élt a fiatalokkal és erősebben 

ragaszkodott a hagyományokhoz, nagyobb esély kínálkozott arra, hogy a 

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

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

anyósa elvárása volt. Számos esetben azonban az anyós szigorú volt vagy 

„elítélte” menyét a sok gyerek születése miatt, és ezért nem mentesítette őt a 

feladatok ellátása alól. Így az anyának formálisan ugyan meg kellett tartania a 

gyermekágyas előírásokat – udvarelhagyás és vízhúzás tilalma – de egyébként 

minden háztartási és ház körüli munkát, valamint a gyerek fürösztését és a napi 

pelenkamosást is el kellett végeznie. Egy nyolcgyermekes, s rendszerint egy-két 

héten belül avatódó idős asszony elbeszéléséből kiderül, hogy a közismert 

szabályok – és elsősorban a kezdeti időkben ajánlott kímélet – ellenére nem sok 

választási lehetőségük volt a fiatalasszonyoknak: 

Van egy román asszon, ma is él, s úgy mondogatta – szomszédasszony volt, 

M. néninek híjják. Aszondja, tudod-e mit kicsi Virág, én nagyon sajnállak. S 

mondom, mér M. néni? S aszondja azért, hogy most ulyan vagy mint a 

pisztráng, tudsz mozogni, a tied az élet, de eltelik egy idő, akkor veszed 

észre, hogy állj meg te, mer hol vannak a hat hetek, amiket kellett volna 

megpihenni, s le kellett volna ülni, aszonta, mer ezek aztán mind elérnek. S 

mondom mit csináljak M. néni, muszáj, muszáj. S aszondja, hát látom, hogy 

muszáj. Mer anyósom ulyan vót, hogy ott vótak leányai, de nem engedett 

soha mosni se egyet se, takarítani se. Nekik elég van dolgik, s mindenki 

végejze az övit, s nem engedte. (70 éves nő) 
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Körülbelül húsz évvel ezelőtt a gyermekágy időtartamának hossza kötötté vált, 

és a fent felsorolt tényezők már csak kevéssé játszanak szerepet.75 A manapság 

szülő anyák a keresztelőig számítanak gyermekágyasnak, vagyis addig, amíg 

meg nem kapják a templomi áldást. A keresztelővel viszont megvárják a 

gyermekágy végét. Így az anya számára a „pihenéssel” töltött idő és a rituális 

szabályok érvényessége kitolódik és minimum hat hétig fennmarad. A folyamat 

sajátos módon tehát nem a hagyomány elmúlásának, hanem megerősödésének 

irányába mutat. Annak ellenére, hogy a pap nem támogatja (bár nem is tiltja), de 

gyakorlatilag lebeszéli az anyákat a gyermekágyas szokások rituális részének 

betartásáról, a mai fiatalok nagy része mégis követi az új tendenciát. A szülés 

intézményes keretek közé kerülése sok más vidékkel ellentétben itt nem járt a 

szokás sorvadásával. Az anyák a kórházból (korábban a szülőotthonból) 

hazajőve folytatják a gyermekágyas időszakot, az ott töltött (általában) hét nap 

beletartozik a hathetes periódusba, mert annak idejét a születéstől számítják. 

A gyermekágy nem egyszerűen ágyban fekvést jelent, hanem a valódi pihenés, a 

nehéz munkától való mentesség és a rituális szabályok együttese. Az idősebb és 

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

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

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

könnyebb házimunkákba. Nehéz fizikai munkát azonban nem ajánlatos végezni, 

és ehhez igyekeznek is ragaszkodni; például az anya nehezet nem emelhet, 

nehogy „elfusson a vére.” Ennek megvalósulása azonban ismét egyedileg, a 

lehetőségek függvényében különböző. A fiatal generációk ugyanis hiába 

ismerik elméletileg az intelmeket, nekik sincs lehetőségük arra, hogy 

maradéktalanul figyelembe vegyék őket. Volt, aki gyermekágyasként az 

udvaron szénát takart, a malacozó disznót ügyelte, tehenet fejt vagy a 

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

részt vett a ház felújításában és minden nap a patakban mosta a pelenkákat. Az 

egyik gyermekágyas idejét töltő anya látogatásom alkalmával az éppen 

szénamunkát végző nagy család számára főzött. Eközben mosott és a 

                                                
75 A változás okáról és következményeiről alább, az avatás fejezetben lesz szó 

részletesen. 
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csecsemőre valamint két nagyobb gyermekére is ügyelt. Gyakran hallani a nem 

kímélésből fakadó „elbetegedésről” és magas tejlázról, amely megerősíti az 

anyákat abban a hitükben, hogy ha „hat hét alatt elbetegedsz, visszaesel a 

gyermekágyba, olyan fájdalmad lesz mint akkor”. Megelőzésére azonban ritkán 

van lehetőségük. A fizikai munka ilyen következménye hosszabb távra is kihat. 

A gyermekágyas idő alatti nagy megterhelés évekkel később betegséget, 

elváltozást okozhat, azaz a munkatilalom megszegése visszaüthet. A néphit 

szerint amilyen típusú munkát végzett akkor az anya, ahhoz hasonló betegség 

érheti később: 

Annyit mondta B. néni, nem szabad fejni. Hát biza kellett fejjek, mer nem 

vót, aki fejjen. S az azt jelenti aztán, hogy fájnak a kezeid, az izületjeid. Az 

tényleg igaz vót, ahogy mondták, mer hát érzem én most már. Időváltozáskor 

úgy fájnak a kezeid, s akkor ki van minden csontod. Szóval nem szabadna 

olyankor. (34 éves nő) 

 

A gyermekágyas időszakot kísérő hiedelmek és szabályok 

A Hidegségen végzett kutatás tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a 

gyermekágyas időszak hiedelmei és az ezekkel összefüggő viselkedési normák 

(előírások és tilalmak) köre egy éles határ által elválasztott benti és kinti világra 

és annak tagjaira válik szét. Mások a benti és mások a kinti közeg 

cselekedeteinek gyökerei és motivációi, és az ebből következő szabályok is. A 

továbbiakban ebből a szempontból mutatom be a gyermekágyas anyával és a 

kereszteletlen újszülöttel kapcsolatos hiedelem- és viselkedésrendszert. 

 

A benti világ 

A benti világban, ahol a gyermekágy idején az anya és a gyermek tartózkodik, a 

hétköznapitól eltérő szabályok érvényesülnek. A háznak ebben az időszakban 

védelmi funkciója is van. A család feladata a gyermek egészségének és 

fejlődésének biztosításán túl (vagy éppen ezen okból), hogy megakadályozzon 

minden olyan szituációt, amely kedvező a természetfeletti erők működése 

számára. Hidegségen számos, a születés után alkalmazott preventív és elhárító 

cselekmény szolgálja ezt a célt. 
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Az újszülött az egyik legalapvetőbb átmeneten áthaladó, teljes passzivitásban 

lévő személy, az események főszereplője. Környezetének tagjai közül anyja 

szerepe a legfontosabb, aki a legintenzívebben, a legtöbb időt tölti vele és az 

első napokban hasonló szituációban van a gyermekkel: őt is ellátják, etetik, 

gondozzák és ideális esetben gyakorlatilag ő sem kel fel az ágyból. A szülés 

után mindent „rendeznek” körülöttük. (Ez a kórházi szülés esetében hasonlóan 

zajlik, természetesen az egészségügyi dolgozók részvételével. A kórházból 

hazatérő anya és gyermeke számára a ház ugyanúgy védelmi szférát alkot.) 

A gyermekágyas időszak során mindketten védtelenek a démoni erőkkel 

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

könnyen bántalmazhatják vagy megkísérthetik őket. Gyimesközéplokon is 

közismert az a szabály, hogy az anyának nem szabad magára hagynia 

gyermekét, és az is, hogy éjszaka nem szabad eloltani a lámpát. Hosszú időre 

ritkán hagyják egyedül a gyermeket, de ha az anyának mégis ki kell mennie a 

házból, ilyenkor imakönyvet tett rá, „nehogy a rossz lélek járja.” A gyermek 

közelében a mai napig is rendszeresen és folyamatosan tartanak a gonosztól 

óvó-védő tárgyakat. Kivétel nélkül mindenki tett és tesz ma is olvasót 

(rózsafüzért) a gyermek mellé, a pólyára fűzve, a párnája alá vagy a kiságyra. 

Az imakönyv használata most is általános; a gyermek mellé, máskor a párnája 

alá teszik. Előfordul, hogy szentképeket is elhelyeznek az ágyban a gyermek 

feje fölött, a lepedője vagy ágymatraca alatt, esetleg a babakocsiban is. 

Leggyakrabban egyszerre több szakrális tárgyat használnak a preventív hatás 

megerősítése céljából. E tárgyak szorosan a gyermekhez tartoznak, tehát ha 

kiveszik a „kertes” ágyból és a babakocsiba vagy a nagyágyra fektetik, a 

tárgya(ka)t is elhelyezik mellette ideiglenes helyén. (Lásd az 1-2. számú 

képmellékletet.) 

Régebben ismert volt a pólyakötőre fűzött gonoszt távol tartó szentelt/esküvői 

gyűrű, bár ennek használata nem volt jellemző. A ma már idős asszonyok 

visszaemlékezése szerint általában anyósuktól hallottak az eljárásról, vagy ő 

maga alkalmazta a módszert, esetleg megkövetelte azt menyétől. Úgy tűnik, 

hogy azoknál a családoknál használták ilyen célra a gyűrűt, ahol a felmenők 

között ortodoxok vagy görögkatolikusok voltak. A megelőzési módszerek közül 
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a gyűrű újszülöttre helyezése mára eltűnt, ami nyilvánvalóan a hagyományos 

pólyázás kiszorulásának következménye. (Lásd a 3. számú képmellékletet.) 

Ritkábban valamilyen fémtárgy, például evőeszköz használata is előfordult 

ugyanilyen célból. A vas/fém mágikus szerepe más területeken is általánosan 

ismert.76 Gyimesben mára nem tekinthető a mindennapokban alkalmazott 

preventív eljárásnak, a fiatalabb generációk nem is hallottak róla. 

Nem is háromba, hanem így hatba vót, úgy hítták, hogy pókakötő. Na és azt. 

S akkor arra rea kötődött a gyűrű, az esküvői gyűrű, mert így vót, hogy amíg 

meg nem keresztelték, addig aszondták az öregasszonyok, hogy tégy oda 

egy, vagy imakönyvet, vagy tégy kalánt, vagy villát, oda kellett tenni, na 

mert így mondták, hogy így, amíg meg nem keresztelődik, ez volt a szokás. 

(70 éves nő) 

A születés után alkalmazott, gonoszelhárító funkciót betöltő szakrális tárgyakról 

megállapítható, hogy ezek némelyike bizonyos időszakokban eredeti 

jelentéséhez képest többletjelentést nyerhet. Az eredetileg az imádkozás 

kellékének számító olvasó és imakönyv (szakralitása révén) alkalmas a mágikus 

elhárításra is. Az egyházi esküvő során megszentelt gyűrű – eredetileg a hűség 

megerősítésének jele – az újszülött pólyakötőjére fűzve, másodlagos 

funkciójában gonoszelhárításra is alkalmas.77 A templomban megszentelt 

tárgyak egyébként is gyakran kapnak újabb szerepet: például a szentelt gyertya 

betegség vagy rossz idő elhárítására, a szentelt barka gyógyításra használható. A 

gyűrű azonban önmagában is (anyagából és alakjából következően) mágikus 

erővel bír. A megszenteléssel elhárító ereje csak fokozódik. E tárgyak a 

használati funkción túl, vagy éppen a helyett rituális, mágikus jelentéssel 

bővülnek és ezáltal szimbolikus szerepük lesz. 

E preventív eljárások ellenére megtörténik, hogy a gyermeket valamilyen 

démoni lény bántalmazza, esetleg megszállja. A Hidegségen ismert 

természetfeletti alakok közül a szépasszony és az ördög, gyakran azonban 
                                                

76 Szendrey 1993: 42. A villa a késhez hasonlóan a szúrás eszköze, amely szimbolikus 

jelentésben is érvényes: „a gonoszt csak ennek bökdösésével lehet elriasztani.” 

(Szendrey 1993: 44.) 

77  Lásd Szendrey 1993: 36. 
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valamilyen meghatározatlan, konkrétan meg nem nevezett lény árthat a 

gyereknek, amit itt általában rossznak, gonosznak hívnak. 

Az ördög/gonosz/rossz lélek megkörnyékezi, megszállja a kereszteletlen 

gyermeket. Ezt általánosan ismerik, nem véletlen, hogy intenzíven védekeznek 

is ellene. Ilyen tárgyú mai hiedelemtörténettel azonban a fiatalok körében 

kevésbé lehet találkozni. Úgy tűnik Hidegségen ez a hiedelemkör veszít ugyan 

aktivitásából, az egyházi tanítás azonban életben tartja, ezért a megelőző 

eljárások megszokásként rögzülnek. A gonosz által megkörnyékezett gyermeket 

a sírás, nyugtalanság, hasfájás és hasmenés tüneteivel jellemzik. 

Hát így mondják, hogy nincs megkeresztelve, s bármi történhetik vele, 

kereszteletlen babáva. 

Például mi? 

Há például van egy ilyen, hogy a pap bácsi így mondja, ha nem látta mé 

mondja? Hogy valami gonosz mekíséreli azt a picurkát, a kereszteletlent. De 

én nem tudom, mi az a gonosz. Én is így hallottam. 

És mi történik vele? Baja lesz? 

Hát mondjuk azt, hogy sír, s álmatlan, s beteg. Más egyéb nem lesz. Nem 

viszi el senki a babát, csak nyugtalanné [sic] válik. Beteg. S akkor így 

föltesznek egy olvasót a babára, s mivel bépólyálták a szentelt gyűrűt. Má 

például ezek, az én unokáimnak nem volt gyűrű. Az olvasót rátettük a 

babákra, s a kezes-lábast ráadtuk, s bétakartuk. Most sokkal könyebb. (65 

éves nő) 

A gonosz által megszállt és „elbetegedett” gyereket szentelt vízzel és imával 

próbálták gyógyítani, végső esetben a paphoz vitték, aki „evangéliumot mondott 

rá”, megszentelte, s így a tünetek elmúltak. E kérdés megítélésében generációs 

különbségek tapasztalhatók. Egy idős asszony szerint unokája azért aludt 

nyugtalanul és sírt föl álmában rendszeresen, mert a gonosz „kétségbeejtette, 

megijesztette.” Azonban hiába kérte a menyét, hogy vigye a paphoz, az nem hitt 

benne. Így az idős asszony olvasót tett a kicsire és imádkozott fölötte, amitől az 

megnyugodott. Úgy véli, hogy ha ilyen esetben nem viszik paphoz a gyermeket, 

az belehalhat. Ugyanakkor menye tőle függetlenül arról beszélt, hogy a 

gyermekre rózsafüzért tett, ugyanis „jobban megkörnyékezi a gonosz, mert 

tiszta.” A gyerek szerinte meg volt ijedve, azért sírt sokat, de ez a keresztelő 



 

 

44 

után megszűnt. A keresztelő efféle, megtisztító, a gonosztól megszabadító 

hatása abban a közismert hiedelemben rögzült, hogy a sírós csecsemő a 

keresztelő után már nem lesz az többé. 

A szépasszony alakjához a bántalmazás, azon belül a gyermek megszoptatása, 

illetve elcserélése kapcsolódik. Habár a szépasszony hiedelemköre a mai napig 

igen gazdag és aktív a kutatott területen, változatos hiedelemmonda-anyag és 

számos jelenkori hiedelemtörténet gyűjthető vele kapcsolatban,78 a gyermekkel 

kapcsolatos ártó szerepe manapság kevésbé hangsúlyos. Erre utalnak például a 

Magyar Zoltán által közzétett gyimesi és környékbeli hiedelemmondák is: 76 

mondából csak kettő szól a gyermek megszoptatásáról, s azok is a 60-as, 70-es 

évek elejéről származnak. További tíz hiedelemmonda a váltott gyerek 

témakörébe tartozik, s bár a szépasszony alakjához van sorolva, az adatközlők 

nem minden esetben nevezik meg az elcserélést végrehajtó lényt. Bosnyák 

Sándor közlésében négy hiedelemmonda szól a szépasszony kereszteletlen 

gyermeket bántalmazó szerepéről, ezek az 1970-es évek legelejéről valók. 

Salamon Anikó gyimesi mondagyűjteményében egyáltalán nem fordul elő a 

csecsemőt megszoptató szépasszony motívuma.79 

Az ördöghöz hasonlóan a szépasszony csecsemővel kapcsolatos jelenkori 

hiedelemtörténeteit is kevesen ismerik. A szent tárgyak a köztudat szerint szinte 

teljes biztonságot jelentek az ártalmas démoni lények távoltartására. Az egyik 

                                                
78 Salamon 1987; Magyar 2003. Számos hiedelemelbeszélést gyűjthettem új, 

aktualizált történetekkel 2005-ben is. Egy 20 éves fiatalasszony mesélte: 

Habár a gyerekre szépasszonyt nem hallottam, csak az állatokra. Habár az is tényleg 

van. (Na és az mit csinál?) Mit tudom én, olyan hogy én is például megértem azt, 

hogy reggel bementem az istállóba, s a tehén tiszta totyogó vizbe vót. Azt mondják, 

hogy akkor ott vannak a szépasszonyok, s táncoltassák. Vagy mit tudom én, este 

semmi sincs a lónak a haján, s reggelre be van fonva a haja. (És nálatok is 

előfordult?) Há nem volt nekünk lovunk, de tehénnel, há én nem tudom, hogy ő mit 

csinált egész éjjel, hogy reggel vizes vót. Mintha mit tudom én, egész éjjel szaladott 

vóna. És olyankor azt szokták mondani, a szépasszonyok táncoltassák. Hát én nem 

tudom, hogy mit csinál magával. 

79 Magyar 2003: 509-514; Bosnyák 1982: 86-87, 100, 116; Salamon 1987. 
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húszéves lány szerint az olvasó azért használ, mert „a Jézuska akkor mindig 

vele van.” 

Mindez azt tükrözi, hogy a szépasszony és ördög hiedelemköre változóban van: 

az emlékezetben ugyan él, a konkrét történetek azonban fokozatosan kikopnak a 

hiedelemmondák tárházából, s újak csak ritkán keletkeznek. Az adatközlők 

gyakran a régmúltba utalnak ilyen jelenségeket, s állítják, hogy ezek ma már 

nem fordulnak elő. A hiedelemhez tartozó mágikus cselekvés automatizálódott 

(mint pl. az olvasó és az imakönyv feltétel nélküli használata) és tovább él 

megerősítő narratívák nélkül is. 

Hát igen, hogy megigézés, s a másik, hogy nehogy megszoptassák, de én azt 

se hallottam aztán többet, hogy mér szoptassák, már, hogy szoptatták meg 

őket. A bubát, hogy megszoptassák, ha ott, ha egyedül hagyják. 

Kik szoptatják meg? 

Há, azt nem hallottam én se, csak így mondták. Azt hallottam, de azt es 

csakúgy olyan… mondom nem, mi az ilyentől nem fétettük, s nem vót soha 

semmi bajuk, végülis felnőttek. (77 éves nő) (ld. még szövegtár 2.) 

Az anya a gyermekhez képest ebben az időszakban kevésbé van kitéve ilyen 

veszélynek. Egy idősebb asszony ennek okát kifejezően fogalmazta meg: 

Erről nem, én erről nem tudok, hogy az anyának baja lett volna. Há nem. A 

baba azé, hogy nem volt megkeresztelve, azér. De az édesanya úgy megvan. 

(65 éves nő) 

Az anya gyermekágy alatti megrontása ma ritkán fordul elő Gyimesben. Ez a 

kérdés azonban további kutatást igényel, amely minden bizonnyal felszínre 

hozhat újabb eseteket. Ahogyan azonban a nyelvterület egészén, úgy itt is 

előfordul, hogy a gyermekágyas időszak veszélyei nem öltenek testet 

valamilyen konkrét lényben, és csak negatív érzet formájában jelentkeznek. Ez 

valószínűleg a gyermekágyban jellemző felfokozott pszichés állapot 

következménye, az oka és főleg elhárítása azonban hiedelemalapú: 

Hát, há, mondjuk, hogy én, én A.-val mikor gyerekágyba vótam, itt vót az 

ágyunk igy, s tati a másik, I.-vel, s I.-vel benn a másikba aludtak, mer akkor 

még nem vót se konyhánk, se szobánk, csak ez a kettő vót. S ő túl a másik 

felől aludt. S megtörtént egy éjszaka, hogy úgy megnyomott valami, hogy 
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alig bírtam vót meg. S a gyermekágy ez mondjuk kereszteletlenség alatt 

történik. Hát én tudtam azt, hogy jön valami, úgy mintha nem is aludtam 

volna, meg mit tudom én, úgy fel, s fel így akartam azt csinálni, hogy édes jó 

Istenem ne, adjál, hogy emeljem a kezemet, hogy vessek keresztet így, s nem 

bírtam a kezem oda, mintha fogta vóna, vagy lenyomta vóna, hogy nem 

tudtam a kezemet, s kínlódtam, hogy egy olyan kínlódás volt, hogy se 

megébredve nem vótam, biztosan sem, és akkor egy olyan nehézség úgy 

olyan nehéz vót, érzettem, hogy éppen fulladok meg. S amikor éreztem, hogy 

éppen, s édes Jóistenem, valami […] a kezemet, mikor el tudtam, hogy 

„Atyának, Fiunak…”, akkor eltünt. Akkor elengedett, úgyhogy. És akkor 

többet nem mertem ugy aludni, hogy valaki ne aludjék még itten. Ugy ugy 

féltem, ugy félek aztán. Aztán szenteltvízzel, aszonták, hogy szenteltvízzel 

locsolják meg így, azzal amit húsvétkor szoktunk hozni, akkor többet nem 

történt meg, de akkor ez, vótak, aki még mondta, hogy megtörtént. 

De ez mi lehetett? 

Hát, azt mondják, hogy szellem, aztán nem tudom, hogy igaz-e, nem igaz-e, 

hogy egy olyan nehézség vót úgy, hogy úgy, mintha valaki meg akart volna 

nyomni, nyuvasztani, úgy fullasztani, valami egy olyan vót. Ugyhogy ez 

akkor történt, mondom egy időszakba velem. Ugy szinte féltem akkor a 

rózsafüzért én is magam elé tettem, mindig úgy keresztet vettem, s há 

szoktunk imádkozni ugye minden lefekvéskor, vagy mi, de mégis hogy ez 

mitől van. (63 éves nő) 

Tapasztalatom alapján a falu hiedelemkészletének ez a része már nem aktív. Az 

idősebb generáció tagjai között elvétve ismert, a fiatalok viszont régi 

hiedelemtörténetként tudnak ilyen esetet idézni, vagy másként, pusztán 

egészségügyi kérdésként értelmezik, mert láthatóan nem eleme működő 

hiedelemtudásuknak. 

 

A benti és a kinti világ határának kettős funkciója 

Hidegségen napjainkban is szilárdan érvényesül az a normarendszer, amely a 

születéstől a keresztelőig tartó időszakban meghatározza a főszereplők által 

használható tér határát, ami a lakóház udvarának kerítését és kapuját jelenti. Ez 



 

 

47 

a határ kettős funkciót tölt be: a főszereplők mozgásának kifelé a végső pontja, 

befelé a külvilág tagjai számára szimbolikus jelentésekkel felruházott területet 

jelöl. A kinti világ a gyermek számára veszélyeket hordoz, ugyanakkor a 

közösségi szféra felé maga az anya jelenthet veszélyt. A benti közegbe való 

behatolás az „idegen” által közvetített veszélyt hordoz, mert a belépő látogató a 

külvilágot és annak ártó hatásait képviseli.80 A bentről kifelé haladás 

korlátozásának motivációja és ezek következményei tehát különbözőek az anya 

és a gyermek szempontjából. 

Akár kívülről, akár belülről közelítjük meg e határt, fontos tudni, hogy az udvar 

egyes oldalait más-más típusú és funkciójú sávok választják el az azt körülvevő 

területektől. A gyimesi kerítések az utca felé komolyabb építmények (általában 

fából készült léc-, vagy deszkakerítések és kapuk, amelyek magassága 

megengedi a ki- és belátást, és a kommunikációt). A szomszédok felé a kerítés 

gyakran jelképes, vizuálisan takaró funkciója egyáltalán nincs, s gyakran 

valamilyen technikai megoldás segítségével az átjárást is lehetővé teszi. Az 

udvar hátuljában, amely gyakran kaszálóban vagy erdőben folytatódik, szinte 

csak a vadállatok ellen védő sávot emelnek, vagy gazdasági épület zárja le azt. 

Mindez a gyermekágyas hiedelmekkel szorosan összefügg, hiszen a mozgás 

korlátozása elsősorban az utcafrontra, a kapura koncentrálódik. Ez ugyanis 

azoktól a közösségi terektől választ el, amelyek a hétköznapi világot képviselik. 

A kapu a gyermek esetében a védett szférából való kilépést jelenti, az anya 

esetében pedig a közösségi térbe való belépést szimbolizálja. A két szféra 

közötti átjárás ezen a határon keresztül történik, s a közösségi kontroll is 

részben itt működik. A szomszéd irányában más funkciója van a határsávnak, 

amely a gyermekágyas anya esetében a segítségnyújtás biztosítását jelenti, 

emellett az ellenőrzés ezen a szinten is érvényesül.81 

                                                
80 E szimbolikus határ kettős értelmezéséről részletesebben lásd Csonka-Takács 

1999a: 322 és 2002: 420-422. 

81 Az épített határvonalak szimbolikus tartalmát és egyben a vizuális kontroll 

lehetőségét, azaz a kerítések fizikai funkciójának másodlagosságát Szikszai Mária 

(é.n. 100-102) mutatja be a moldvai Csíkfalva példáján. 
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Hidegségen mai napig aktív az a tilalom, amely szerint nem szabad a gyereket 

kivinni a ház és főleg az udvar területéről. Előfordul, hogy a fiatal anyák jó idő 

esetén kiteszik a gyermeket a ház elé, az ajtó előtti napsütötte teraszra, 

levegőzni. Mások azonban soha nem viszik ki a házból a gyermeket ez idő alatt. 

Az udvaron kívülre azonban senki sem viszi a kereszteletlen gyermeket. Ez csak 

olyan indokolt esetben lehetséges, ha a gyermeket orvoshoz kell vinni, vagy az 

anyának halaszthatatlan dolga van, de nem tudja otthon hagyni a szoptatás miatt 

vagy segítség hiányában. A gyermek kimozdítása a védett szférából azt jelenti, 

hogy az emberi világban védtelen, amelynek leggyakoribb következménye a 

megigézés.82 

Amikor a védett szféra határát mégis át kell lépni a gyerekkel, preventív 

eljárásokat alkalmaznak a külvilág káros hatásai ellen: a gyereket meghintik 

szenteltvízzel vagy a homlokára keresztet rajzolnak vele, illetve beszitózzák 

(bekenik a kályháról ujjal felvett szitóval = korommal) a homlokát. Egy 

fiatalasszony úgy vitte orvoshoz a gyermekét, hogy e módszert alkalmazta a 

szemverés ellen, de a védőnő megszidta amiért hisz az ilyen babonaságban. 

Általában szégyellik a hivatalos közegekben, vagy valamilyen intézményt 

képviselő személyek előtt alkalmazni a mágikus eljárásokat. Előfordul, hogy a 

kórházban nem használják az olvasót, mert attól tartanak, hogy megszólják őket, 

hazatérve azonban a megelőzés elmaradhatatlan kelléke a rózsafüzér. 

S rárakták az olvasót, meg a gyűrűt? 

Nem ott a szülészeten nem, csak ahogy hazajöttünk. 

Akkor itthon? 

Há ott nem a szülészeten, ott nem is hagyták vóna. Persze. Szülészeten nem 

is mertünk volna olyannal foglalkozni. 

S akkor ott nem lehetett baja? 

Nem vót ott senkinek semmi. Há az itthon se lett vóna, de így, így tartották 

régen, s aztán nem akartunk mü azt ellenszólani, hát az mér van, hogy… 

Nem szóltunk mi abba bele. 

Csak csinálták, mert úgy kellett? 

                                                
82 Az igézés gazdag hiedelemköréről később még lesz szó részletesen. 
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Hát mü úgy csináltuk, ahogy láttuk az idősebbektől. Annyit nem csináltunk, 

hogy a kezit nem raktuk le [ti. nem kötözték a pólyába]. (65 éves nő) 

Ahogy a gyermeket, úgy a szorosan vele érintkezésbe kerülő dolgokat is 

veszélyezteti a külvilág. Ha a gyereket nem is viszik ki a házból, a védett 

szférából kikerült tárgyakon keresztül mégis baja eshet. Ezekben a tilalmakban 

is érvényesül az idő felosztásának szimbolikus tartalma: az este, az éjszaka, a 

napnyugtától napfelkeltéig tartó szakasz – a nappallal ellentétben – nem emberi 

idő; ekkor működnek a természetfeletti erők.83 Minden, az emberi világból e 

térfélben maradt dolog veszélyeztetett ilyenkor, mivel az ember érintkezésbe 

kerülhet a megrontott tárggyal. 

Minthogy az anya – főleg az első hetekben – elvileg munkatilalom alatt áll 

(például nem moshat és nem emelhet) elsősorban a közvetlen környezet feladata 

betartani azt a szabályt, hogy nem szabad a gyermek fürdővizét kiönteni és a 

pelenkáját kiteríteni vagy éjszakára kint hagyni a szabadban. A kimosott 

pelenka és babaruha szárításánál a mai napig figyelnek erre, bár gyakorlati 

alkalmazását a hiedelem nem ismerete mellett ésszerűségi szempontok is 

korlátozhatják, s ez gyakran a hiedelem által előírt szabály betartása alól is 

felmentést adhat. Az anyák tapasztalata szerint ugyanis a szabadban száradt 

pelenka sokkal fehérebb lesz, illetve ha a házban, kályha mellett szárítják, az 

anyag “megkérgesedik”. Sokan nem csak az éjszakát tekintik veszélyesnek, 

hanem magát a keresztelésig – gyakorlatilag a hat hétig – tartó egész időszakot 

is. Ezért gyakran az avatásig/keresztelőig egyáltalán nem szárítják a szabadban 

a gyerek ruháit, főleg a pelenkáit. Egy gyermekágyas anyánál voltam éppen 

amikor ott tartózkodó édesanyja az udvaron száradó babaholmik láttán 

megjegyezte, hogy ő soha nem terítette ki hat hétig a pelenkákat, mert nem volt 

szabad. A lánya viszont már nem foglalkozik ezzel, bár elmondta, hogy 

éjszakára ő is beszedi a ruhákat. A gyerekholmik szabadban hagyásával 

kapcsolatos tilalmak megszegésének általában valamilyen betegség, gyakran 

hasfájás vagy álmatlanság a következménye. 

S hat hétig nem szabadna, én nem szoktam kiteríteni a babaholmit, mer azt 

mondják, hogy a szél megjárja, s azért görcsös. S akkor hogy a fürösztővizet, 

                                                
83 Pócs 2002a: 10-12. 



 

 

50 

amibe a babát megfürösztik, akkor azt olyan helyre kell önteni, hogy állat, 

vagy valami ne járja el. (35 éves nő) 

A fürdetővíz kiöntése este, illetve mások által is használt területen (az udvarnak 

az emberek és állatok által járt részein) egyaránt tilos. A gyermekkel 

kapcsolatba került vízzel való érintkezés ugyancsak visszahat a gyerekre. Az 

anyatej elapadását vonja maga után – analógiás módon –, ha a vízbe belelépve 

lábon elhordják, vagy ha az állatok felnyalják. A létfontosságú anyatej védelme 

a születés körüli egyéb hiedelemcselekvésekben is állandóan visszatér. 

Áttérve a másik főszereplőre megállapítható, hogy Hidegségen a gyermekágyas 

anya számára ma is az egyik leglényegesebb korlátozás a közösségi terek, javak 

és a természeti környezet megsértésének tilalma: a templom, a közterület (utca, 

bolt), a szomszédság; általában a közös vizek és az ember által teremtett, a 

létfenntartáshoz szükséges növények. Ezek a korlátozások a gyermekágyas anya 

tisztátalanságának jelentésvesztése ellenére egyértelműen őrzik a tisztátalansági 

tabuk nyomait. A fizikai kímélés magyarázata ugyanis a szomszédlátogatás, a 

templombajárás, vagy a vízen átlépés esetében nem releváns. Ebben az 

időszakban ezért az anya gyakorlatilag nem mozdulhat ki otthonából, 

mozgásának határa az említett kerítés, a kapu; az udvart nem hagyhatja el. 

Ennek megítélésében generációs különbségek vannak: az idősebbek 

határozottan kijelentik, hogy ma már semmi nem számít, a fiatal anyák 

kimennek az utcára, s ezzel megszegik a mozgási tilalmakat. 

Ez van. De most nem tartsák. Most, ha annyira meggyógyul az a nő, hogy fel 

tud kelni, tud mozogni, nem tartsák azt, hogy na amíg meg nem keresztelik, 

addig nem menyek az útra, nem megyek vizé, nem megyek. Most mindent 

csinálnak. Most az nincs. Eljő, sokszor három hónapos a baba, amíg oda 

tudnak jutni, hogy megkeresztelik, hát mindenesetre addig nem ülhet benn az 

az édesanya. Elmenyen vizé, kimenyen az utra, ahol dolga van. Most nem 

tarcsák ezt a régi menetet. Ez kihalt. (65 éves nő) 

A fiatalok és a gyermekágyas anyák azonban egybehangzóan azt vallják, hogy 

betartják a gyermekágy rituális szabályait. A közvetlen szituáció megfigyelése 

ezt megerősítette: valóban mindig otthon tartózkodtak, bármikor kerestem fel 

őket. Nem állítom persze, hogy ennek az ellenkezője nem történik meg 
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Hidegségen. A tabuszegésnek is számos variációja fordul elő, amelynek 

alakulásában a külső körülmények hatását is számításba kell venni, amellett, 

hogy valaki meggyőződésből, vagy egyszerűen a tudás hiányából következően 

is figyelmen kívül hagyhatja a hagyományos előírásokat. Általánosságban 

megállapítható azonban, hogy a most szülőkorban lévő anyák szigorúan „otthon 

ülnek”, nem mennek az utcára, „üzletbe” sem járnak, és a szomszédot sem 

látogatják meg. Nyári ottlétem idején a fiatalok annak ellenére is betartották a 

gyermekágyas mozgási tilalmakat, hogy éppen a legnagyobb dologidő volt: a 

Hidegségen (és egész Gyimesben) létező gazdálkodási munkák közül a 

legnagyobb távolságok megtételével járó, a legnagyobb erőfeszítést és 

szervezettséget igénylő szénacsinálás ideje. Szép idő esetén szinte az egész falu 

kiürül, mert mindenki elmegy legelőt kaszálni, forgatni, takarni és szénát 

behordani, vagy a saját területén vagy a kölcsönös segítségadás szabálya szerint 

másnál. Az anyák ilyenkor tehát egyedül maradnak otthon, de a család úgy 

szervezi meg a napot, hogy se boltba, se máshová ne kelljen menniük. 

A kimozdulás egyetlen hallgatólagosan elfogadott indoka, ha orvoshoz kell 

menni – bár az orvos a kontroll idejét általában a gyermekágy végére (hat hétre) 

tűzi ki – vagy ha a csecsemőt kell esetleg orvoshoz vinni, illetve ha a 

keresztelőre való felkészülés során bevásárolni kell menni: 

Igen, hát, muszáj volt mennünk, hogy bevásároljunk ide az ebédre, hát ugye 

hogy itt mindent nem lehet megkapni, és akkor ott bent ott Szeredába több a 

választék húsfélék között, és vagy valamit, amit meg kellett vásárolni, s… 

De akkor Zs.-nak muszáj volt menni? 

Igen. Én el akartam talán, nem is annyira muszáj, hanem én el akartam 

menni, és akkor el akartam menni a fodrászatra és el is jártam, és nagyon 

csunyán nyírták meg, nem tetszik, s busulok, ugy öl a méreg. Máskor nem 

így szokták vágni. (22 éves nő) 

Aligha fordul elő azonban, hogy valamilyen „mentesítő”, ideiglenesen feloldozó 

rítus elvégzése nélkül lépjenek át a tiltott határon. Annak ellenére, hogy ezt az 

egyedi rítust a közösség nem láthatja, saját belső szükséglet, vagy saját maguk 

felmentése céljából mégis elvégzik: indulás előtt szenteltvízzel hintik meg 

arcukat, vagy megmosakszanak vele (hasonló módon ahhoz, amikor a 

csecsemőt viszik ki a ház területéről). Ez nem helyettesítheti a későbbi, a 
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közösség előtti rituális feloldást, csupán ideiglenes szükségmegoldásnak 

tekinthető. 

A gyermekágyas idő alatt templomba sem járnak, s ha bármilyen más előírást 

meg is szegnek, ezt sohasem, így nem is tudnak ilyen esetről. Az egyetlen 

alkalom, amikor még gyermekágyasként beléphetnek a templomba, az maga a 

keresztelő és avatás ideje. A gyermekágyas tisztátalanságának ténye a 

tabuszegés szankciójában fogalmazódik meg: 

B.: Ki kellett avatódjon, hogy otthonról elmehessen, mer nem mehetett el. 

[...] Azt mondják, hogy ahol elmenyen ott a jég elveri. Lesz nagyidő, s a jég 

azt a vetést ott mind elveri, ahol elmen az avatatlan. 

És akkor megtörténik, volt ilyen, hogy jött a jég, ha valaki megszegte? 

K.: Há igen. Emlékszel-e, amikor T. D.-né szült vót. S ott hogy levitte vót, 

arra lehet nem emlékszel, hogy ott az a kicsi patak, hogy lement vót. [...] 

Nem vótál itt még. Hogy ott hogy lement az udvarig a viz. (B = 24 éves, K = 

35 éves nő) 

A tilalom betartásában a hiedelemháttérnél nagyobb szerepe van a társadalmi 

kontrollnak. A közösség tagjainak egy része számon tartja, hogy éppen ki szült, 

ki van gyermekágyas periódusban, és ki nem vett még részt a templomi feloldó 

szertartáson. S bár a megkérdezettek nagy része neheztel vagy megjegyzéseket 

tesz a „megfigyelőkre”, a gyermekágy hagyományainak megőrzésében igen 

jelentős szerepe van ennek a kontrollnak. A hiedelmek nem ismerete esetén (és 

a pap vélekedése ellenében) a közvélemény motiválhatja a hagyomány 

megtartását, mert senki sem szeretne a falu „szájára” kerülni. A „megfigyelők” 

szinte kivétel nélkül nők és gyakran idősebbek. Ezt a kérdést azonban nem lehet 

általánosítani, mert az idősebb generáció tagjai között is van olyan, aki nem 

gyakorol szigorú kontrollt, tehát nem nyilvánít véleményt ilyen kérdésekben. 

Van, aki úgy gondolja, hogy ma már úgysem érvényesek ezek a szabályok, s a 

fiatalok kimennek az útra, mert nem törődnek semmivel, s egyébként is 

„megkacagnák, ha valaki azt mondaná nekik, hogy nem vagy szent, meg is 

sértődne.” Az utcán való megszólásig terjedő szigorú kontroll bizonyos 

személyekhez köthető, akiket általában is a „falu szájának” tartanak. 



 

 

53 

A normakövetés indoklásának kevert formái is előfordulnak: van, aki részben 

elfogadja a hiedelem érvényességét, de tart is a közvéleménytől. Van olyan eset 

is, amikor az anya az öregek babonás elképzelésének tartja ugyan a 

gyermekágyas hiedelmeket, de a közösségi kontroll mégis visszatartja 

megszegésüktől. A kifelé a szabályosság látszatát fenntartani, szükségből 

viszont másként cselekedni stratégiája az élet számos más területén is 

megfigyelhető. Ennek példájával egy temetés kapcsán találkoztam. A 

hozzátartozóknak a háromnapos, háznál tartott ravatal ideje alatt nem volna 

szabad ételhez nyúlni és edényekkel érintkezni. A családnál azonban annyi 

munka adódott, hogy a külső segítők nem győzték, ezért a halott lányai hátul a 

konyhában – ahol senki nem láthatta őket – mosogattak, törölgették az 

edényeket, de vigyáztak rá, hogy ez csukott ajtók mögött történjen. Hozzá kell 

tennem, hogy ők nem laktak egy háztartásban a halottal, más városokból jöttek 

haza a temetésre. Az egy háztartásban élők nem vettek részt ebben a munkában 

sem. 

Az ellenőrzésről az egyik fiatal gyermekágyas anya nem kis iróniával a 

következőképpen nyilatkozott: 

Így aztán amikor tudják, hogy megvolt a keresztelő, s minden akkor hogyha 

mész az uton, s akkor má nem mondnak semmit, de így azelőtt, keresztelés 

előtt el, akkor má megszólnak, hogy még gyermekágyban, s ez elment. Ez 

azé ment el biztos, mer az anyósával nincsenek jól, vagy a férje ilyen, vagy 

olyan, hogy ilyeneket így… Nagyon pletykásak. Itt ez a Hidegség. (22 éves 

nő) 

Hidegségen a kinti világ szerves részei a mindenfelé eredő és folyó patakok, 

források, erecskék. A településen gyakran ezek jelentik a vízhez jutás egyetlen 

módját. Ezen kívül a kutaknak is kulcsfontosságú szerepük van a mindennapok 

számára nélkülözhetetlen vízhez jutás feltételeiben. Ma már ugyan egyre több 

udvarban van kút, ez nem volt mindig így; egy-egy kúthoz több család is járt 

vízért. Ezért tárgyalom a vízhúzással kapcsolatos gyermekágyas tilalmakat a 

külső szféra megsértésének csoportjában. Azt is figyelembe kell venni, hogy az 

udvarban lévő kút is közösségi, tudniillik családi használatban van. 
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Az egyik gyakran előforduló és a magyarság más csoportjainál is közismert 

gyermekágyas szabály a vízhúzás tilalma. A természetes vizek tisztasága és 

bősége Hidegségen létkérdés, nem véletlen, hogy a gyermekágyas anya vízzel 

való érintkezésének tilalma ma is él a köztudatban: 

Régebb úgy tiltották, hogy még az se vót szabad a kútbó vizet meríteni, vagy 

valami. Aszmondják, hogy a víz elsikoltsa magát, vagy valami, vagy 

kiszárad a kútból a víz. 

És ez megtörtént, volt ilyen eset? 

Hát nem tudom, én ilyenről most nem hallottam. Aztán ez a papbácsi, mikor 

idejött, ez aztán sokmindent helyre alakított, na ezt így a régi öregek kezdték. 

(35 éves nő) (ld. még szövegtár 5,. 6, 7.) 

Néhány házban van már vezetékes víz, de a tilalom ezzel kapcsolatban nem 

érvényes. Ez is erősíti a közösségi vizek megsértésének jelentőségét. A vízhúzás 

tilalmánál elsősorban a fizikai megterheléstől való óvást hangsúlyozzák, a 

tilalomszegés következménye viszont az anya tisztátalan állapotára utal. Ez a 

jelenség jól illusztrálja e mozgás- és cselekvéskorlátozások erősen szimbolikus 

jellegét. Maguk az anyák is tudják, hogy a tabuszegési szankciók csak 

megerősítő jellegűek és valójában azért nem szabad vizet húzni, hogy kíméljék 

magukat. Ez azonban csak a munka alóli látszólagos felmentés, hiszen a 

gyakorlat azt bizonyítja, hogy rendszerint nagyon kemény fizikai munkát 

végeznek. Felkelnek és takarítanak, főznek, mosnak,84 de csak az udvaron belül 

mozognak, a kapun kívülre nem lépnek. A tiltott tevékenységek általában a 

nehéz fizikai munkára vonatkoznak, de ezek a munkák nincsenek pontosan 

meghatározva. A vízhúzás és a patkaban mosás szinte az egyetlen kivétel; nem 

véletlen, hogy ezek a közösségi térfélben valósulnak meg: láthatók és 

kontrollálhatók, ellenben kevésbé van szem előtt, amit a kapun/kerítésen belül 
                                                

84 A gyermekágyas anya egyébként jellemző főzési, mosási tilalma itt az idősebbek 

körében sem fordult elő a tisztátalansággal összefüggésben. A kenyérsütéssel 

kapcsolatban – amelyet a mai napig is végeznek az udvaron álló kemencékben – 

nem a tilalom, hanem csak az emeléstől, cipeléstől való óvás került szóba. A mosás 

esetében szintén a fizikai megterheléstől védik az anyát, mert a mai napig sokan a 

patakban mosnak, hiszen vízvezeték és csatorna hiányában a mosógép nincs 

elterjedve a településen. 
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csinál az anya. A benti munkát szinte elvárják tőlük, mindenesetre sem az 

állatok etetése, sem a főzés, sem a takarítás nem tilos. 

A vízhúzási tilalom betartásának lehetőségét alapvetően meghatározza a 

környezet (főleg a férj és az anyós) segítségének megléte vagy annak hiánya. Ez 

nem csak a közvetlen családra vonatkozik, hanem a szomszédokra is, akik 

ilyenkor kötelességüknek érzik, hogy segítsenek az anyának – s ez a közösség 

elvárása is. 

Nekem anyósom, ő nem engedte. De én nem mentem vizé se. […] Ő a vizet 

béhordta, segített, fürösztött, úgyhogy mikor hat-hét hetesek voltak, akkor 

mentünk a templomba, s megkeresztölte a pap, s azután ha tudtam, mentem, 

s ha nem tudtam, otthon ültem. (65 éves nő) 

A szomszéd kellett vigyen vizet, ha a családba nem volt otthon senki. 

Gondolja, hogy mit szenvedtek. Nem úgy vót, mint most, hogy a víz bé van 

vezetve, mikor akarom, akkor eresztek. (65 éves nő) 

Gyakran éppen a szomszédasszony az, aki a gyermekágyas anyában a hiedelmet 

tudatosítja, amikor figyelmezteti őt a vízhúzás tilalmára. Ha az anyát mégis 

észreveszi vízhúzás közben, akkor „megkiabálja, lecsúfolja” és számon kéri, 

miért nem szól neki, a szomszédnak. Az anyák általában szégyellnek segítséget, 

szívességet kérni, így ha a szomszéd nem elég figyelmes és nem ajánlkozik, 

inkább maguk végzik el a feladatot. 

A szomszédok szerepe másként is jelentkezik a gyermekágy idején. Az anyát 

kezdetben megterheli a csecsemő fürösztése, mert szintén vízhordással, 

emeléssel, hajolgatással jár. A fürösztés a kórház előtti időkben itt is a bábák 

feladata volt. Amióta viszont nincsenek bábák, és más segítség sem adódik (a 

nő anyja vagy anyósa hiányában), az az általános gyakorlat, hogy egy tapasztalt 

asszony jön át a szomszédból, hogy kisegítse a gyermekágyast. Az ilyen 

szívességet viszonozni szokták; számon tartják, ki volt segíteni, és adandó 

alkalommal visszasegítenek. Ha a szomszédasszonynak gyereke születik, a 

korábban megsegített anya megy át füröszteni. Erre a feladatra mindig önként 

jelentkeznek, s a felajánlkozást általában el is fogadják. 

A gyermekágyas vizekkel való érintkezésének veszélye Hidegségen a 

folyóvizek esetében is nagy jelentőséget kap. Az egész völgyrendszert patakok 
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szelik át, a faluban több száz híd van, s gyakran a házakat, udvarokat is csak 

hídon át lehet megközelíteni. Gyimesközéplok műútjáról Hidegségre csak hídon 

keresztül lehet eljutni. Ennek következtében szinte minden – a faluban, de 

gyakran az udvarban történő – helyváltoztatás azzal jár, hogy folyóvíz fölött 

kell átkelni, ahogyan mindennapos a patakban mosás is. A folyóvizekkel való 

érintkezés tehát mindennapos dolog, az anyának a gyermekágy idején azonban 

határozottan tilos, s ezt generációktól függetlenül számon tartják. (Lásd a 4., 5., 

6. számú képmellékletet.) 

Nem volt szabad a vizre menni hat hétig. Nem. Nem szabadott sem vizen 

átallépni, sem vizet vinni. […] Azé mer így mondták, hogy Mária olyat 

sikolt, amikor a vizen átlépik egy avatatlan asszony. (65 éves nő) 

Há nem szabad emelni, s vizet hozni, s nem tudom, hogy mit tartnak, hogy 

nem szabad a vizen átlépni, mer akkor ár lesz, nyáron akkor elviszi az ár azt 

a helyet, ahol átlépte a folyóvizet. De azt nem tudom, igazság lehet-e, vagy 

babona. (35 éves nő) (ld. még szövegtár 8., 9.) 

A megfogalmazásokból kitűnik, hogy a folyóvízzel kapcsolatban a fölötte való 

átkelésen van a hangsúly. Ezt az is megerősíti, hogy a patak partján nem tilos a 

vízhez érés, például, ha a gyermekágyban megerősödve mégis mosni kell a 

folyóvízben. A parton állva, a patakkal kézzel érintkezve nem érvényes a 

tisztátalanság törvénye, bár kikötik, hogy a vízbe lépni ilyenkor sem lehet, ami 

egyébként elengedhetetlen a patakban való mosásnál. A fölötte való átkelés 

alkalmával – akár egy kisebb vízfolyás átlépéséről, akár hídon áthaladásról van 

szó – gyakorlatilag az test alsó része kerül a víz fölé. Ez a jelenben szinte 

zárványként megmaradt példája annak az archaikus világnézetnek és 

gyakorlatnak, amely szerint nem csak állapotok között lehet különbség 

(tisztaság–tisztátalanság), hanem ettől függetlenül az emberi test rituális alapon 

történő vertikális felosztásában is. A fent–lent oppozíció szerint a felső test 

(főleg a fej és szív) tisztasága ellentétben áll az alsó test (deréktól lefelé) 

mindenkori tisztátalanságával, amelyet a genitáliák és az eredendően nem tiszta 

földdel érintkező láb képviselnek. Ezt a modern kori kultúrákban elhalványult 

képzetet néhány hagyományos közösségben még megtalálhatjuk Európa szerte. 

Például a cigányság tisztátalansági törvényei között az egyik legszigorúbb az, 
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hogy a nő nem léphet át egy férfin, vagy a tárgyai fölött (például lószerszámain, 

ruháján).85 

Az átlépéssel, a valami fölött való elhaladással kapcsolatos hasonló elven 

működő másik érintkezés szerint nem mehet be az anya a haszonnövények 

közé, az udvar területén található zöldséges kertbe. Ez csak az ember által 

ültetett, fejlődésben lévő növényekre vonatkozik, a vegetáció természetes 

részére (például a fűre) nem. A tisztátalan személy veszélyeztetheti a közös, 

családi gazdasághoz és a létfenntartáshoz tartozó javakat. Az idősebbek szerint 

ezt ma már alig tartják tiszteletben, vagy egyáltalán nem is ismerik a fiatalok. A 

magyarság más csoportjainál ismert (a tabuszövegek között nagy számban 

előforduló) szabályról: a nyersanyagok és ételek érintésének tilalmáról 

Hidegségen nem tudnak, s a tartósítással kapcsolatos munkáknak sem 

tulajdonítanak ártó hatást: 

Hát, ha csak azt nem vót szabad, hogyha vót, aki segítsen, hogy elé tudja 

készíteni, s hogy meg tudja dagasztani azt a tésztát, meg kell gyúrni jól, 

ugye, ahhoz a kenyérhez, hogyha vót, aki segítsen. Ha ő úgy érezte magát, 

hogy meg tudja csinálni, akkor megcsinálta, ha úgy érezte magát, hogy nem 

bírja megcsinálni, akkor meg hívott egy szomszédasszonyt, aki segítsen, 

elvinni odáig, hogy bétegye a kemencébe, s ehhez hasonló. Akkor nem es, 

tudja, nem es igen süttünk kenyeret, mert a puliszka vót az első étel. (77 éves 

nő) 

A főzés-sütés tevékenysége itt kizárólag a fizikai állapottól függ. Ha más 

asszony van a háztartásban vagy a gyermekágyas anya közelében (az anyósa, 

esetleg anyja), időlegesen mentesítheti e teher alól; régen gyakran maga az 

anyós „nem nézhette”, hogy az asszony fekszik. Ma azt tapasztaltam, hogy 

amint fel tudnak kelni, szinte az első dolguk a főzés, amely az egyik 

                                                
85 A cigányokkal kapcsolatban lásd erről Fraser 1996: 220-222; Stewart 1993: 213; 

Wilhelm 1993. Ugyanez megtalálható a zsidó hagyományban is: ld. pl. Kamsler 

1938. Részletes elemzést ad a vietnami brúk kapcsán Vargyas Gábor, amelyből 

kiderül, hogy ebben a közösségben a fent–lent/tiszta–tisztátalan oppozíciók 

alapvetően meghatározzák a mindennapi élet számos területét, köztük a társadalmi 

kapcsolatokat (Vargyas 2002). 
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legalapvetőbb női feladat Gyimesben. Ezzel részben kiszolgáltatottságukat 

igyekeznek csökkenteni és a dologtalanság érzését enyhíteni, részben a 

feladatok ellátására való képességüket bizonyítják. Ebben a közösségben ma is 

elképzelhetetlen a pihenés, még betegen sem dőlnek ágynak. Az anyáknak meg 

kell felelniük szerepüknek, ha nem akarják a lustaság, tunyaság látszatát kelteni, 

amiért megszólhatják őket. Ez a gondolkodásmód és viselkedési norma 

generációkon keresztül szilárdan tartja magát, amely jól tükröződik a 

gyermekágyas időszak mindenkori kettősségében: a formálisan betartott rituális 

szabályok mellett jellemző a szükségből elvégzett fizikai munka. A 

gyermekágyas anya főzési „kényszere” manapság azért kerül előtérbe, mert a 

beteglátogatás vagy más néven a bubalátás módja mára Hidegségen 

megváltozott. Ez a kérdés azonban már átvezet a kinti világ megjelenésére a 

benti, az átmeneti állapotot képviselő térben. 

 

A kinti világ 

A kereszteletlen gyermek és az anya külvilággal való érintkezése a látogatókon 

keresztül történik, akik így a veszélyes szférát képviselik. A látogatás esetén 

maguk az emberek lehetnek a baj okozói, amely vagy a gyerek betegségében, 

nyugtalanságában, álmatlanságában vagy az anyatej elapadásában nyilvánul 

meg. Ezek ellen preventív módon védekeznek, de bekövetkezésük esetén az 

elhárítás számos formája is ismert. A környezet által betartandó szabályok 

funkciója tehát összetett: részben a gyermek egészségének, zavartalan 

fejlődésének (sírás, fejfájás, nyugtalanság, kiütések megelőzése), részben az 

ilyenkor létfontosságú anyatejnek a biztosítása. 

A gyermekkel kapcsolatos legáltalánosabb és egyben közismert, 

betegségmagyarázó funkciót betöltő jelenség Gyimesben az igézés.86 Általában 

bárkit megigézhetnek (nagyobb gyereket, felnőttet, sőt állatot, virágot is), de a 

kereszteletlen gyermek különösen veszélyeztetett ebből a szempontból. Ezért a 

                                                
86 Az igézés esetében csak a témámat és a helyszínt legszorosabban érintő kérdésekre 

térek ki, mivel a témakör kutatása nagyon szerteágazó. (Korábban lásd Hoppál 

1970, legújabb áttekintése Pócs 2004.) A témát önállóan a Gyimes-kutatás egyik 

résztvevője, Csörgő Barnabás gyűjti és dolgozza fel a területen. 
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látogatóknak nem szabad erősen megnézniük a babát, vagy szólni kell, ha valaki 

tudja magáról, hogy “erős nézésű” és általában is képes az igézésre. 

Az igézés széles körben ismert, tüneteit mindenütt hasonlóan határozzák meg: 

fejfájás, a csecsemőnél szűnni nem akaró sírás, nyugtalanság, álmatlanság, 

hasmenés. Megelőzése, elhárítása szintén közismert, számos módját 

alkalmazzák: a már említett, homlokon elhelyezett koromból való jelet 

használják, mely eltereli a csecsemőben gyönyörködő figyelmét, erős nézését. 

Mindenki ismeri és alkalmazza a megköpdöséssel kísért elhárító formulát 

(„Phű, phű, meg ne igézzelek”). 

Gyimesben ma az igézés és az ezt elhárító és gyógyító vízvetés az egyik 

legaktívabban működő hiedelemegyüttes. Gyakorlatilag nincs olyan ember a 

faluban, aki ne ismerné ezt az eljárást; vagy ő maga máson, illetve valamely 

családtagján vagy nála ne alkalmazták volna a gyógymódot. Az igézés gyakori 

betegségmagyarázat; az erős fejfájást és rossz közérzetet megszüntető vízvetés a 

mindennapi gyakorlat része. Miután szinte bárki elvégezheti (nem kell 

specialistának lenni, az eljárást akárki megtanulhatja), továbbá eszközkészlete is 

korlátozott számú és hétköznapi tárgyakból áll (bögre/pohár, gyufa, esetleg kés, 

olvasó és víz), elutazás esetén, a lakóhelyüktől távol is rendszeresen 

alkalmazzák. 

E.: Neki [a kétéves gyerekének] most is volt, szerda este is, míg oda 

kivoltunk [Budapesten], annyit szórakozott. Neki vót, szoktak fekete pontot 

tenni [a homlokára]. 

Megigézték? 

E.: Igen, mer olyankor se nem eszik, se nem alszik, nem iszik... /I.: Csak sír, 

fáj a feje, fáj a feje, ha megigézik/, csak sír, ez se jó, az se jó, semmi se jó. 

I.: Aztán ha kicsikét reakap az igizés, hogyha kétszer-háromszor megigézik, 

aztán nem kell nézni se, úgy reakap az igizés, hogy úgy a szüleje is meg 

tudja igizni aztán. 

És akkor mit csináltatok? 

I.: Hát vizet vetni, vagy elfújni. 

E.: Hát szerda este ott volt mindenki, mindenki előtt szórakozott, 

hülyéskedett. Há ott a izébe, még Budapesten. Akkor mindenki szórakozott, s 

ez a tükör előtt pózolt. 
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És akkor ott Pesten vizet vetettél? 

E.: Igen. Há csak gyufa s viz kell. 

I.: S imádkozni kell. Páratlan gyufaszál. Vagy hét, vagy öt, vagy kilenc. 

Vagy szén, még aszondják, hogy szén még hatásosabb. Páros nem jó, vagy 

három, inkább, ha több van, az jó. 

E.: Csak az nem jó, mer ha mi, úgy tartsák, hogyha a fiatalabb az öregebbet 

tanítsa, akkor mi se tudunk többet vizet vetni, s neked se. 

I.: Há igen, de nem mondtad, hogy mit kell, kell imádkozni mit tudom miket, 

de az idősebb kell tanítsa. 

E.: Én nem mondhatom meg neked, mert akkor soha sem lesz izé. 

Megkérded egy vén nénitől. 

I.: Az idősebb kell tanítsa a fiatalt, mer hogyha a fiatal tanítsa az időst, akkor 

nem használ. Nem használ, akit megtanítottak, egyiknek se használ a 

vizvetés. 

De csak azt nem szabad elmondani, hogy mit kell mondani? Mert ti most 

minden mást elmondtatok, hogy mit kell csinálni. 

E.: Hát jó, azért még vannak olyan részletek, hogy… 

I.: Még sok mindennel, több fajta. 

És megnézni nem lehet? 

E.: Csak öregebbnél. 

De mondjuk, ha te csinálod a gyakorlatban és én semmit nem mondok. 

E.: De kicsikén, kicsikén, sok olyan van, kicsi csendbe kell. 

Szóval akkor én sose fogom megtudni? 

E.: De, egy időstül. Egy idősebbtül kell megkérdezni, s az megtanítsa. 

I.: Tőllünk nem, egy olyantól, aki, s az megmutassa. 

És amikor te otthon voltál L.-lel, akkor volt ilyen, hogy megigézték? 

E.: Igen, s aztán szoktak vagy valami pirosat kötni, vagy megkormozni a 

homlokát. Ez most má minden napos vót, mondom, hogy má két és fél éves, 

de szerdán este is. Nem tudtam mit kezdjek vele, s vizet vettem neki, és bé 

kell kenni, keresztet rajzolni a homlokára, ide... [az állára mutat]. A szivére, 

s a kezeire, az állára. És aztán kellett abból inni, ja és persze olyan helyre kell 

önteni, ahol nem járnak állatok, mondjuk virágra. 
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I.: Ahol tiszta, hogy nem pisili le semmi állat, vagy kőre, hogy „Akkor fájjon 

a feje, mikor ennek a kőnek, vagy ennek a fának.” Ahol, ahol tiszta. Egy ház 

oldalába, mer az tiszta, oda kell önteni. Vagy virágokra, s kell mondani, hogy 

„akkor fájjon a feje, mikor ennek a…” (E = 20 éves, I = 35 éves nő) 

Az igézés/vízvetés hitmértékének intenzitását mutatja, hogy a gyimesiek 

véleménye szerint az elhárítás minden esetben hatásosnak bizonyul, a tünetek 

pedig mindig elmúlnak. Azok is megerősítik ezt, akik eredetileg kételkedtek az 

eljárás hatékonyságában: miután semmilyen egyéb módszer nem használt a 

csecsemő betegségének megszüntetésére, a vízvetést kipróbálva 

megbizonyosodtak a hallottak igazáról. 

A kereszteletlen gyermeknél szinte minden nap alkalmazott eljárás a vízvetés, 

de ahogy a fenti párbeszédből is kitűnik, a kisgyermekkor folyamán szintén 

rendszeresen végzik. Láttuk, hogy a vízvetésnek csak megszorításokkal lehet 

tanúja akárki. Noha még nem volt alkalmam folyamatában (pontosabban valódi 

funkciójában) megfigyelni, mégis közvetlen tapasztalatot szerezhettem a igézés 

hiedelmének mai működéséről. Egy keresztelő másnapján meglátogattam egy 

anyát és gyermekét: utóbbi nagyon nyugtalan volt, egyfolytában sírt, nem tudott 

elaludni. Az anya nagyon feszült volt, nem tudott mit kezdeni a gyerekkel, ezért 

(még az odaérkezésem előtt) vizet vetett neki. Magától értetődően azzal 

indokolta a rettenetes sírást, hogy nyilván megigézték, mert aznap délelőtt 

orvosnál voltak, ahol mindenki megdicsérte és megcsodálta a gyönyörű 

gyereket. Nem sokkal később a gyerek el is csendesedett és elaludt, végre 

beszélgetni kezdtünk. Amikor azonban kiderült, hogy az anyánál szűk egy évvel 

idősebb vagyok, a vízvetés titkát nem volt hajlandó elárulni nekem. 

A kereszteletlen gyermekkel kapcsolatos további, ma is aktívan működő 

hiedelem a menstruáló nő látogatásához kapcsolódik. A menstruációs vér, a 

menstruáció, mint jellegzetesen asszonyi állapot nagyon szívósan megőrizte a 

tisztátalansággal kapcsolatos képzeteket, ellentétben pl. a gyermekágyas 

állapottal, amelynél a hiedelmek magyarázatában annak veszélyességéről az 

anya gyöngeségére kerül a hangsúly. Széles körben ismert tilalmak sora kíséri a 

menstruáció időszakát az egész nyelvterületen is. Hidegségen egy ma már ritka 

változatával találkoztam: különösen a fiatal lányok szégyellték magukat 

ilyenkor, ezért még a templomba sem mentek el, amelyben nemcsak a figyelő 
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szemektől való félelem, hanem a szent tér tisztátalan állapotban való megsértése 

is (csakúgy, mint az avatatlan gyermekágyas anya esetében) szerepet játszik. Ha 

mégis elmentek a templomba, a szenteltvíz elé nem álltak (a szent téren belül a 

szenteltvíz-tartó újabb, belső határt jelent) és semmiképpen nem ültek le. 

Közismert tilalom, hogy tisztátalan nő helyére ülni nagyon veszélyes, mert aki 

ezt megteszi, arra átszáll („ráragad”) a tisztátalanság állapota.87 

Hidegségen, ha a látogató nő éppen menstruál (azaz „beteg”, „járja a 

vendégje”), csak bizonyos korlátozásokkal és meghatározott 

hiedelemcselekmények végrehajtásával tartózkodhat bent vagy érintkezhet a 

kereszteletlen csecsemővel. Látogatása nem tiltott ugyan, de közölnie kell a 

tényt, mégpedig a gyerekkel: a kimondott szó hatástalanítja a rendkívüli 

állapotot. Tisztátalansága miatt a menstruáló látogató nem veheti ölbe a 

gyereket, csakúgy mint a „hitetlen” – azaz vadházasságban élő nő – sem.88 Az 

ellenkező esetben kialakuló „bőrbaj” (az egyébként gyakran tejkiütésnek 

nevezett kemény fehér/piros pöttyök az arcon) a tabuszegés magyarázata. Az 

elhárítás mechanizmusa változatos: 

Szokták azt is, hogy ha például nő menstruál, akkor nem ülhet a gyereknek 

az ágyába, addig, vagy ha leül is, akkor kell mondja, hogy “én nem vagyok 

tiszta, te légy tiszta”, mármint hogy ilyen kijön, s habár az igaz, hogy kijön 

az a valami az arcára. […] Hát egyszer jött ki is, az az izé, de az, mármint én 

onnan tudom, hogy igaz, saját tapasztalatom, mer barátnőmnek fogalma sem 

volt, hogy ezt kell mondani, és akkor nyugodtan bejött, s leült az ágyába, hát 

felvenni nem merte azér, nézegette, s aztán másnap már láttam, hogy ilyen 

tyúkheverés, vagy hogy mondják. Ja, s hanem hogyha a fürdővizet is olyan 

                                                
87 A menstruációval kapcsolatos hagyományos nézetekről és szokásokról általában 

lásd Deáky 2005. 

88 A két állapot közötti szimbolikus hasonlóságra utal a gyermekágyas helyzetére fent 

idézett meghatározás, amely szerint az anya ilyenkor nem szent, azaz szakrális 

szempontból kívülálló. Miután a vadházasság révén létrejövő kapcsolatot az egyház 

nem szentesítette, így az együttélés nem legitim. Tagjai ezért a gyermekágyas 

anyához hasonlóan bizonytalan státusúak (azaz nem szentek = nem tiszták). 
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helybe öntöd, hogy a tyukok meg, akkor is olyan lesz az arca. Tényleg igaz, 

nem tudom. […] 

És akkor ha megmondja, akkor viszont nem jön ki? 

Akkor nem jön ki. Há tényleg [nevet]. Ja, hát hogy ha, mit tudom én, nem ül 

a gyereknek az ágyába, akkor nem kell mondania semmit. Úgyhogy ha abba 

az ágyba ül, ahol a gyerek, s mit tudom én, ha alszik, má nálunk ott aludt a 

gyerek a nagy ágyba, hogyha valaki beleült az ágyába, akkor. 

Ja, és azt a tyúkheverést úgy szokták gyógyítani, hogy meleg puliszkát 

tesznek rá, s utána bedobják a tyukoknak. (20 éves nő) (ld. még szövegtár 3). 

A gyermekágyas időszak talán leglényegesebb eleme az anyatej 

bőségének/hiányának problémája. A gyermek táplálása létkérdés, s ez az anya 

legfontosabb feladata a gyermekágy idején. A szoptatás szerepe és jelentősége 

Gyimesben ma ugyanakkora, mint az idősebb generációk számára volt. 

Tapasztalataim alapján a szoptatás a legtermészetesebb dolog, s nem kíséri 

szégyenérzet. Ha úgy adódik, bármilyen helyzetben szoptatnak (még a halott 

melletti esti imádkozóban is előfordult), függetlenül attól, hogy ki van jelen. Az 

anyatejes táplálás helyzete annyiban változott, hogy ma egyszerűbb a pótlásáról 

gondoskodni, abban az esetben, ha valamilyen oknál fogva a tej nem elég, vagy 

egészen elapad. Amikor ilyesmi előfordul, mindig egészségügyi magyarázattal 

indokolják, így az anya valamilyen betegségének tulajdonítják. Ennek ellenére 

nagyon élénk és gazdag az anyatej körüli hiedelmek köre, mely elsősorban 

preventív eljárásokban nyilvánul meg. Ezek ismerete része a közös tudásnak, és 

tiltó szabályok valamint szokáscselekvések formájában nyilvánul meg. 

Az egész magyar nyelvterületen előforduló hiedelem Gyimesben is közismert: a 

vendégek nem ülhetnek az anya/gyermek ágyára, mert különben a tej rájuk 

ragad/„elviszik a tejét”. Ez a mechanizmus a közvetlen érintkezésből, az anya 

szférájának megsértéséből adódik és az átvitel elvén alapul. A gyakorlatban 

konkrét hiedelemtudás nélkül is működik. 

A tejelapadás megelőzésének másik módja egy, az anyára vonatkozó 

szabályban jelentkezik, amely szintén a rész-egész elve alapján működik: 



 

 

64 

S vagy hogy a tejet az anya, ha kifeji és sok a teje, olyan helyre nem szabad 

öntse, hogy valami állat felnyalja, mer elviszi a tejit. Elnyalja a tejit. Most 

van, aki tartsa, és van aki nem, de itt így má így tetszik ahogy… (35 éves nő) 

A másik közismert és automatikusan alkalmazott preventív eljárás biztosítja, 

hogy a vendég a gyermekágyas ház szférájába belépve ne okozzon kárt. A 

hiedelemcselekvés és a hozzá kapcsolódó szöveg együtt működik, így erősítik 

egymást. Gyimesben muszlit vetnek, míg Csíkban fancsikát89 – az eljárás 

lényege azonban ugyanaz. A látogató valamilyen saját magáról származó 

tartozékot (ruháról cérna, szösz vagy hajszál) otthagy, azaz „odavet” (odadob) a 

gyerekre, vagyis nem ő visz el valamit (tejet, álmot), hanem jelképesen saját 

magából hagy ott egy darabot. 

I.: S még azt is tartsák, hogy amikor mennek el, akkor egy muszlit a ruháról 

ott kell hagyni a babának, mer ha nem, akkor ellopják a tejit. Úgy a muszlit 

levetik és a babának az ágyába: „Nem kell se tejük, se álmuk”, s azt tartják, 

hogy a férfiaknak a mellük megnő, hogyha nem hagyják, mer ellopják a 

tejüköt. Aztán igazság-e, nem tudom. Mindenki úgy ragaszkodik hozzá. 

E.: Az mindenki, így van, úgy nem mennek el újszülötthöz, senki nem megy 

el onnan. Mindenki védekezik a babának. (I = 35 éves, E = 20 éves nő) 

S akkor még anyósom tanított arra, idősebb asszony vót, tanított arra, hogy 

az ajtó nyilásába a szőnyeg alá tegyek egy piros kötőt, hogyha valaki 

véletlenül elfelejti azt megmondani, hogy „Se tejed, se álmod nem kell”, ha a 

piros kötő ott volt, akkor nem tudja elvinni sem a tejit, vagy az álmát a 

babának. (35 éves nő) 

Mindezek az óvó-védő rendszabályok a keresztelőig érvényben maradnak. A 

megtisztító-befogadó rítus révén a veszélyek enyhülnek ugyan, de fontos 

megjegyezni, hogy a gyermek egyéves koráig védtelenebbnek számít, mint az 

után. Gyimesben gyakran előfordul, hogy a mágikus célzattal használt tárgyakat 

– elsősorban az olvasót és/vagy az imakönyvet – körülbelül a gyermek egy éves 

koráig még a kiságyba teszik: 

                                                
89 Balázs 1999: 294; Vidák 2001: 94. 
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Mi így szokjuk, addig tartottam D.-nek, aztán ott volt egy szentkép, ugye a 

matrac alatt, de úgy már ült, minden, aztán egyszer pihenek, aztán ránézek a 

kezire, és a szentképet így össze gyűrte. (22 éves nő) 

A gyermekszületés utáni látogatásnak összetett társadalmi funkciója van. Egyik 

lényeges oka az anya étellel való ellátása. Gyimesben is emlékeznek arra az 

idősebbek, hogy radinát vittek az anyának: 

S aztán még mondták, hogy megyek babalátni, radinát viszik. Ez régen így 

vót, radina, most úgy mondjuk babalátni. Há most persze csak tésztát [ti. 

süteményt] viszünk, de akkor vittek pálinkát, vittek sört, vittek levest, na. (65 

éves nő) (ld. még szövegtár 4.) 

Ma főtt étel helyett gyakran boltban vásárolt süteményt és sört visznek, mert azt 

a tejelválasztást serkentő italnak tartják. Más vidékeken jellemző az üres edény 

visszaküldésének tilalma és ezzel párhuzamosan gyakori az a tiltás is, hogy 

mosatlanul nem szabad az edényt visszaadni. Hidegségen az a szokás, hogy 

minden hozott ételből egy darabot vissza kell küldeni azzal, aki hozta: a tálcáról 

lepakolják a süteményt, de egy darabot rajta hagynak; az üvegből másikba töltik 

a tartalmát, de egy kortyot benne hagynak. Így végeredményben mosatlanul, de 

nem üresen küldik vissza az edényt: 

E.: Azt elfelejtettük mondani, hogy mindig vissza szoktak vinni pálinkát, s 

tésztát. 

I.: Azt tartnak benne, hogyha nem visznek vissza, akkor a kicsi nehogy 

meghaljon, mer meghal. Vissza kell vinni pár szelet tésztát, kettőt, vagy 

hármat, amennyi jut, vagy egyet csak és egy kis pálinkát, hogy haza kell 

vinni, vissza, aki megy bubalátni. (I = 35 éves, E = 20 éves nő) 

Úgy tűnik, hogy más vidékekkel ellentétben az asszonyok itt korábban sem 

jártak rendszeresen a gyermekágyashoz ételt vinni, hanem a kötelező látogatás 

alkalmával teljesítették egyszeri „ételhordási kötelességüket.” Mindenki arról 

számol be, hogy a gyerek születése vagy kórházból való hazatérése után sorra 

meglátogatták az újszülöttet. Fordított összefüggés van azonban a vizit 

elnevezése és valóságos jelentése között. Noha bubalátásnak, babalátónak 

nevezik, a látogatás valójában a társadalmi kapcsolatok megerősítését szolgálja, 
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és elsősorban az anyának szól. Ez is, mint annyi más jelenség, a kölcsönösségen 

alapszik Gyimesben. (Ld. szövegtár 11., 12.) 

A gyermekágyas látogatásának közösségi szerepét az is igazolja, hogy olyankor 

is eljárnak látogatni, ha a csecsemő a szülés közben vagy nem sokkal születése 

után meghal. Egy fiatalasszony gyermeke meghalt a kórházban. Ő tehát egyedül 

tért haza, de a gyermekágyat ugyanúgy tartotta, mint mindenki más. A látogatás 

azonban ebben az esetben sem maradt el a szomszédok és rokonok részéről. 

Eljöttek hozzá is, mint beteghez és ételt – pálinkát és süteményt – hoztak neki. 

A társadalmi kötelékek fontosságát jelzi a látogatók személyének köre: ilyenkor 

soha nem maradnak el a komaasszonyok, a szomszédok és barátok. Sőt 

elsősorban őket említik a látogatók személyének felsorolásakor. Mindez a 

társadalmi kapcsolatok számontartása szempontjából lényeges esemény. 

Ahogy a gyermekágy főszereplője az anya, úgy a róla gondoskodók, a kontrollt 

gyakorló személyek és a látogatók is elsősorban nők. A gyermekágy a női 

szférába tartozó esemény és alapvetően a nők közötti kapcsolatrendszerről szól, 

ahogy azt a látogatók személyére vonatkozó tilalmak is megerősítik: 

Inkább csak a nők. Férfi egyedül nem megy babalátni. Arról szó se lehet. 

Nem. Aztá van olyan férfi, hogy aszmondja, hogy én is elmenyek, aszondja. 

De nagyon ritka. Ha valami jóbarátságba vannak a férfiak, akkor elmenyen. 

De hogyha nincs összeköttetésük, nem menyen. A férfi nem megy, a nő 

szokott elmenni. 

Gyerek se? 

Nem, nem. (65 éves nő) 

Hidegségen a gyermekágyas időszak rituális előírásai, ismeretük és betartásuk 

szinte alig változott az évtizedek során. Ezek célja kettős, egyszerre szolgálják 

az anya és a közösség védelmét: az anyát kímélik, mentesítik a munkák alól, 

hogy szoptatni és regenerálódni tudjon, s a közösséget kimondatlanul is óvják 

az anya tisztátalan hatásától. A hidegségiek gondolkodása szerint azonban ez a 

kettősség nem válik el élesen egymástól, működésében összetett rendszert alkot, 

számukra nem szükséges mesterséges szétválasztásuk, sőt e különbség 

megfogalmazása sem. 

 



 

 

AZ ASSZONYAVATÁS ÉS A GYERMEK KERESZTELÉSE 

 

Kiavatás 

Az anya avatásának rítusa általánosan ismert volt a magyar nyelvterület 

hagyományőrző vidékein.90 Az asszonyavatásról szóló leírások azonban már 

csak az emlékezetben élő szokásrend elemeit, vagy kihalásának tényét rögzítik. 

Az egyház által szorgalmazott, korábban említett váltás a gyimesközéploki 

avatási rítus átalakulásában jól megfigyelhető. Eredetileg, mint minden más 

vidéken, itt is önálló ceremónia volt, amelyre az anya lehetőségeinek 

függvényében mehetett el. Az avatás ideje az otthoni körülményekhez 

igazodott, s nem volt egyházi szinten szabályozott. Az idősebb korosztály 

megerősíti, hogy az avatás szinte mindig a keresztelőt követte, ez utóbbi 

időpontját viszont a kereszteletlenség veszélyessége és a csecsemő egészségi 

állapota határozta meg. Az anyák általában a szülést követő második, harmadik 

hét után, de előfordult, hogy ennél később mentek az avatásra. 

Há, az úgy vót, hogy akkorjában […] vitték a templomba a gyereket 

keresztelni, a szülők nem kellett menjenek. […] Aztá, amikor keresztelés 

után, amikor ki akart avatódni, akkor ment a templomba, s akkor a 

papbácsinak megmondták, hogy jött egy ilyen, s akkor a papbácsi 

felszabadította, s imádkozott, s megszentelte. (76 éves nő) 

Többen is megemlítették, hogy az avatás szertartása korábban nem mindig a 

falu nyilvánossága előtt zajlott. Ha miséhez kapcsolódott, akkor a liturgia végén 

                                                
90 Az asszonyavatás monografikus, történeti megközelítésű feldolgozását ld. Bárth 

1999, 2005. Előbbi tételesen számba veszi a magyar néprajzi szakirodalomnak az 

asszonyavatás szokását is tartalmazó leírásait (Bárth 1999: 386-387). Azóta 

megjelent Rizsik Judit Mátészalkáról (2000), Vidák Tünde Csíkból (2001), Szikszai 

Zsuzsa Taktaközről (2004) szóló gyűjtése, melyek külön-külön tárgyalják a 

gyermekágy és az avatás kérdését is. Deáky Zita és Krász Lilla monográfiája 

számos értelmezési kérdést felvető fejezetet szentel az avatásnak (Deáky – Krász 

2005). 
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következett, de nem jelentették be előre: a pap úgy szerzett tudomást arról, hogy 

a szertartást el kell végeznie, hogy a mise előtt értesítették a gyermekágyas anya 

avatásra érkezéséről. 

Az idősebb generáció tagjai, akik még átestek az avatásnak ezen a formáján, a 

következőképpen írják le a ceremóniát. A gyermekágyas anya a mise előtt 

meggyónt, majd a pap a szertartás legvégén szólította őt, aki valamelyik 

komaasszonnyal együtt kiment az oltár elé. Az anya tartotta a csecsemőt, a 

komaasszony pedig a kolozsnát (a keresztelőn használt hosszú gyertyapár, 

melyre fehér gyolcsot tekertek). A gyertyát meggyújtották, a pap áldást mondott 

rájuk, majd megszentelte az anyát és gyermekét, végül pedig a két nő 

megkerülte az oltárt a gyerekkel és a kolozsnával. 

Hát nem csinált egyebet semmit, csak megszentelte. Szentelt vízzel 

meghintette, s imádkozott a fejire, s a bubának es ottan, ahogy fogta az anyja, 

s akkor meg vót csinálva. Hát az édesanya vitte a bubát, s ő kerülte meg, s ha 

még egy asszony került, akivel menjen, s nem egyedül vót, s vót, aki egyedül 

kerülte meg. Mindenkinek nem volt, tudja akkor, hogy vigyen valakit. (76 

éves nő) 

Há régebb kellett, az oltárt meg kellett kerülni, de most nem kell. Meg kellett 

kerülni az oltárt a babával. Még a mi időnkben meg. Egy komaasszony jött, s 

egy gyertyát meggyújtotta a kolozsnájával, amivel ment keresztelni, s ment 

elöl, s én a babával utána, s az oltárt megkerültük, de most nem kerülik. (65 

éves nő) 

A múltról szóló elbeszélések nem egységesek: úgy tűnik, hogy az emlékezetben 

már keverednek a mai események az előző korszak gyakorlatával. Nem zárható 

ki azonban, hogy volt egy olyan köztes állapot, amikor a keresztelő és az avatás 

már egy mise keretében zajlott, de az avatás még a régi módon történt – azaz 

magát a rítust csak az anya és keresztanya szereplésével végezte a pap – és még 

kötelező tartozék volt a megtisztulást szimbolizáló gyertya és az oltárkerülés. 

Én magam viszont valószínűbbnek tartom, hogy a teljesen önálló szertartásként 

végzett avatás és a keresztelővel egy időben történt avatási rítus (azon belül 

azonban a két avatás forgatókönyve ugyanaz volt) párhuzamosan létezett, 

vagyis két változat volt. Ennek oka pedig az, hogy a hatalmas kiterjedésű 
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faluban csak egy templom működött folyamatosan, ez pedig még Hidegség alsó, 

Tatros-parti végétől (Hidegség-szádától) is négy kilométerre van. Ezért – bár 

ekkor még nem volt szabályozott a közös időpont, és nem volt ugyanaz a 

keresztelő és az avatás motivációja – előfordult, hogy egy füst alatt intézték el 

mindkettőt, mert a nagy távolság miatt nem tudtak rövid időn belül kétszer is a 

templomba menni: 

Aztán mikó mentem keresztelni, akkor mentünk mü es, én es mentem, s 

akkor úgy fenn kiavatott a pap. […] Ez vót az avatás. Kereszteltük a 

gyereket, keresztszülők. Az avatást azt megtartotta a lelkiatya. Nekem is. Így 

vót akkor. Nem, távol vótunk, nem vót ilyen, hogy más nap menyek, egy óra 

alatt megjárom. Hidegségen vótunk itt, s akkor Megállóig kellett menjünk. S 

akkor azé tartottuk akkor a kereszteléskor az avatást is. 

Ez mindig, mindenkinek egyszerre volt? 

Nem, nem mindenkinek egyben, nem. Ki mikor akarta, s tudta, s alkalma 

volt. S a másik ment, akkor keresztelték a kicsi gyereket, akkor ő es 

avatódott. (79 éves nő) 

A szabályos helyzetekre vonatkozó avatási rítusok mellett olyan esetek is 

előfordulnak, amelyek rendkívüli szituációkból adódnak. Ilyen a gyermekágyat 

az újszülött halála miatt egyedül ülő anya, a megesett lány vagy az idő előtt 

kimozdulásra kényszerült gyermekágyas esete. Végeredményben minden, a 

normától eltérő eseményre van ideiglenes vagy pótmegoldás: valamilyen avatási 

szertartáson az anyának át kell esnie. Ehhez az egyház, pontosabban a pap saját 

belátása szerint járul hozzá (vagy szemet hunyva úgy tesz, mintha norma 

szerinti esetről lenne szó). Ellenkező esetben egyénileg, intézményes kereteken 

kívül oldják meg a rendkívüli helyzetet – a közösség e megoldást 

hallgatólagosan szentesíti. 

Ha szüléskor meghalt a csecsemő, az anya nem vesz részt külön szertartáson, de 

az első templomba menés alkalmával meggyónhat, s ez által nyer feloldozást a 

gyermekágy alól. Ez a szituáció nyilván nem tartozik az olyan, hétköznapi 

esetek körébe, amikor az anyát a pap nyilvánosan, a mise keretében áldja meg 

és oldozza föl. Az egész mára kialakult szokásrend lényege ugyanis a 

gyermekért adott köszönet és a közösséggel együtt kifejezett öröm. 
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A megesett lányok esete természetesen más megítélés alá esik. Az előző 

példával ellentétben – ahol is az anya vétlen, a történtek áldozata, s így a 

közösség részvéttel tekint rá – a lányanya a hagyományos normarendszert 

megszegve bűnt követett el. Messzire vezetne a megesett lány problémakörét 

önállóan vizsgálni,91 de annyit meg kell jegyezni, hogy Gyimesben igen gyakori 

ez a jelenség, s talán éppen ebből következően nem esik szélsőséges megítélés 

alá. Egy helybéli ismerősöm esete és a másoktól hallott számos történet alapján 

úgy vélem, hogy a házasságon kívül teherbe esett nőt és gyermekét nem utasítja 

el a közösség, s nem tesz kirekesztő, megkülönböztető lépéseket sem – 

legalábbis külsőségeiben nem. Egy ideig természetesen beszél róla a falu, 

véleményük van az esetről, s nyilván ez hosszú távon a jövőjére is kihat (bár 

számtalan esetben aztán férjhez mennek az ilyen nők), de a társadalmi 

kapcsolatokat ez nem igazán befolyásolja. Az egyik ilyen anyához például a 

szülés után ugyanúgy eljártak látogatóba, mint másokhoz, s gyermekének 

semmivel sem lett kevesebb keresztszülője, mint az „apás” családba 

születetteknek. A gyermekágy idején ezt az anyát is segítették, s hivatalos 

elfogadásának legfontosabb jeleként ő is részesült az avatást jelképező 

templomi áldásban. Ezeken a szertartásokon is szinte minden ugyanúgy zajlik 

mint a megszokott esetekben; a különbség az, hogy ma az anyának a 

gyermekkel, az apa nélkül kell az oltár elé mennie. 

Az egyház elnéző magatartása azonban nem volt mindig jellemző. Többen 

emlékeznek arra, hogy a megesett lányokat a pap korábban nem avatta ki, s más 

módon, önállóan végzett rítus révén kellett feloldást nyernie a gyermekágy alól. 

Ez mindig valamilyen szent objektumnak a körbejárásával zajlott, amely az 

eredeti avatás oltárkerülő motívumának szimbolikus utánzása. A mágikus kör 

létrehozása – melynek eredeti funkciója a szent tér kialakítása92 – az önmagában 

is szent hely körül megerősíti a rítus hatását; ez által az anya is a szentség 

részévé válik. Hidegségen a templom megkerülésének példájával találkoztam 

csak (amely felér az oltárkerüléssel, hiszen az anya így ténylegesen megkerüli 

az oltárt), de nem lehet kizárni, hogy ismerték az útmenti kereszt megkerülését 

                                                
91 Erről legújabban lásd Bódán 2001; Ilyés 2005. 

92 Lásd Pócs 2002a: 25. 
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– amely a szomszédos Csíkban általános szokás volt – eddig azonban itt nem 

találtam erre példát.93 

Ritkán ugyan, de a templomkerülés abban az esetben is előfordult 

póteljárásként, ha az anya nem tarthatta tovább a gyermekágy korlátozásait, s 

idő előtt, sürgősen ki kellett avatódnia. Ennek gyakoribb módja volt a 

szenteltvízzel való mosdás, amely a templomkerülésnél lényegesen egyszerűbb, 

s itt a szenteltvíz minden háztartásban alapvető tartozéknak számít. Nem 

valószínű, hogy sürgős esetben az anya még a távoli templomhoz is elment 

volna. Ma is ismert ez az ideiglenes, a valódi rítust nem kiváltó feloldozás, a 

megesett lány templomkerülésének viszont végleges, rítuspótló szerepe volt. 

Régebb vót úgy, hogy megkerülték a templomot, érted-e? Vagy az oltárt. 

Szentelt vízzel megmosdottak, ha így kellett menjen el sürgősen valahova. Ki 

kellett avatódjon, hogy otthonról elmehessen, mer’ nem mehetett el. (35 éves 

nő) 

Az eddigiek alapján megállapítható, hogy a közösség szemlélete szerint a szülés 

utáni asszonyavatás során a nő, alapvetően még az első gyerek esetében sem 

anyává, hanem elsősorban „tisztává” avatódik. Bár a tiltó szabályok 

hiedelemháttere jelentőségét vesztette, ezek mindaddig érvényesek, amíg az 

avatás meg nem történik; ez minden korábbi, a gyermekágyas időszakra 

vonatkozó megszorítást felold és megszüntet. Az anyát korlátozó szabályok 

gyökere a tisztátalanságra vezethető vissza, így eredetileg a tilalmak is a 

tisztátalansági tabuk körébe tartoznak. A Gyimesközéplokon ma is létező 

avatási szertartásnak a közösség számára – és a hivatalos álláspont ellenére – 

intenzív purifikációs jellege is van. 

Ezt erősíti a szent hely térhasználatával kapcsolatos korlátozás is, amikor az 

anya először lép a templomba gyermekágyassága végén: 

Régebb az vót, na, azzal jártam meg, mikor I.-t kereszteltük, kereszteltünk. 

Odamentünk Középlokra, húsvét napján keresztelték. S akkor az vót, hogy 

nem vót szabad a templomba, az avatatlan asszony nem vót szabad a 

templomba menjen a szentelvízen elöl. S akkor husvét volt, s gyonás, volt 

                                                
93 Balázs 1999: 252-256; Vidák 2001: 97-100, 130-131. 
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egy olyan egy papocska – meghalt, Isten nyugtassa – aztán inné elment; 

András, Tóth András. S akkor a keresztszülők mentek elé gyónni, akkor elől 

gyóntattak, nem voltak ezek a fülkék ott hátul, s mentek elé, s mondtam 

egyik komaasszonynak, megmondtam, hogy kérdejze meg a papbácsit, hogy 

én elémehetek-e, hogy meggyónjak, avatatlan, mert mi most keresztelünk, 

avatódok, mert nem gyóntam meg húsvétra. S akkor ezt a komaasszonyom 

megkérdezte, s visszajött, s azt mondta a papbácsi, hogy nyugodtan elé lehet 

menni, mert akkor az oltár mellett le lehetett menni, és a sekrestyébe kellett 

bemenni. Hát mikor én elindultam, abba a nagytemplomba a közön, minden, 

s a székek tele, így emelkedett mindenki, ne, s úgy néztek. Hát én úgy 

éreztem, én néztem a fődet, s így mentem. S amikor az ajtóba megálltam, 

hogy vártam a sort, mert valaki benn vót, akkor olyan derék formába egy 

asszon kikelt a padból, s odáig jött utánnam. Fel az ótár mellé. S azt mondta, 

hogy mér – s idevaló asszon volt innen a patakról – azt mondta mér jöttél elé, 

há neked nem szabad. S mondom megkérdeztettem, s akkor ott volt a 

harangozóné, a sekrestyésnő, s az meg, észrevette, hogy ez mér… Mondom, 

a papbácsitól megkérdeztettem, s azt mondta, hogy nyugodtan jöhetek 

gyonni, s akkor odalépett a harangozónő, és azt mondta, hogy ne, szabad aszt 

mondja, most avatódik, s most keresztelnek, most szabad eléjöjjön, s akkor a 

másik meg kellett forduljon, s visszamenjen oda. Hát így, mindenki így, 

olyan, olyan butaság vót, akkor én ezt így képzelem, hogy így inkább olyan 

butaság vót ez, hogy annyira úgy tartották, na. Hát anélkül én se mentem elé, 

meg ne kérdezzem, hogy ugye, szabad-e, vagy nem szabad. S így jártam vót 

azzal. (64 éves nő) 

A falu számára az avatás azt jelenti, hogy az anya visszanyeri eredeti státusát, s 

visszatérhet a közösség mindennapi életébe. Az avatónak elsősorban rituális 

funkciója van, nem kíséri ünnepség, nagyobb közösségi vagy családi esemény. 

A keresztelővel összevont szertartás után keresztelői ebédet, radinát tartanak, 

ahol azonban a gyermek, illetve a komasági kapcsolat erősítése áll a 

középpontban, s az anyát nem ünneplik külön. Az avatás lezárja a gyermekágy 

periódusát, feloldja az anyát a tilalmak alól, így ismét a közösség teljes jogú 

tagja lesz: újra járhat az utcán, részt vehet a közösségi eseményeken, mehet 
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templomba és minden munkát elvégezhet (pl. húzhat vizet), ha már engedi az 

ereje. (Lásd a 7., 8., 9. számú képmellékletet.) 

Úgy tűnik, hogy az avatás után az anya szinte észrevétlenül tagozódik vissza a 

közösségbe. Külsőségekben nem tulajdonítanak az eseménynek nagyobb 

jelentőséget, inkább természetesnek tekintik. Minél hosszabb ideig tart ugyanis 

az anya gyermekágyas ideje, annál aktívabban részt vesz az otthoni életben – 

gyermekágyas mivolta az idő előre haladtával egyre inkább szimbolikussá válik. 

Nem a közösség számára fontos, hogy ismét hétköznapi módon élhet, hanem 

saját maga érzi már ennek szükségét. (A közösség szerepe a kontroll 

szempontjából addig tart, amíg az anya tiltott időszakban van.) A gyermekágy 

utolsó napját töltő fiatalasszony egy nappal a keresztelő előtt így nyilatkozott: 

Igen, másfelé nem jártam. Az üzletbe sem jártam, sehova. Anyuka mindig 

elment, s amire szükségem vót, s megvette. Hétfőtől aztán indulunk meg 

[nevet]. Há má úgy várom, má úgy emenni az üzletbe, vagy valami, hogy egy 

kicsit így az emberek közé, az uton így találkozzak, vagy valami. Mondom 

Anyukának, hogy fogok félni biztosan töllük [nevet]. Annyit nem jártam így 

el, s úgy meguntam már így itthon. Mindegyre csak itthon, csak itthon. Én 

aztán így, amikor megyünk sétálni, akkor így, mikor kiviszem K.-t, akkor 

elmegyünk az üzletig, vagy valami. Így jobban el... De így, ha én mennék ki 

az utra, akkor így meg szólnának, vagy valami, ez má mejen, vagy valami, s 

úgy nem mentem. Igen, tudják, hogy ki is szült, vagy valami, hogy ez még 

gyermekágyban van, s ez itt járt, vagy ott járt, vagy valami. (22 éves nő) 

A fiatalasszony utolsó, a közösségi kontrollra vonatkozó megjegyzései azért is 

figyelemre méltóak, mert azáltal, hogy a szertartás nyilvánosan zajlik, könnyebb 

számon tartani, hogy ki van még gyermekágyas szakaszban, s ki az, aki már 

kiavatódott. A papnak nem ez volt ugyan a szándéka, amikor a szertartást a 

közösség elé vitte, de annak végső soron ez is a következménye lett. 

És a kereszteléskor van az avatás, nem külön szertartás, és ebben van a 

lényeg, hogy a szülők hozzák el [a gyereket]. Régen ilyen is volt, hogy eljött 

a keresztmama és az édesanyja, és a mise után megkeresztelték. Ez volt 

nagyon régen. De ez most már úgy van, hogy a közösség, a közösség fogadja 

be. (Gyimesközéploki plébános) 
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Az avatás mai formájáról és a keresztelővel való kapcsolatáról a következő 

fejezetben, amelyben bemutatom az avató és keresztelő gyimesi, ma már 

egyedülállónak nevezhető példáját bővebben lesz szó. 

 

A keresztelő94 

A keresztelő ideje 

A katolikus egyház nem határozza meg pontosan és kötelezően a keresztelés 

időpontját, az egyházi rendelkezések és a helyi papok mindig is csak azt 

ajánlották, hogy minél előbb kerüljön rá sor.95 A magyar néprajzi szakirodalom 

adatai szerint a magyar nyelvterület hagyományos paraszti közösségeiben – 

felekezettől függetlenül – a keresztelőt lehetőleg az első héten tartották: azonnal 

vagy másnap reggel, de gyakran a születés utáni napokban (legkésőbb a 

harmadik napon). Ez a 20. század folyamán szinte mindenhol kitolódott 1-2 

hétre, később pedig 1-2 hónapra, de néhol akár fél-egy évre is.96 A 

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

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

vigyék a gyermeket keresztelni, míg nem futkos a templomban. 

Vizsgálataim alapján Gyimesközéplokon a keresztelés rendjében két határozott 

korszak különíthető el. Az 1980-as évek előtt a keresztelő megtartását itt is a 

                                                
94 A magyar néprajzi szakirodalomban a keresztelővel önálló témaként elsősorban a 

társadalomnéprajzi munkák foglalkoznak, a komaság intézményét helyezve 

középpontba (pl. Faragó 2000; Gergely 1971; Morvay 1967; Nagy Varga 2000; Örsi 

1974; Vidacs 1985). Mások vallástörténeti szempontból vizsgálják a keresztelőt 

(Lengyel – Limbacher 1997; S. Lackovits 1985, 1990; Sz. Tóth 1990; és az 

egyháztörténeti anyag kapcsán: Bárth 2005: 143-201). 

95 Bárth 2005: 148-149. 

96 A keresztelő néhány lényeges aspektusáról (pl. az időpontjának változásáról is) a 

magyar nyelvterület anyagát tartalmazó táblázatot készítettem, amely a mellékletben 

található. A konkrét adatokat lásd Balázs 1999: 229, 241; Gazda 1980: 31; Jung 

1978: 47; Kapros 1986: 237, 249; Kelemen 1981: 201; Kertész 1989: 68; Kresz 

1960: 228; Lackovits 1985: 16, 19; Limbacher – Lengyel 1997: 180; Örsi 1974: 

354; Rizsik 2000: 98; Vasas – Samu 1986: 164; Vidák 2001: 102. 
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„gyermek minél rövidebb ideig maradjon kereszteletlenül” elve határozta meg, 

mert azalatt fokozottan védtelennek tartották. Orbán Balázs még arról számol 

be, hogy Gyimesben „mihelyt a gyermek megszületik, azonnal a már előre 

felkért komáknak átküldik keresztelés végett.”97 A keresztelés időpontját később 

is a szülők jelölték ki, akik törekedtek rá, hogy arra a születést követő első 

napokban, de legkésőbb az első héten sor kerüljön. Ezt a gyermek egészségi 

állapota is befolyásolta, és bár annak ellenére, hogy sokak szerint a 

kereszteletlen gyermeket a pap egyházi szertartás keretében és a temető 

területén belül temette el, semmiképpen nem tartják szerencsésnek, ha mégis 

így halt meg. Mások úgy emlékeznek, hogy keresztelés nélkül a pap korábban 

nem temette el a gyermeket; ilyenkor csak a temetőn kívül lehetett a sírja, és a 

családnak kellett gondoskodni a temetés megszervezéséről. Úgy tűnik, a 

jelenlegi plébános mégis elvégzi az egyházi temetést, amely azért lehetséges, 

mert ő az, aki a szükségkeresztelés vészhelyzetben történő elvégzését 

szorgalmazza; így az utóbbi időkben nem tudnak a faluban kereszteletlenül 

meghalt csecsemőről. A hiedelem szerint a kereszteletlenül meghalt gyermek 

nem juthat a mennyországba és örök szenvedés lesz része, a megkeresztelt 

gyermekből viszont halála után angyal lesz. 

Az első korszakban a templomi keresztelőt a keresztszülők végezték, ők vitték 

és hozták a gyermeket, és a szertartáson csak ők voltak jelen. Az anya ezen az 

eseményen nem vett részt, mert még a gyermekágyat feküdte, s azalatt nem 

mehetett el a templomba. Amíg a keresztelő időpontját az határozta meg, hogy 

arra mihamarabb – azaz pár napon belül – sor kerüljön, addig gyakorlatilag 

lehetetlen volt, hogy az anya azon ott legyen. Sem fizikai állapota, sem rituális 

tisztátalansága nem tette lehetővé számára, hogy a szertartáson részt vegyen. Ez 

alól csak akkor tértek el, ha az anya munkaerejére feltétlenül szükség volt, ezért 

nem maradhatott hat hétig gyermekágyban. 

A keresztelés rendje Gyimesközéplokon körülbelül húsz éve megváltozott. 

Ekkor vált szabályozottá az időpontja és ezzel a gyermekágyas anya avatásának 

ideje is. Az 1980-as évek közepén ide került plébános kezdte el alkalmazni azt a 

II. vatikáni zsinati ajánlásra meghozott 1969-es egyházi határozatot, amely az 

                                                
97 Orbán 1868: I: 80. 
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anya avatásának szertartását beolvasztotta a keresztelőbe, vagyis szorgalmazta 

azok egy szertartásrenden belül történő elvégzését.98 Azóta (pontosan 1986-tól) 

a két ellentétes alapon kialakult időpont összecsúszott, így minden esetben a 

keresztelővel egy miseszertartásban zajlik az anya avatása is; ez már nem 

egyéni döntés kérdése, hanem egyedüli módja az avatásnak. Maga az 

asszonyavatás rituáléja is megváltozott, s végleg kikerült belőle a gyertya és az 

oltárkerülés eleme. Ezért van az, hogy a gyimesi asszonyok emlékezetében ma 

is kétféle avatási szertartás él. A hidegségiek az avatás új rendszerének 

bevezetését egybehangzóan a mostani plébános érkezéséhez kötik,99 ami azt 

jelenti, hogy a változás a hivatalos egyházi előíráshoz – az új szerkönyv 

megjelenéséhez – képest tizenhárom évvel később ment végbe. 

Bár a keresztelő időpontját még mindig a szülők határozzák el, mégsem lehet 

akármikor tartani. Ezt egyszerre több tényező befolyásolja: az egyházi előírás és 

a helyi pap szabályozása, illetve a közösségi normakövető magatartása. 
                                                

98 A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1969-es határozata alapján jelent meg az Ordo 

baptismi parvulorum című kézikönyv 1973-ban, amely a keresztelő rendjének 

leírását és a szertartás szövegeit tartalmazza. Ez az útmutató a mai napig érvényes, 

részletesen lásd Bárth 1999: 370. 

99 A jelenlegi plébános a faluban eltöltött közel húsz év alatt számos változtatást 

vezetett be a korábbi gyakorlathoz képest. Ezeknek egy része újító, egy része 

megszüntető jellegű. Számos gyakorlati fejlesztést valósított meg (például templom- 

és plébániaépítés, új harangtorony- és sekrestye építés), s a hívek megtartása 

érdekében olyan rítusokat, szokásokat is bevezetett, amelyek hiányában a lakosság 

addig az ortodox románság ünnepein vett részt. Ennek egyik eredménye az addig a 

gyimesi katolikusság körében ismeretlen Szent György napi takarmányszentelő 

mise (erről ld. Pócs 2005). Új rítus a katolikus liturgiában megengedett 

járműszentelés is, amelynek során a lovas szekerek mellett a gazdasági gépek és a 

személyautók is áldásban részesülnek. A hagyományrendszer egyes, egyházi 

vonatkozású elemeinek elhagyása azonban kezdetben a közösségben nem aratott 

osztatlan sikert, s az átalakulás elég lassan vált elfogadottá. A hagyományos 

szokásrend szívósságát az is bizonyítja, hogy az emlékezetben mind a mai napig él a 

korábbi változat. Ilyen gyökeres változtatás volt például a halott koporsóba 

tételének eredetileg külön szertartásként való teljes elhagyása a ravatal második 

napján, illetve a keresztelő időpontjának módosítása szombatról vasárnapra. 
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Az egyházi határozat szorgalmazza az asszonyavatás és a keresztelő egyidejű 

megtartását és a keresztelő miséhez kapcsolását, ellentétben a korábbi 

gyakorlattal, amikor a keresztelést gyakran a hívek távozása után, a mise 

végeztével rendezték szűk körben. Az is előfordult, hogy az újszülött 

családjának házánál történt az egyházi szertartás. Az új rendelkezés értelmében 

a gyermek keresztelő általi beavatása a falu népe előtt, annak aktív részvételével 

zajlik, s ezzel a keresztény közösség tagjává válás ténylegesen társadalmi 

befogadássá lesz, nem marad csupán formális egyházi aktus. 

A gyimesközéploki plébános az említetteken túl a mindenkori keresztelők 

napját szombatról vasárnapra, a reggeli mise idejére módosította. Ezt ő a 

keresztelő utáni vendégség elhúzódásának, „elfajulásának” megelőzésével 

indokolja. Úgy gondolja, hogy mivel az esti időpont helyett napközben 

kezdődik, ezért a vasárnap délelőtti keresztelői mise után következő ebéd nem 

csap át mulatozásba, ráadásul a hétfői munkanap – véleménye szerint – 

ugyancsak visszatartó hatással van. Tapasztalataim szerint azonban célját nem 

sikerült tökéletesen elérni: a vasárnapi keresztelői ebéd is gyakran zenés, 

„mulatós” jellegű, és akár hétfő hajnalig is eltarthat. 

Még szabályozottá vált a keresztelő időpontja azáltal, hogy a pap helyi 

szokásrendet vezetett be. Mivel gyakran egyedül, néha pedig egy segédpappal 

párhuzamosan látja el a nagy kiterjedésű település összes egyházi szolgálatát, a 

ma működő három középloki templom között miserendet alakított ki. Ezen belül 

határozta meg a keresztelők pontos időrendjét: a jelenlegi rend szerint egy 

templomban havonta csak egyszer kerül sor keresztelő megtartására. 

Második vasárnap a nagymisén Középlok, tehát ezt úgy nevezik, a Megálló, 

én szeretem azt hangsúlyozni, hogy a Plébánia templom, mert igaz csak ez az 

egy plébánia van. Harmadik vasárnap fenn Bükkhavas, tehát a felső 

hidegségi templom, negyedik vasárnap Bánpatak, és utolsó, tehát a negyedik, 

vagy lehet ötödik is, tehát ez van utolsó vasárnap, itt a nyolcas szentmisén. 

Akkor keresztelünk. (Gyimesközéploki plébános) 

Mivel a hívek ragaszkodnak az általuk rendszeresen látogatott templomhoz, a 

keresztelővel mindig megvárják a következő időpontot, amikor a saját 

templomuk kerül sorra; a megszokáson kívül ezt erősítik a már említett nagy 
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távolságok is. Csak kivételes esetben fordul elő, hogy másik templomba 

mennek el keresztelni. 

Egyházi korlátozás alá esik a két nagy ünnepkör (az adventi és a húsvéti böjti 

időszak), amikor a plébános egyáltalán nem végez templomi keresztelést. E 

periódusok lezárultával először karácsony és húsvét másodnapján – és 

kivételesen minden templomban – történik keresztelés. 

Ezeket az eseteket leszámítva a keresztelő idejét továbbra is a szülők jelölik ki, 

de a fentiek értelmében csak azt dönthetik el, hogy melyik hónapban viszik el a 

gyermeket a templomba. A korábbi gyakorlattal ellentétben a keresztelő 

időpontjának megválasztását ma már nem határozza meg, hogy az a gyermek 

védtelensége miatt minél előbb megtörténjen. 

Amióta az anya avatásával együtt, egy szertartás keretében zajlik a keresztelés, 

azóta az utóbbival megvárják a hat hétig tartó gyermekágyas idő elteltét. Így 

nem az asszonyavatás ideje rövidült le és igazodott a keresztelőhöz, hanem a 

keresztelő alkalmazkodott a hat hetes gyermekágyas időszakhoz. Eképpen 

előfordulhat, hogy egy-egy gyermek hat hétnél tovább is kereszteletlenül marad; 

ha a következő keresztelés időpontja korábbra esik a saját templomukban, akkor 

még nem viszik el megkeresztelni, a következő időpontig viszont már akár 

kilenc vagy még több hét is eltelik. Az általános gyakorlat szerint a hosszabb 

időtartamot választják, mintsem hogy hat héten belül kereszteljenek. A 

hidegségiek ezt azzal indokolják, hogy ennyi idő alatt erősödik meg a csecsemő, 

másrészt pedig van idejük előkészülni a nagy anyagi terhekkel is járó 

keresztelői ebédre. 

Mindennek az a következménye, hogy az újszülött tovább marad 

kereszteletlenül, s a korábbi gyakorlattal ellentétben az anyák is hosszabb ideig 

vannak gyermekágyas státusban. Az átmeneti időszak megnövekedésével 

kitolódik a gyermekkel kapcsolatos hiedelmek és szabályok érvényessége, de 

közben semmit sem csökken jelentőségük. Az időszak kitolódását támogatja a 

szükségkeresztelés elfogadott és mai napig is működő gyakorlat. A faluban 

köztudott, hogy ha az újszülött vagy a kereszteletlen csecsemő hirtelen 

„elbetegszik”, akkor útban a kórház felé a pap elvégzi az egyszerűsített 

keresztelést – ez praktikusan megoldható, mert Hidegségről indulva a kórházba 



 

 

79 

vezető műút elhalad a plébánia épülete mellett. (Lásd a 10. számú 

képmellékletet.) 

Volt olyan eset, hogy – én nagyon ragaszkodok a templomi keresztelőkhöz – 

volt olyan eset, hogy mentővel szálltak ki a babával, tehát olyan súlyos volt, 

hogy vitték, nem volt megkeresztelve, csak megkereszteltem. Behozzák ide, 

megkeresztelem a gyermeket, csak az „Atya, Fiú, Szentlélek nevében”, tehát 

szertartást nem végzem el az egészet, és amikor visszahozzák, ha életben 

marad, a keresztség már érvényes. És ha életben marad, egy-kettő, nem 

tudom a tizenkilencedik évben, hogy egy-kettő halt meg, tehát vagy 

útközben, vagy bent meghalt, de mindegyiket visszahozták. Én néztem, hogy 

ne féljetek ez nem fog meghalni, ez látszik, élni akar. Ilyen görcse volt, de 

nagyon súlyos volt, belső láz, minden, és akkor kitűztük a megfelelő 

vasárnapot, és hozták, ezt mondtuk szertartásnak. Mindent végzünk, de a 

leöntés megtörtént, az maradt ki. (Gyimesközéploki plébános ) 

Szükség esetén a kórházban is végeznek keresztelést: vagy a kórház saját papját 

hívják, vagy a nővér önti le a hirtelen életveszélybe kerülő csecsemőt vagy az 

életképtelennek látszó újszülöttet. Ebben az esetben is szükségkeresztelésről van 

szó, s ha a gyermek túléli, a plébános szintén szertartáspótlást végez majd 

Gyimesközéplokon. Ilyenkor a gyermek keresztszülője gyakran egy másik szülő 

vagy a nővér lesz, s az ő neve kerül az egyházi anyakönyvbe is első 

keresztszülőként. 

Az egyházi tanoknak megfelelően a középloki plébános azt hirdeti hittanórán és 

gyakran a prédikációkban is, hogy a gyerek minden körülmények között való 

megkeresztelése a legfontosabb. Ezt pap hiányában minden keresztény ember 

elvégezheti, feltéve, ha a minimális eszközök és a kísérő szöveg is részét képezi 

a szükségkeresztelésnek. Alapvető kellék a leöntéshez használt víz, amely 

ideális esetben szenteltvíz, annak hiányában közönséges víz (akár fürdetővíz) is 

lehet, legvégső esetben azonban ezeket a nyál is pótolhatja (alkohol használata 

viszont tilos). A leöntés mellett/helyett elegendő a folyadékkal keresztet rajzolni 

a homlokra. A szükségszertartás elmaradhatatlan tartozéka a szöveges 

keresztelői formula is: „Én megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek 

nevében.” Ezt a módszert Hidegségen mindenki ismeri, és ha kell alkalmazza is. 



 

 

80 

Az egyház célja az engedékenységgel az, hogy minden megszületett csecsemő 

keresztényként haljon meg, ha úgy hozza a sors, és egyházi temetésben 

részesülhessen. A köztudatban az él, hogy az utóbbi időben nem történt olyan 

eset, amikor keresztelés hiányában egyetlen gyermeket is temetőn kívül 

temettek volna el.100 (Lásd a 11. számú képmellékletet.) 

Előírás nincsen. Az előírás, hogy minél előbb, minél előbb meg kell 

keresztelni. Tehát ezen van a hangsúly: beteg, megbetegszik, volt egy ilyen, 

hogy a készülődés közben meghalt a gyerek. 

És ilyenkor mi történik? 

Semmi. 

Tehát ugyanúgy temetik el? 

Úgy fogadjuk el, mi is úgy fogadjuk el, mert ugye a keresztség lehet 

vízkeresztség, leöntéssel, lehet vágy- és vérkeresztség. Ez vágykeresztség, 

tehát a szülők meg akarták […] hogy készül a keresztségre, és ha meghal, 

ugye, vágykeresztség, vagy pedig, aki vértanú lett közben, hogy a hitéért halt 

meg, az a vérkeresztség. Tehát Isten így fogadja, nem akarták, nem 

hanyagolták el, tehát úgy készültek, kitűzték a napot is, ugye, s közben 

meghalt, az semmi, tehát úgy fogadtuk el már. (Gyimesközéploki plébános ) 

 

A keresztelői ajándék 

Az első korszakban a keresztszülők ajándéka a kolozsna volt, amely két hosszú 

gyertyából (rövid nem lehet, mert azt halottnak viszik) és két méter beszegetlen 

vászonból (gyolcsból) állt.101 Már Orbán Balázs is leírja a gyimesi keresztelő 

kapcsán, hogy „a komák keresztelés után a gyermeket visszaküldik, de ősi 

szokás szerint ruhájába egy huszast kötnek, s néhány sing gyolcsot mellékelnek, 

                                                
100 Ezzel ellentétben a Gyimesben gyakran előforduló öngyilkosságok áldozatait a mai 

napig is a temető kerítésén kívül temetik el. 

101 A korozsma, dorozsma, kaluzsna elnevezés más tájegységeken a keresztelői 

ajándékba adott fehér házivásznat vagy ruhá(ka)t jelent (Nagy Varga 2000: 537). 

Bálint Sándor szerint néha keresztelői inget, legtöbbször azonban egész öltözéket, 

ún. korozsmaruhát takar a kifejezés (Bálint 1980: 33). 



 

 

81 

melybe négy águ viaszgyertyát, az élet jelképeként, takarnak.”102 A hidegségi 

idősek emlékezete szerint a keresztszülő ruhaajándékát nem a gyerekre adták rá, 

hanem a gyertya-vászon alapú kolozsnát „öltöztették fel”: ráerősítették a kicsi 

sapkát, az inget és réklit. (Lásd a 12., 13., 14., 15. számú képmellékletet.) 

A ruhaajándék szerepe szinte mindenhol ismert a magyar nyelvterületen. A 

keresztszülő legtöbbször keresztelői ruhát és takarót adott ajándékba, máshol 

azonban a menyasszonyéhoz hasonló kelengyét állított össze.103 Előfordult, 

hogy az ajándék nem csak csecsemőruhákat, hanem a gyermekkorra szóló teljes 

ruhatárat tartalmazott,104 máshol azonban a ruhaajándék csak a gyerek 

növekedésével kapott szerepet. Sok helyen nem a keresztelőkor adták át a 

korozsmaruhát, hanem pár hónappal vagy akár évekkel később.105 A 

keresztszülőtől kapott ruhaajándék más életfordulókon is szerepet játszik, ilyen 

például a konfirmációra és a ballagásra kapott öltöny.106 

A keresztelőre adott kész ruha vagy a vászon a gyermeknek a keresztény 

közösségbe történő befogadását megerősítő szimbolikus felöltöztetés is 

egyben.107 Ritkább esetben maguk a hidegségiek is többletjelentést 

tulajdonítanak neki, de ez ma már nem általános: 

K.: Igen, hát az a babáé marad aztán, tudod. 
                                                

102 Orbán 1868: I: 80; kiemelés tőlem. A keresztelő idején a gyerek pólyájába 

csúsztatott pénz (vánkospénz, bölcsőpénz) általánosan ismert a magyar 

nyelvterületen, de ez nem helyettesítette a keresztelői ajándékot, csupán annak 

részét képezte (Kapros 1986: 244-245, 1990: 27; Kertész 1989: 69). 

103 Kapros 1986: 238-239. 

104 Vasas – Salamon 1986: 169-171. 

105 Fügedi 1988: 34. 

106 Vidacs 1985: 518-519.  

107 Mindez példája annak a szimbólumrendszernek (meztelenség – felöltöztetés/natura 

<pogányság> – kultúra <emberi világ> oppozíciók), amelyről Pócs Éva 2005-ben a 

„Tárgy és folklór” című konferencián tartott előadásában beszélt. Hasonló 

szimbolikus felöltöztetésre utal Bálint Sándor a kolozsna kapcsán, amikor a Mt 22, 

1-14 alatti bibliai párhuzamra hívja fel a figyelmet: ld. A királyi menyegzőről szóló 

példabeszédet (Bálint 1980: 33). 
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Gy.: Ez a fehér mit es jelent? 

K.: Hogy fehér, ezzel megy mennybe. 

Gy.: A fehér azt jelenti, hogy ezzel megy mennybe. Mennybe bé. Tiszta. 

Mind ilyen fehér kolozsna. (K = 35 éves nő, Gy = 73 éves férfi) 

Gyimesközéplokon a keresztelői ajándékozás tárgya részben megváltozott. A 

ruhaajándék helyett a keresztszülők ma már szinte mindig pénzt adnak a 

szülőknek, s ennek értéke és mértéke a korábbi időszakhoz képest jelentősen 

növekedett.108 A kolozsna továbbra is a keresztszülők ajándéka, de a gyolcsot 

felváltotta a gyakran előre beszegett damasztanyag (abrosz). Elkészítése viszont 

változatlan és rendszerint ma is házilagosan történik: a két hosszú gyertyára 

rátekerik a fehér anyagot, a damasztot díszesen körbekötik vastag, színes 

szalaggal (lánynak rózsaszín vagy piros vagy fehér, fiúnak kék vagy fehér), 

melynek masnijába élő vagy művirágot tűznek, de mindig páratlan számút, mert 

csak halottnak visznek páros virágot. A kolozsna gyimesihez hasonló, gyertya 

és vászon-összetételű formájáról a magyar nyelvterületen csak Háromszékről, 

Csíkszentdomokosról és Moldvából van adatunk, ahol kolozsma néven 

ismerik.109 

Gyimesközéplokon a keresztszülők a keresztelő reggelén hozzák magukkal a 

kolozsnát és amikor sor kerül a szertartásra, a kolozsnával a kezükben állnak a 

gyermek köré vagy mögé. A szertartás menetében a gyermek szenteltvízzel való 

leöntése után a pap az égő templomi gyertyáról meggyújtja az egyik kolozsna 

egyik gyertyáját, a keresztszülők pedig erről „végig gyújtogatják” a saját 

gyertyájukat. A párból mindig csak az egyik gyertya ég. A pap után 

mindannyian keresztet „húznak” a gyermek homlokára. A keresztszülői 

fogadalom közben a szülők a keresztszülőkkel együtt tartják a kolozsnagyertyát. 

(Lásd a 16., 17., 20., 22. számú képmellékletet.) 

A mise végeztével a kolozsnából kihúznak egy gyertyát, amit a kántornak adnak 

vagy letesznek az oltár mellé a földre. Ez ajándék a pap – és rajta keresztül az 

egyház – számára. A másik gyertya a szülőké lesz, ezért a kolozsnákat a mise 
                                                

108 A keresztelői ajándékozás elburjánzásának folyamata zajlott le a nyelvterület más 

vidékein is, ld. erről részletesen a mellékelt táblázat „ajándék” oszlopát. 

109 Balázs 1999: 232-233; Gazda 1980: 32; Miklós 1980: 284; Pozsony 1994: 232. 
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után az egyik keresztanya összegyűjti és hazaviszi a keresztelői házba. (Lásd a 

18., 19. számú képmellékletet.) A gyertyát szülők később más keresztelőn, ahol 

ők lesznek keresztszülők, újra felhasználják vagy pedig otthon világítanak vele. 

(Eddig nem találkoztam mágikus célzatú felhasználásával, bár volt, aki 

említette, hogy „nagyidő” – vihar – esetén meggyújtják, de nem egyértelmű, 

hogy elhárító célzattal vagy pusztán az áramkimaradás miatt.) Gyakran 

előfordul, hogy a keresztszülők gyertyapénzt adnak a szülőknek (sőt, a papnak 

is), a gyertyá(ka)t hazaviszik. Ez a praktikus szempontok mellett azért is van 

terjedőben, mert egyre gyakoribb a nagyobb értéket képviselő színes és/vagy 

csavart gyertyák használata. Ezt a keresztelői kelléket Gyimesközéplokon az 

egyháztól vásárolják meg. (Van olyan vélemény, hogy a papnak adott gyertya 

kapcsán így kétszer fizetik meg annak az árát.) Az is előfordul, hogy 

Csíkszeredában virágárustól veszik az előre elkészített, feldíszített kolozsnát. 

A kolozsnagyertyára tekert anyagot azonban minden alkalommal átadják a 

szülőknek, akik azt elteszik a gyermek kelengyéjéhez. Korábban a szegetlen 

gyolcsból ruhát vagy pelenkát varrtak a gyermeknek, a ma divatos damaszt 

anyagból viszont paplan- vagy párnahuzat és terítő készül a számára. A 

megmaradt anyagot is elteszik és felnőtt korában odaadják a gyereknek. A 

széles, hosszú selyemszalagokat szintén megőrzik és felhasználják más 

keresztelők alkalmával. 

 

A keresztelés/avatás 

A keresztelő reggelén a keresztszülők összegyűlnek a gyermek házánál, ahol 

általában az egyik keresztanya öltözteti fel a csecsemőt. A többieket pálinkával 

és süteménnyel kínálják. Ezután közösen elmennek a templomba, ahová a 

keresztanyák felváltva viszik a gyermeket. Ha autóval mennek a háztól a 

templomig, akkor az autótól a templom ajtajáig tartó, nem túl rövid szakaszon 

az egyik keresztanya viszi a csecsemőt. (Mindhárom templomhoz meredek, 

gyakran lépcsős, hosszú emelkedőn kell fölmenni.) A mise kezdete előtt a 

keresztelő résztvevői meggyónnak, vagyis az apa, a még gyermekágyas státusú 

anya és a keresztszülők. Ez utóbbiak közül a közvélemény szerint általában a 

nők (a leendő keresztanyák) gyónnak, a férfiak ritkábban. Az anya és az egyik 
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keresztanya a gyermekkel a sekrestyében foglal helyet, amely valamennyire 

elkülönül a templomtértől, és vagy a férfiak helye (a bánpataki templom 

esetében), vagy a kisgyerekes, csecsemős anyák számára fenntartott hely (a 

bükkhavasi templomban). Az avatatlan anya és a csecsemő a mise alatt végig itt 

tartózkodik, kivéve, amikor a keresztelői ceremóniára, majd a mise legvégén 

történő szülői áldásra a pap ki nem szólítja őket az oltár elé. Avatásukig a szent 

templomtér használata tilos számukra. 

A keresztelés ideje alatt az anya tartja kezében a gyermeket, a keresztszülők 

pedig körülállják a szülőket. (Lásd a 20., 21., 22., 23. számú képmellékletet.) A 

keresztelés a szokásos liturgia szerint történik, a plébános csupán egyetlen 

változást vezetett be, amit a gyimesközéploki lakosok az ő újításának tartanak. 

Más tájegységeken közismert szokás, hogy a keresztszülők által ajándékozott 

fehér ruhában keresztelik a gyermeket. Van, azonban, ahol a pap fehér ingecskét 

terít a gyermekre a keresztelés ideje alatt. A középloki plébános ajánlására a 

szülők veszik meg a fehér kisinget, amelyre jól varró asszonyokkal ráhímeztetik 

a keresztelő dátumát és a gyermek keresztnevét/neveit (mindig kell, hogy egy 

szent neve is szerepeljen keresztnévként, ezért, ha a választott név nem ilyen, 

másodikként azt kell adni a gyermeknek). Az ingre varrt szöveg állandósult 

formája: „Isten gyermeke leszek/lettem”. A kisinget a plébános jelzésére a 

gyertyák meggyújtásakor a szülők előveszik és ráterítik a gyermekre, majd a 

pap áldást mond rá. (Lásd a 23., 24., 25., 26. számú képmellékletet.) 

Láttam ilyen keresztelői kisinget, amit nem adnak rá, azt mondták. 

Rátesszük csak. Igen, ez egy szimbólum. Nem kötelező, ezt én bevezettem… 

ami a miénk volt, odatettük. 

Az első keresztény században, tehát az őskeresztények, amikor 

megkeresztelkedtek, akkor fehér ruhát öltöttek magukra, és ezt egy hétig 

viselték, ezért a húsvét utáni vasárnap volt a fehérvasárnap. Tudták, hogy 

most keresztelkedtek meg, ez a megszentelő, tehát a bűntől való szabadulás, 

megtisztulás szimbóluma ez a fehér ruha, megszentelő kegyelemnek a 

szimbóluma, és ezt adjuk rá tehát a keresztség alkalmával, rá van írva, hogy 

„Isten gyermeke lettem”, a neve, s a dátum, hogy mikor keresztelkedett meg, 

és ezt elteszik emlékbe. (Gyimesközéploki plébános ) 
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A keresztelői kisinget valóban megőrzik; így mindenki, akinek saját magának 

vagy a gyermekének az elmúlt 20 évben volt a keresztelője, kérésre meg tudta 

mutatni. A plébános az elsőáldozásra készülő gyerekeket a hittanórán 

rendszeresen megkérdezi, megvan-e még a keresztelői ingjük, és bíztatja őket, 

hogy mutassa meg nekik az édesanyjuk. A keresztelői ing ma a legjellemzőbb 

példája a már említett szimbolikus felöltöztetésnek – soha nem is adják rá a 

gyermekre, még a keresztelőn sem. 

A keresztelői szertartás után a résztvevők újra kimennek a sekrestyébe, és ott is 

maradnak a mise végéig. A kihirdetés előtt, tehát a liturgia végén a pap a 

szülőket szólítja az oltár elé: az apát, az anyát és a gyereket. Megszenteli őket és 

szülői áldást ad rájuk. 

Mindig akkor van. Mindig akkor van, amikor a babát megkeresztelik, s akkor 

a miseszertartásnak vége van, s akkor a mise után a pap szól, hogy na, most 

jöjjenek ide a szülők. A babának a szülei. Én, s a férjem; s én viszem a babát. 

S akkor elé, az oltár elejibe, s akkor áldást mond a pap. A férjemre, s reám, s 

a babára is. S akkor kész. Csak azt régebb úgy hívták, hogy avatás. (65 éves 

nő) 

Azáltal, hogy a pap az egész családra áldást mond, a fent bemutatott egyházi 

felfogást képviseli: a szertartás az ő szemében nem purifikációs jellegű, mert 

szerinte a gyermekágyas anya nem tisztátalan. Ezt erősíti, hogy az avatás mai 

formájának az apa is aktív résztvevője, más nő (pl. komaasszony) viszont nem 

kap benne szerepet. Az avatást a plébános szülői áldásnak hívja, a hidegségiek 

pedig továbbra is kiavatásról/kiavatódásról beszélnek. 

A keresztelőt és az asszonyavatást is magában foglaló mise után, amikor a hívek 

már elhagyták a templomot, a keresztszülők a szülőkkel együtt ott maradnak, 

mert a plébános hittant, „oktatást” tart a számukra. Korábban ez a keresztelőt 

megelőző héten, a szombat esti mise után volt, de ennek nem volt sok 

eredménye: az érintett keresztszülőknek gyakran csak egy része vett részt rajta, 

s a férfiak sokszor távol maradtak. Ezért a pap megváltoztatta ennek az 

alkalomnak az időpontját, s áttette a keresztelő napjára, hiszen a szertartáson 

minden keresztszülő részt vesz, így a templomból elmenni csak az oktatás 

végeztével lehetséges. Ennek során a plébános felhívja a figyelmet a 
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keresztszülők kötelességeire, a szülők szerepére a vallásos nevelésben és a 

közös példamutatásra. Ezek az alkalmak a humort sem nélkülözik; sokszor 

alakul ki tréfás párbeszéd a keresztszülők és a plébános között. Az oktatáskor 

szokta összegyűjteni a keresztszülők adatait is. (Ld. szövegtár 15.) 

A templomból hazafelé ismét a keresztanyák viszik a gyermeket. A visszaúton 

is mindig felváltva fogják a csecsemőt, úgy, hogy gyakorlatilag minden 

keresztanya kezében ott legyen egy ideig a gyerek. A házba belépve a 

csecsemőt az asztalra teszik, amelyre néha párnát is raknak előtte. Ezt a 

rítuscselekedet mindig a közismert szöveges formula kíséri: „Pogány(ká)t 

vittünk, keresztényt hoztunk.” Innentől a gyermek kikerül az események 

középpontjából: általában megetetik, majd leteszik aludni. (Lásd a 27. számú 

képmellékletet.) 

Ezután következik a keresztelői ebéd, amelynek Gyimesben két formája 

ismeretes. Az egyik a háznál rendezett kisradina, amelyen csak szűkebb kör 

vesz részt: a keresztszülők, a szülők, a nagyszülők, esetleg a testvérek. Az 

ebédet vidám beszélgetés követi, majd egy vacsoraszerű felszolgálás 

következik, de este 8-9 óra körül mindez véget ér. A másik típus a nagyradina, 

amit főleg étteremben vagy a kultúrházban rendeznek, és az ebéden és a 

vacsorán kívül élő zenekar által szolgáltatott zenével jár, ami táncos mulatságra 

is alkalmat ad. Ez az ünneplés hajnalig szokott tartani. Itt sokkal szélesebb körű 

vendégsereg vesz részt: a keresztszülőkön és a nagyszülőkön kívül a tágabb 

rokonság, a barátok, az ismerősök és a szomszédok is hivatalosak. (Lásd a 28., 

29., 30. számú képmellékletet.) 

Mindkét esetben a háziak „állják ki” a vendéglátás költségeit, s az előkészítés és 

a felszolgálás terhei is rájuk hárulnak. Ilyenkor megnő a közvetlen családtagok 

(az anyák, a testvérek és a sógornők) segítő szerepe, mert a keresztszülők 

vendégnek számítanak. Azok, akik az előkészületben, a főzésben és a 

felszolgálásban részt vesznek, nem vendégként viselkednek: a keresztelői 

szertartásra nem mennek el, az étkezéskor nem ülnek ki a vendégek közé és 

nagyon ritkán kapcsolódnak be a táncmulatságba. A gyermekágyból kikerülő 

anya, mint a házigazdák egyike azonban teljesen mentesül a vendégek 

kiszolgálásának feladata alól. 
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A kétféle vendégség megszervezésének különböző motivációi vannak. A 

döntést részben az befolyásolja, hogy a nagyradina megrendezése sokkal 

nagyobb költségekkel jár. A választás másik és legfőbb oka azonban a gyermek 

státusa: ha az elsőszülött fiú, akkor jellemzően a nagyradinát tartják meg, míg 

lány esetében – főleg ha sokadik gyermek – inkább a szerényebb vendégség 

mellett döntenek. Három radinán vettem részt, ezek közül kettőt otthon 

tartottak, azaz szerényebb kivitelű kisradinát rendeztek. A megkeresztelt 

csecsemő mindkét esetben lány volt, s mindkettő másodikként született 

gyermek. A nagyradinát egy harmadik testvér keresztelésére rendezték, aki 

azonban két lány után született első fiúként a családba. 

Hidegségen a keresztelő utáni ünnepség mértéke a nyelvterület más vidékeihez 

hasonlóan alakult: a mellékelt táblázatból is kitűnik az a tendencia, hogy a 

vendégség a szerény létszámú, gyakran csak koccintással járó formától egyre 

inkább nagy, lakodalmi méretű mulatságba ment át. A 20. század első felében – 

de a hagyományőrzőbb vidékeken később is – általános volt, hogy a keresztelői 

ebédet a keresztkomaasszonyok állták: ők hozták a házhoz a kész, többfogásos 

ételeket. A férfiak a pálinkát és a bort állták. Az asszonyok később azonban már 

csak a süteményeket, tortákat, vagy a hozzávalókat hozták/küldték el. Az 

ételhordás néha már presztízs szempontokat sem nélkülöző versengésbe csapott 

át és a külsőségek (pl. tortaköltemények) irányába tolódott el. Ez, amely néhol 

összemosódott a gyermekágyas anyának vitt paszitával, sokáig a keresztelői 

ajándék részét képezte. A keresztelői lakoma elkészítése vagy beszerzése egyre 

inkább a család feladata lett, s presztízs kérdéssé alakult át.110 

Ugyanez a folyamat játszódott le Gyimesben is. Az idősek szerint régen nem 

csináltak nagy ügyet a keresztelőből, nem volt ennyi keresztszülő, ennyi 

ajándék és főleg ekkora vendésgség. A keresztelő megrendezése és az azon való 

részvétel ma egyre nagyobb anyagi terhet jelent. 

 

                                                
110  A folyamatról részletesen ld. a mellékelt táblázat „ebéd” című oszlopát. Konkrét 

adatok pl. Danter 1995: 126; Gazda 1980: 33-34; Kapros 1986: 244-245, 248; Örsi 

1974: 357; Vasas – Salamon 1986: 165-171. 
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A keresztszülők 

A keresztelőig tartó időszak a főszereplők számára passzivitást jelent, miközben 

a közösség aktivitása fokozódik. A korábban bemutatott, idegenekre vonatkozó 

hiedelmek mellett a látogatásnak alapvető társadalmi vonatkozása is van. A 

bubalátásnak nevezett látogatás formálisan a gyermeknek szól ugyan, hiszen az 

ő megszületése ad rá okot, alapvetően azonban a felnőttek közötti társadalmi 

kapcsolatok megerősítését és a „tartozások” törlesztését, valamint a 

kapcsolatrendszer bővítését szolgálja. A gyimesi társadalom működésének ma is 

alapvető eleme a kölcsönösség, amely az élet szinte minden területére kiterjed 

és meghatározza a mindennapokat. A komák azok, akikre minden kaláka-jellegű 

munkában számítani lehet: a nagy fizikai megterhelést igénylő és tömegeket 

megmozgató „szénacsináláskor” (a takarmányszéna nyári betakarításakor), 

„pityóka” ásáskor, építkezéskor és az emberi élet nagy fordulóinak ünnepi 

alkalmain. De máskor is nyújtanak segítséget egymásnak, például szállítás, 

kölcsönzés, lelki támasz formájában, továbbá meghívják egymást ünnepi 

alkalmakra (ilyen a keresztelő és a búcsú). Mint más esetekben, úgy a 

szülés/születés utáni látogatásnál is számon tartják, hogy kihez kell elmenni, 

hogy kit várnak el látogatóba, azaz kinek milyen irányban van tartozása. A 

kölcsönösségből adódó tartozást számon tartják: „Mindenkinek a kötés az kötés, 

kinek tudtuk viszonyozni még idáig, kinek nem” (35 éves nő). A látogatást 

meghatározza a kapcsolat foka, intenzitása, illetve a megszületett gyermek 

státusa is. Az újszülöttnek minden látogató visz ajándékot, ami főleg ruhanemű, 

kiscipő és pelenka szokott lenni. 

A látogatás másik fontos társadalmi funkciója a keresztszülők körének 

kialakítása. Gyimesközéplokra és Felsőlokra egyaránt jellemző, hogy nem a 

szülők választják ki és kérik fel a kijelölt személyeket a keresztszülői feladatok 

ellátására, hanem a majdani keresztszülők jelentkeznek „önként”, és kérik el a 

keresztelőt a gyermek szüleitől. Ez a látogatás alkalmával történik, és csakis 

azokat hívják majd meg keresztszülőnek, akik ezt a látogatást megtették. Az 

ilyen szándékkal érkező látogatók jelzik, hogy szívesen keresztelnének, s 

megkérdezik, hogy elfogadják-e őket keresztszülőnek. 
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Előbb meg kellett kérje az az egyén, amikor eljött babalátni, például nekem 

azt mondta a szomszédasszon, eljött bubalátni, s akkor annyit mondott, hogy: 

„szeretném, ha nem szégyelled, s elfogadtok, hogy komásodjunk össze, a 

babát szeretném keresztelni”. S akkor azt mondtuk: „köszönjük szépen, aztán 

mikor odaérünk, hogy keresztelésről lesz szó, akkor szólunk”. (65 éves nő) 

Ezt visszautasítani normaszegésnek és nagy sértésnek számítana, s nem is ismer 

senki ilyen esetet a faluban. A látogatáskor megbeszélik a részleteket: az 

ajándékot és a keresztelő tervezett időpontját, s a szülők felírják a 

keresztszülőségre jelentkezett személyek nevét. 

A hat hét alatt sok látogató fordul meg az újszülött házánál, de nem mindenki 

kéri el a keresztelőt. Maga a látogatás ténye ugyanis nem jelent egyben 

keresztszülői kötelezettséget is. Időközben azonban egymástól függetlenül 

többen is jelentkeznek keresztszülőnek. Mivel mindenki, aki csak kéri, 

keresztszülő lesz, egy gyermeknek több tíz pár keresztszülője is lehet, ami húsz-

harminc, de akár negyven személyt is jelenthet. Az általam ismert eddigi 

legnagyobb szám 36 pár, azaz 72 személy volt. A keresztelő előtt egy héttel a 

család egy tagja (anyós, férj, sógornő vagy testvér: valaki, akit a szülők erre 

megkérnek) személyesen meghívja a keresztszülőket a keresztelőre és az 

ebédre, s ezzel egyben megtörténik a hivatalos visszajelzés, vagyis a 

keresztszülő személyének elfogadása és a kapcsolat szentesítése. A meghívás 

gyakorlatilag formális mozzanat, mert kivétel nélkül mindenkit meghívnak, aki 

keresztszülőnek jelentkezett, ellenkező esetben ez nyílt elutasítást jelentene, ami 

viszont konfliktushelyzetet okozna a közösségben. Mégis, a meghívás aktusa a 

szülők döntési lehetőségét biztosítja, és rendkívüli szituációk megoldására is 

alkalmas lehet (pl. abban az esetben, ha nyomós indok miatt nem a megszokott 

módon történik a keresztelő elkérése.) Akinek nem szólnak a keresztelés előtti 

héten, az nem lesz keresztszülő. 

A formaságok betartásának fontosságával magam is szembesültem. Ha a 

hagyományos kommunikáció nem működik szabályosan (személyes látogatás + 

elkérés + személyes meghívás), az értelmezés is borulhat és konfliktushelyzet 

jön létre. Ennek jó példája volt, amikor egy fiatalasszony azért nem tudott 

elmenni látogatóba egy gyermekágyas anyához, aki felé tartozása volt, mert 

saját gyermeke kórházi kezelése miatt Magyarországon tartózkodott. Anyját 
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bízta meg, hogy ezalatt menjen el látogatóba és kérje el a keresztelőt a nevében. 

A fiatalasszony nagyon készült erre a keresztanyaságra, és a Budapestről való 

hazatérését is az alkalomhoz igazította. A keresztelő előtt egy-két nappal 

érkezett vissza Gyimesbe. Sem korábban, sem azokban a napokban nem jött 

azonban senki a keresztelős háztól, hogy meghívja a fiatalasszonyt. Azt 

gondolta tehát, hogy nem fogadták el a távoli ajánlkozását, vagy a személyét. A 

keresztelő utáni napon elment látogatóba a családhoz, ahol persze szóba került 

mindez, amit nagyon hosszan, sok magyarázkodással tárgyaltak végig az 

érintettek. Kiderült, hogy az édesanya által közvetített elkérés nem volt elég 

konkrét és elég hivatalos, vagyis komoly és egyértelmű. Az édesanya kint a 

hegyen, munka közben mondta az újszülött apjának (saját testvérének), hogy a 

lánya szeretne keresztelni, de nincs itthon. Megígérte, hogy majd a házhoz is 

elmegy személyesen, hogy a kérést hivatalosan is közvetítse. A látogatás 

azonban elmaradt („nálunk senki nem járt”), s így a meghívás sem történt meg. 

A hegyen tett ajánlkozást azonban kétségtelenül figyelembe vették, mert a 

fiatalasszonyt feliratták a keresztszülők listájára az anyakönyv számára. Annak 

ellenére, hogy ismerték a keresztszülőségre ajánlkozó fiatalasszony bonyolult 

helyzetét és indokolt távolmaradásának okát, mégis elvárták a személyes (akár 

csak áttételes) babalátás és a keresztelő elkérés hivatalos formáját is: „Én úgy 

éreztem, hogy te tartozol és akkó én azt vártam, hogy te gyere, mer valahogy 

így van” (38 éves nő). Ennek hiányában azonban a meghívás végül is nem 

történt meg, de a feszültséget igyekeztek oldani azáltal, hogy a fiatalasszonyt és 

szüleit mint családtagokat a radinára meghívták. (Ld. szövegtár 15.) 

Hidegségen a keresztelő elkérésének személyes vonatkozásait íratlan szabályok 

határozzák meg, amiket mindenki ismer. A keresztszülők általában jó barátok 

(gyakran pl. az apa munkatársai, az anya barátnői vagy volt iskolatársai közül 

kerülnek ki), szomszédok, ritkább esetben távolabbi rokonok. Közvetlen 

vérrokon (pl. testvér) nem szokott keresztszülői feladatot vállalni, az esetek 

döntő többségében ezt kizáró tényezőnek tartják.111 A keresztszülőség 

                                                
111 A magyar nyelvterületen megfigyelhető az a tendencia, hogy eredetileg idegent 

(nem rokont) hívtak meg keresztszülőnek, de ez a 20. század folyamán egyre inkább 

átváltott a rokonok, sőt testvérek keresztszülőnek való választása irányába. Ezt a 

rokoni kapcsolatok felértékelődésével, a baráti kapcsolatok lazulásával, a 
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közismerten komasági viszonynak számít, a rokonsághoz fogható köteléket 

jelent, tehát a közvetlen rokoni kapcsolat ezt kioltaná. A kétfajta rokonság 

közötti különbségtételt (és itt nem csak a vérrokonság, hanem az affinális rokoni 

kapcsolat is számít a műrokonsággal – lelki rokonsággal – szemben), 

pontosabban ezek összecsúszásának anomáliáját fejezi ki az egyik asszony 

megjegyzése. Házasulandó korú fia az ő (tehát az adatközlő) keresztlányának 

udvarol. Ha létrejön a házasság és a lány egy háztartásban fog élni a férje 

családjával, a jövendőbeli anyóst továbbra is keresztanyámnak kell szólítania, 

mert elsősorban a keresztgyereke volt és marad, csak másodsorban lesz a 

menye. „Keresztségnél nagyobb nincs. […] Idegennek jő ide, a fiam felesége, 

de keresztgyermekem” (43 éves nő). Felmerül a kérdés, hogy az esküvőn és a 

későbbiekben szét akarják- (vagy tudják-e) választani ezeket a szerepeket, 

illetve az együttélés során melyik fog inkább érvényesülni. 

Nem lehet keresztszülő az sem, aki nem római katolikus vallású, vagy nincs 

megkeresztelve, aki más településről érkezett, és nem hoz egyházi igazolást a 

saját megkereszteléséről, továbbá, ha hitetlenül (vadházasságban) él, vagy 

elvált. Nem válhat keresztszülővé kiskorú személy, de előfordul, hogy 

bérmálkozáson átesett fiatalok vállalnak keresztszülői feladatot. Az általam 

ismert legfiatalabb keresztszülő tizennégy éves volt, amikor elkérte a 

keresztelőt. Nem tilos azonban terhes nőnek keresztelnie, jóllehet a magyar 

nyelvterületen nagyon elterjedt ez a korlátozás. Hidegségen részt vettem olyan 

keresztelőn, ahol az egyik komaasszony már előrehaladott terhes volt, igaz ő 

egyszer sem fogta meg vagy vitte a gyereket az egész esemény alatt. A 

szokásleírásokból kiderül, hogy másutt ilyen esetben tilalom alá esik a terhes nő 

tevőleges részvétele a keresztelésben, mert a hiedelem szerint vagy az egyik, 

vagy a másik, esetleg mindkét gyermek meghalhat. Számos esetben megengedő 

szükségmegoldást érvényesítenek: miután a terhesség csak átmeneti állapot, a 

terhes nő vállalhatja a keresztanyai feladatot, viszont ő maga nem tarthatja 

keresztvíz alá a gyermeket, sőt gyakran nem is vesz részt a templomi 
                                                                                                                                       

hagyományos közösségek felbomlásával és a vagyon családban maradásának 

szándékával indokolja a szakirodalom: Kapros 1986: 226-228; Lackovits 1985: 22; 

Morvay 1967: 53-54; Örsi 1974: 356; Tárkány Szücs 1981: 498; Vidacs 1985: 521; 

lásd még a mellékelt táblázat „keresztszülő/ki lehet” oszlopát. 
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szertartáson. A neve azonban bekerül az anyakönyvbe, akár első 

keresztszülőként is.112 Ez is jelzi a keresztszülők hosszú távú, magán a 

keresztelés aktusán túlmutató szerepét a gyermek és a család életében. 

A keresztszülővé válást szintén befolyásolja a Gyimesben is jellemző 

kölcsönösség. Ha valaki keresztelt egy családnak, azt kötelező viszonozni, azaz 

visszakeresztelni. Ez azonban nem mindig valósul meg az első adandó 

alkalommal, vagyis a következő gyermek születésénél, hanem előfordulhat 

később is (a gyimesi családokban nem jellemző az egyke), azaz a kölcsönösség 

hosszú távon működik.113 Ez abban az esetben is fennáll, ha a szülők esetleg 

nem egyidősek vagy a másik családban nem születik több gyermek. Ilyenkor a 

keresztszülők unokáját keresztelik vissza. A keresztszülőség viszonossága, azaz 

a tartozás generációkon keresztül tovább vihető, így a kölcsönösség mintegy 

végtelen mozgásban tartja a közösséget. 

Olyan is volt, hogy a mi szüleink kereszteltek, s ők nem keresztelték vissza, 

akkó visszakeresztelték nekünk. Sz.-nak is van egy olyan keresztanyja, egy 

olyan idősebb pár kérték, de ők csak így barátságból kereszteltek nekünk. S 

akkor aztán mi nem tudtunk, mer ők má öregek, há már a fia is megnősült, 

akkor mi kereszteltünk a fiának, azé, hogy ne legyünk adósok. H.-nak van 

egy olyan, hogy az én szüleim kereszteltek nekik, s akkor ők már nem tudták 

nekünk vissza, mer már nagyok vótunk, akkor ők keresztelték H.-t nekünk. 

(34 éves nő) 

Ez a jelenség azonban nem mindenütt érvényes. A komaság egyfajta 

folytonossága, azaz inkább diakrón kiterjesztése, mely egyenesági (vér szerinti) 

úton érvényesül, több helyen is előfordul: „pl. a szülő keresztanyja a 

gyermeknek öregkeresztanyja, a keresztszülő gyermekei kiskomák…”114 Más 

jellegű öröklődésnek tekinthető, amikor a komaság folytatódik a gyerekek 

                                                
112 Lásd Bosnyák 1980: 187; Danter 1995: 123; Fügedi 1988: 33; Gönczi 1914: 314; 

Jung 1978: 24; Kapros 1986: 231; Kertész 1989: 22; Luby 2002 [1935]: 149; Örsi 

1974: 357; Rizsik 2000: 87; Szikszai 2004: 84; Veres 2005: 176. 

113 Ezt nevezi Edmund Leach – Lévi-Strauss cserére vonatkozó kategóriáit finomítva – 

késleltetett reciprocitás jelleggel bíró korlátozott cserének; Leach 1996: 131. 

114 S. Lackovits 1985: 22, lásd még Madar 1995: 98; Nagy Varga 2000: 543. 
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között, tehát az egymásnak keresztelt komák gyerekei is (tendenciaszerűen) 

komái lesznek egymásnak.115 Általában azonban az a kikötés, hogy a komaságot 

jogilag nem lehet örökölni.116 Az öröklődés kötöttebb formái működnek pl. a 

román paraszti társadalomban. Ismert egyrészt az „örökölt” keresztszülőség 

(inherited godparenthood), ami nem a keresztszülőség lehetőségét adja tovább 

egy következő generációnak, hanem maga a keresztszülő „öröklődik” egy 

családon belül, vagy egy személy több életfordulón keresztül: (1) az esküvői 

keresztszülő (vagyis a tanú) a házasságot kötött egyén gyerekét kereszteli majd, 

(2) az esküvőn ugyanaz lesz a keresztszülő, aki a keresztelőn is volt. (A román 

adatok szerint itt létrejöhet a keresztszülőség valódi jogi átörökítése abban az 

esetben, ha a keresztszülő már nagyon idős, mire a keresztgyermeke 

megházasodik. Ilyenkor a keresztszülő a saját gyermekének – és csak neki – 

adhatja át a keresztszülőség jogát a vele járó kötelezettségekkel együtt.) A 

második eset sokfelé ismert magyar nyelvterületen is, de ott az esküvőn inkább 

násznagyi szerepet kap a keresztapa (a jog átadásáról nincs magyar adat). Az 

első eset azonban nagyon elterjedt Gyimesközéplokon, vagyis a szülők az 

„eskítő keresztszülőket” elsőként várják el, vagy hívják meg (!) gyerekük 

keresztszülőjének. A román keresztszülői modell másik típusa a „kölcsönzött” 

keresztszülőség (loaned godparenthood), amikor maga a státus nem öröklődik, 

viszont a kötelesség teljesítése továbbháramlik a következő generációra. A 

kölcsönösséget itt megelőlegezik, vagyis a viszonosság majd a következő 

generáció szintjén érvényesül.117 Ezt a módszert alkalmazzák Hidegségen is, 

azzal a céllal, hogy a kölcsönösség ne szakadjon meg, vagyis ne maradjon 

kiegyenlítetlen tartozás.118 
                                                

115 Jung 1978: 49. 

116 Gergely 1971: 147. 

117 Geană 1982: 83-84. 

118 Érdemes lenne megvizsgálni, hogy vajon a lelki rokonság generációkon keresztül 

történő öröklődése (azaz a keresztszülők gyermekei is mindig keresztelnek 

egymásnak) mennyire tendenciózus jelenség Gyimesben, s ezáltal a keresztelő 

kapcsán is érvényesül-e a Claude Lévi-Strauss által megállapított alliance jelensége. 

A házasság kapcsán állapítja meg a rokonság szerveződésének szabályszerűségét, 

amikor a különböző csoportok közötti, folyamatosan fenntartott rokoni viszonyról 
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Gyimesközéplokon meghatározó szabály, hogy egy szülőpár minden 

gyermekének más és más a keresztszülője: sohasem keresztelnek a testvéreknek 

ugyanazok a személyek. Ez a jelenség nagy változatosságot mutat a magyar 

nyelvterületen, ráadásul egy családon belül is változhat a tendencia. Gyakran 

azokon a vidékeken, ahol az „ugyanaz(ok) a keresztszülőpár(ok) tartoznak 

minden egyes gyerekhez” elve érvényesül, az ötödik-hatodik vagy sokadik 

gyermek születésekor már mást hívnak, mert az eredeti keresztszülő(k) számára 

nagyon megterhelő a rengeteg keresztgyermek. A 19-20. század fordulójától 

általános azonban az a trend, hogy az „ugyanaz a keresztszülő minden 

gyermeknek” elve átalakul a „minden gyereknek más keresztszülő” 

szabályává.119 

A gyimesi terepmunka tapasztalataiból azonban kiderül, hogy a gyermek 

státusától függően változik a keresztelő kérésének motivációja. Az elsőszülött 

gyermeknek több keresztszülője lesz, és ha ez a gyermek fiú, az még tovább 

növelheti a keresztszülők számát. A gyerek neme önmagában is meghatározó 

lehet. Találkoztam olyan esettel, ahol két lány után született fiú, s ez olyan 

jelentős esemény volt, hogy a keresztelő elkérések száma megnőtt. A 

keresztszülők mennyiségét az is befolyásolhatja, hogy a szülők közben hány 

olyan helyen váltak keresztszülővé, ahol az nem viszonzás volt. Egy adott 

szülőpár esetében a komává váló párok száma – a gyerekszámtól függően – 

összességében megkétszereződhet, háromszorozódhat, stb. Végső soron a 

családok közötti komasági viszony igen kiterjedt és nagyon bonyolult, 

hálózatszerű kapcsolatrendszert eredményez. 

Az egész magyar nyelvterület komaválasztási stratégiáit a mellékelt táblázat 

alapján áttekintve kitűnik, hogy az önkéntes ajánlkozás útján való 

                                                                                                                                       
van szó, azáltal, hogy a feleséget mindig ugyanabból a csoportból/nak 

választják/adják a házasulandók. Ez a szabályosság hosszútávon biztosítja az egyes 

csoportok közötti szoros kapcsolatrendszert (lásd Lévi-Strauss 1971). 

119 Lásd az összefoglaló táblázatban a „keresztszülő/gyerekenként” oszlopot, ezen belül 

a konkrét adatokat pl. Kapros 1986: 230-231; Jung 1978: 49; Lackovits 1985: 22; 

Örsi 1974: 356. 
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keresztszülővé válás kizárólag a székelység és az abból kirajzott csoportok 

körében található meg. 

A gyimesin kívül Háromszéken fordul elő a keresztelő kérésének kizárólagosan 

létező típusa. Gazda Klára Esztelnekkel kapcsolatban említi a keresztszülővé 

válás efféle módját, amely ma is élő gyakorlat, s jellemzője, hogy még a 

terhesség alatt, ételekkel felszerelkezve, ünnepélyes keretek között történik a 

látogatás és a keresztelő elkérése. Ennek ellenére itt nem korlátlan a 

keresztszülők száma, mert csak annak szólnak, aki először érkezett látogatóba, s 

ezzel irányítják a komasági rendszer alakulását.120 A Gyimeshez földrajzilag és 

kulturálisan közel álló Csíkban is működik hasonló komaválasztási stratégia, 

ahol azonban ennek többféle variánsával találkozhatunk. Az általános gyakorlat 

szerint már maga a látogatás ténye a keresztelési szándék kinyilvánítása. Ezt 

szóban nem kell közölni, mert minden látogató automatikusan potenciális 

keresztszülő lesz. Ennek következtében csak az megy el látogatóba, aki 

keresztelni is akar. A szülők tehát mindazokat meghívják majd keresztelni, akik 

eljöttek látogatni.121 Mégis megmarad ez esetben is a szülők döntési lehetősége, 

bár itt sem szokás a (burkolt) visszautasítás. Csíkszenttamáson viszont a 

látogatás alkalmával szóban is elkérik a keresztelőt. Más csíki falvakban mindez 

csak alternatívaként működhet bizonyos esetekben.122 Ez utóbbiról számol be 

Balázs Lajos is Csíkszentdomokoson végzett gyűjtései alapján. Itt a komásodás 

ilyen módja új (napjainkban is alakuló) jelenségnek számít, amely egyre inkább 

kiszorítja az ott hagyományos, a szülőktől induló és általuk szabályozott 
                                                

120  Gazda 1980: 31-32. 

121 A kulturális kódok különbségének és ezek nem ismeretének jó példája az az eset, 

amely a közelmúltban történt Hidegségen. Egy csíki család Gyimesbe jött 

babalátóba, majd hazautazott. Jóval később találkozott a két család egymással, s 

ekkor a csíkiak megkérdezték, hogy mikor lesz a keresztelő. A válasz az volt, hogy 

már régen megtörtént. A csíkiak elképedtek, hogy őket miért nem hívták meg, 

hiszen elmentek látogatni és számukra ez azt jelentette, hogy keresztszülőknek 

ajánlkoztak. Nem tudták, hogy Hidegségen ezt szóban is be kell jelenteni, a gyimesi 

család pedig nem sejtette, hogy Csíkban mindez másképpen van. 

122 Vidák Tünde Csíkkarcfalva és Csíkjenőfalva szokásait, hiedelmeit dolgozta fel 

(Vidák 2001: 102-103.) 
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felkérési rendszert. Adatközlői szerint ez a folyamat a keresztszülők számának 

rohamos növekedését indította el, amelyből számukra az következik, hogy a 

keresztkomasági szerep profanizálódik, devalválódik, elveszíti eredeti, 

megtiszteltetéssel járó jelentését és gyakorlatilag nem tölti be a gyerekre 

vonatkozó funkcióját, miközben hatalmas költségekbe kergeti a 

keresztszülőket.123 (Ld. szövegtár 16.) 

A keresztelő elkérésére ezen kívül még a moldvai csángóknál Klézséről, a 

hétfalusi csángók és a bukovinai székelyek köréből, valamint az erdővidéki 

Kisbaconból van példa, azonban minden esetben csak alternatívaként és 

esetlegesen merül föl a szülők általi keresztszülő választás mellett.124 

A keresztszülői- és az ezzel összefüggő komasági rendszer már régóta a 

társadalomnéprajzi kutatások tárgya.125 A Gyimesben működő keresztszülővé 

válási stratégiát azonban mindeddig nem tárták fel, pedig egyedisége miatt nem 

elhanyagolható a jelentősége. Ez a speciális rendszer ugyanis módosítja azokat a 

komasági kölcsönösséggel (az ún. reciprocitással)126 kapcsolatos elméleteket, 

amelyek azt hangsúlyozzák, hogy a szülők részéről történő keresztszülő-

választás stratégiája a rokonsági rendszer „mesterséges” bővítését, illetve a 

meglévő műrokonság megerősítését szolgálja. Ahogy a biológiai és a 

genealógiai, illetve az affinális rokonság, úgy a műrokonság is kölcsönös 

segítségnyújtást feltételez, vagyis a rokonság körének bővülése a 

segítségnyújtók potenciális körét is tágítja. Míg azonban a „szülők kérik fel a 

keresztszülőt” típus esetében a szándék a szülőktől indul – tehát tudatos 

döntéseikkel ők határozzák meg a műrokonság és ezzel a szorosabb társadalmi 

kapcsolatok körét –, a fordított, gyimesi eset akár nem várt kapcsolatbővülést is 

eredményezhet, mivel itt a jelentkező személy határozza meg a kapcsolatot, 

nem pedig a szülő. A kapcsolatok kiterjedése persze a kölcsönösség elve miatt 

                                                
123 Balázs 1990: 211-223. 

124 Pozsony 1994: 232; Veres 2005: 175; Benedek 1998: 78; Belényesy 1958: 61. 

125 Faragó 2000; Gergely 1971; Morvay 1967, 1984; Nagy Varga 2000; Örsi 1974; 

Tárkány Szücs 1981; Vidacs 1985. 

126 A kölcsönösség és a társadalmi csere alapvető elméletét ld. Service – Sahlins – Wolf 

1973: 22-24 és 264-267. 
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részben előre kiszámítható. Olyan személyek is keresztszülővé válhatnak 

azonban, akikre a szülők amúgy nem gondoltak volna, vagy akik még nem a 

viszonosság elve alapján válnak azzá. A rendszer összetettségét az is fokozza, 

hogy a keresztszülők nem csak a gyermek szüleivel kerülnek komasági 

viszonyba, hanem egymással is. Ez a másik gyakorlattal ellentétben még 

mélyebben strukturálja a társadalmi kapcsolatrendszert. 

Az önkéntes keresztszülővé válás típusa ugyanakkor szabályozza és 

kiegyenlítettebbé is teszi a társadalmi kötelékeket. Itt ugyanis nem fordulhat elő 

az olyan egyoldalú kapcsolatépítés, amely a szülő által választott keresztszülő 

esetében megtörténhetett. Igen gyakori szokás volt országszerte, hogy – főleg a 

szegényebb családok – egy-egy módosabb gazdát, a helyi zsidó boltost vagy (a 

szájhagyomány szerint) magát Horthy Miklóst kérték föl keresztszülőnek. Erről 

azonban mindenki tudta, hogy nem a kölcsönösség jegyében történt, hanem a 

család részéről remélt, a keresztszülőtől jövő egyoldalú támogatás és a 

presztízs-hierarchiában elfoglalt pozíció javítása volt a cél (ez a jelenség 

gyakorlatilag már a negatív reciprocitás körébe tartozik).127 

A két komaválasztási stratégia közti alapvető különbség mégis az, hogy a 

gyimesi esetben nagyobb a kapcsolatok legitim bővítésének lehetősége. Vidacs 

Bea Szentpéterszeg vizsgálata kapcsán veti fel, hogy bár a megkérdezettek 

szerint alapvetően a kölcsönösség kiegyensúlyozottsága érvényesül 

(kiegyensúlyozott reciprocitás), a valóságban mégis a széleskörű 

kiegyenlítődésen alapuló általános reciprocitás elve működik: „azáltal, hogy 

nem teljesen kölcsönös a [keresztszülő]választás, effektíve bővül az egyének 

társadalmi kapcsolatainak köre.”128 Ezzel szemben Gyimesben már magában a 

látogatók általi keresztelő-elkérés tényében is benne van a műrokonság 

bővülésének lehetősége, vagyis a kizárólag kölcsönösségen alapuló rendszerrel 

ellentétben a kör nem korlátozott, nem válik zárttá. Így a kölcsönösség elvének 

                                                
127  A reciprocitás fokozatait ld. Service – Sahlins – Wolf 1973: 22-24. A keresztszülői 

kapcsolatokban fenálló egyoldalúságot is vizsgálja a történeti források 

felhasználásával Morvay Judit (1984) Kolozsnémán, ahol a jelenség társadalmi 

startégiaként működött. 

128 Vidacs 1985: 523. 
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betartása mellett a kapcsolatháló szélesítésének formája is úgy működik, hogy 

közben a közösségi normákat nem kell megszegni. 



 

 

A SZÜLETÉS UTÁNI RÍTUSOK ÉS HIEDELMEK TÁRSADALMI KONTEXTUSA 

GYIMESKÖZÉPLOKON 

 

A gyermekágy mint liminális periódus 

A Gyimesközéplokon megfigyelt és itt bemutatott gyermekágyas időszak – a 

szabályok és a hiedelmek, az egyén és a közösség viselkedése, a ma is működő 

normarendszer alapján – igencsak hasonló ahhoz az állapothoz, amit Arnold van 

Gennep az átmeneti rítusok folyamatában határhelyzetként, Victor Turner pedig 

liminalitásként írt le.129 

Az időszakot marginalitás és szimbolikus halotti állapot jellemzi: az egyén „egy 

ideig liminális helyzetben létezik, az idő és a tér egy olyan küszöbén, amely a 

mindennapok ügyein kívül esik, s amelyet valamilyen módon ‘szent’-ként 

kezelnek.”130 E krízishelyzetnek számító szakaszban bizonytalan státusba – 

pontosabban státus nélküli állapotba – kerülnek az események főszereplői.131 

Időlegesen kikerülnek a hétköznapi élet kereteiből, a társadalmi struktúra által 

szabályozott közösségi szférából: „az ‘utas’ olyan köztes állapotba kerül, amely 

nélkülöz minden határozott klasszifikációt.”132 

Az átmeneti időszak során a főszereplő – kilépve a mindennapokból – két világ 

között „lebeg”; éppen sehová sem tartozik. Az újszülött már létezik ugyan, de 

amíg létezése nincs „hivatalosan” szentesítve, nem teljes jogú tagja a 

közösségnek; az anya, hétköznapi helyzetéből kikerülve nem vesz részt a 

                                                
129 Victor Turner a liminális periódus jellemzőinek részletes kidolgozását és leírását a 

törzsi kultúrákban folytatott kutatásai alapján (főként a zambiai ndembuknál) 

végezte. Arnold van Gennep elméletéből kiindulva többek között az egyén és 

közösség közötti időlegesen megváltozó helyzetet és az átmenetet kísérő rítusok 

dramatikus jellemzőit vizsgálta (ld. pl. Turner 1972, 1997, 2002). 

130 Leach 1996:171. 

131 Turner találóan nevezi az ilyen egyént „küszöbszemélynek” (liminal persona) 

(Turner 1972: 339). 

132 Turner 1997: 676. 
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közösség mindennapi életében. A liminális periódusban a rítusok funkciója, 

hogy tudatosítsa az egyén hétköznapi szférából vagy egy előző állapotból való 

kilépését, előkészítse a megváltozott helyzetbe való végleges belépést, a 

közösséget pedig felkészítse az átrendeződésre. Egyszóval, hogy biztosítsa a 

zökkenőmentes átmenetet és a kétértelmű helyzet végleges, stabil megoldását.133 

A Gyimesben még működésében megfigyelhető gyermekágy intézményére 

messzemenőkig érvényes a turneri meghatározás, hogy a liminális személy 

szimbolikusan, strukturálisan és – véleményem szerint – fizikailag is 

láthatatlan.134 Megfosztják társadalmi pozíciójától, attól a hétköznapi 

szerepétől, amely a közösségi munkamegosztás alapján elfoglalt helyzetéből 

adódik. A normatív szabályok szerint (a munkatilalmak alapján) nem végezheti 

el szokásos feladatait (pl. mosás, vízhordás, kenyérsütés), gyakorlatilag 

felmentik kötelességei alól (a legfontosabb asszonyi teendő, a főzés is mások 

feladata időlegesen, amint a radina étel-hordó funkciója eredetileg működött). A 

mozgáskorlátozási tilalmak alapján megvalósul az elkülönítés, amelynek 

eredményeképpen a gyermekágyas anya távol marad a társadalmi élet fő 

színtereitől: nem járhat az utcán, az üzletben, nem fordulhat meg a szent 

terekben – elsősorban a templomban –, és nem sértheti meg a szent időket, mint 

amilyen pl. a böjt vagy a búcsú. Ugyanez az újszülöttre még fokozottabban 

érvényes: nem kikerül a társadalmi élet mindennapi és megszokott szférájából, 

hanem még bele sem került abba, hiszen e struktúrának nem volt része soha. 

Az átmenet időszakát konkrét kezdő és záró események határolják. Jelen 

esetben a születéssel (azaz egy biológiai folyamattal) kezdődő és az egyházi 

befogadó szertartással (egy társadalmi eseménnyel) végződő szakasz az egész 
                                                

133 A két szféra közötti oda-vissza mozgás nagyon hasonló a Durkheim nyomán 

Edmund Leach által ábrázolt szent és profán időszakok váltakozásához. Ahogyan az 

emberi élet folyamatában rendszeresen bekövetkeznek az életkorváltásokból adódó 

átmeneti szakaszok, úgy a hétköznapi (profán) időszakokat is rendszeresen szakítják 

meg ünnepek (szent idők). Az ezen időszakok közötti váltakozást, azaz a ki-be 

lépést éppen olyan folyamatként ábrázolja, illetve ugyanolyan szakaszokra tagolja, 

mint van Gennep tette az átmeneti rítusok kategóriáinak leírása során (Leach 1983: 

152-153). 

134 Turner 1997: 676. 
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átmenet hosszan tartó folyamatának meghatározott és viszonylag rövid 

időszaka. A gyimesi példa esetében a 19. századi gyakorlat szerinti 1-3 

naptól/1-2 héttől a jelenleg szokásos 6-8 hétig terjed. 

Bár a születésnek két főszereplője van, az anyával és a gyermekkel kapcsolatos 

események és szabályok szétválnak a liminális periódusban. A néprajzi 

szakirodalom ennek alapján rendszerint külön tárgyalja az anyával és a 

gyerekkel kapcsolatos szülés utáni időszak történéseit (pl. a szülés utáni ellátás, 

a hiedelmek, a mágikus eljárások és a szabályok). Én azonban abból indultam 

ki, hogy az átmeneti állapot főszereplőiként az átmeneti helyzet azonos 

szakaszában vannak mindketten, és annak általános törvényszerűségei is 

egyformán érvényesek rájuk: társadalmi helyzetük szerint ekkor mindketten két 

státus között, bizonytalan küszöbállapotban vannak, s ez határozza meg 

alapvető helyüket az egész struktúrában.135 Az, hogy az emberi élet különböző 

szakaszain belül betöltött helyzetük, a hozzájuk fűződő közösségi 

viszonyrendszer, és a velük kapcsolatos szabályok irányultsága miként alakul, 

egyéni állapotuk és az ebből fakadó közösségi reakciók függvénye. 

A szülés után a gyermek és az anya fizikailag elválnak ugyan egymástól, mégis 

szoros testi-lelki kapcsolatban maradnak, amely a hiedelmek és rítusok szintjén 

is megnyilvánul: az anyára és a gyermekre irányuló szabályok gyakran 

összemosódnak. A liminális periódusban az anyára és gyermekére egyaránt 

mozdulatlanság jellemző. A passzivitás, ami mozgás- és cselekvéskorlátozásban 

nyilvánul meg, abban a pillanatban kezdődik, amikor a szülés/születés 

megindulásakor mindketten krízishelyzetbe jutnak, és addig tart, amíg át nem 

esnek a feloldó avatási rítuson. Az újszülött körüli mágikus-rituális eljárásokban 

kulcsszerepe van az anyának és közvetlen környezetének. A gyerek státusa 

ugyanis az átmeneti helyzetben sokszorosan rendkívülinek tekinthető: nem csak 

rituálisan, hanem biológiai/fiziológiai értelemben is passzív. A szabályokat 
                                                

135 Davis-Floyd arra hívja föl a figyelmet, hogy a születési rítusokat gyakran csak az 

újszülött szempontjából tekintik átmenetnek, s nem vizsgálják a nő anyává 

válásának folyamatát vagy a szülést mint átmeneti szakaszt, amelyben a 

gyermekágyas asszony helyzete ugyancsak megváltozik. Ezért is tekinti fontosnak 

van Gennep munkáját, aki már 1909-ben leírja, hogy a születés eseménye nemcsak a 

gyermek, hanem az anya számára is átmeneti állapot (Davis-Floyd 1992: 20). 
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értelemszerűen őrá vonatkoztatva kell betartani: a passzivitást az anyának (és 

részben a környezetének) a gyermekkel kapcsolatban is kell alkalmazni. A 

gyermekágyas anyának kettős feladata van: részben a saját állapotából adódó 

előírásokat kell betartania, részben pedig a gyerekkel kapcsolatos szabályokat 

kell érvényesítenie. A látogatóknak ugyancsak főként a gyerekre irányuló 

óvintézkedéseket kell alkalmazniuk, akkor is, ha azok látszólag az anyával 

kapcsolatosak. Ennek legjellemzőbb példája az anyatej védelme. A 

Gyimesközéplokon ma is ismert szabályok szerint ez hol az anyával (pl. nem 

szabad az ágyára ülni), hol a gyermekkel (pl. a muszli hagyás) kapcsolatos 

szabályokban érvényesül, de végül minden esetben a gyermek anyatejes 

táplálását biztosítja. 

Az anya és a gyermek liminális szakaszban jellemző szoros kapcsolata abból is 

kitűnik, hogy az anya helyzete a gyermek helyzetét is meghatározza, még akkor 

is, ha befogadó szertartásaik időpontja gyakran nem esik egybe. Jóllehet 

Gyimesközéplokon korábban már pár nappal a születés után meg is keresztelték 

a gyermeket, a rá jellemző passzivitás addig tartott, amíg a gyermekágyas idő. 

Azt mondhatjuk tehát, hogy a keresztelő azt a veszélyt hárította el, hogy a 

gyermek esetleg kereszteletlenül meghalva nem kerül a keresztény közösségbe. 

A hétköznapi élet azonban a gyerek számára is csak akkor kezdődött el, amikor 

anyja is avatással feloldozódott és visszatért a mindennapok rendjébe. Bár 

számos helyen a keresztelő után a gyermeket a bölcsőbe helyezték át az anyja 

ágyából – mert elvileg már nem volt veszélynek kitéve – anyja nélkül nem 

vitték sehová. A gyermeknek az egyházi után a közösségi befogadása gyakran 

csak az anya avatása után történt meg. Jellemző volt az a gyakorlat, hogy a 

keresztelői lakomát arra az időre halasztották, amikor az anya már „hivatalosan” 

elhagyta a gyermekágyat. A szokásleírások tanúsága szerint a 19. század végéig 

a keresztelőt csöndben, szinte formálisan, egyházi keretek között rendezték és 

nagyobb ünneplésre csak az anya avatás utáni visszatérését követően került sor. 

A gyermeket tehát gyorsan megkeresztelték ugyan, de a gyermekágyban maradt 

anyjával, s ezalatt fokozottan vigyáztak rá. Ilyen értelemben tehát a gyermekágy 

a gyermekre is vonatkozó átmeneti szakasz. Azt is mondhatjuk, hogy nem más, 

mint a gyermek meghosszabbított liminális periódusa. (Érdemes megjegyezni, 

hogy míg az anya liminális időszakának megjelölésére létezik önálló kifejezés – 
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a gyermekágy csak erre vonatkozik – a gyermekkel kapcsolatban nem mondható 

el ugyanez. Leginkább még a kereszteletlen gyermek/állapot fejezi ki helyzetét. 

Ez abból következhet, hogy a hagyományos szokásrend szerint a gyereknek 

gyakorlatilag nem volt ilyen periódusa, vagy ha volt is, csak egy-két napig 

tartott.) A gyermek és az anya közös liminalitásának legtisztább típusa 

természetesen a fönt bemutatott, Gyimesközéplokon ma is működő forma, 

amikor egyszerre kerül sor az anya és a gyermek befogadó rítusára. 

A születés esetében Gimesközéplokon maga a ház az átmeneti események 

elsődleges színtere, ezt szimbolikus mozdulatlanság jellemzi.136 A házban 

folytatott egyes tevékenységekre és magára a házra is számos tabu vonatkozik: 

ez olyan zárt rendszert alkot, amely átmeneti időre másként működik, mint 

hétköznapi funkciójában. A lakóházban, mint az emberi tevékenység terében a 

liminális időszak alatt átmenetileg szünetelnek az emberi tevékenységek 

bizonyos formái, vagy csak korlátozottan megengedettek. Mint Pócs Éva 

fogalmaz, „a tér elvesztése, megszűnése meghatározott ideig érvényes, ill. az 

időszünetek, az »idő elvesztése« egyúttal a tér elvesztését-megszűnését 

jelenti.”137 

Amikor az egyén társadalmon, téren és időn kívül létezik, a földi és a 

természetfeletti világ határán mozogva egyszerre veszélyes és veszélyeztetett, s 

ő maga és jövője fokozottan befolyásolhatóvá válik. A vele kapcsolatos és a rá 

vonatkozó szabályok megsokszorozódnak. Ebben az időszakban kitüntetett 

szerepük van a tabuknak, amik többek között keretet adnak az átmeneti állapot 

egyes szakaszainak: meghatározzák a teret, az időt, a cselekvések lehetőségét, a 

használható tárgyak körét, továbbá azt is, hogy ki kerül aktívabb vagy 

passzívabb helyzetbe ebben az időszakban. 

 

                                                
136 A törzsi társadalmakon kívül például a finneknél és a szibériai népekkel 

kapcsolatban is leírták, hogy a szülő- és gyermekágyas (és az ugyancsak tisztátalan 

menstruáló) nő elkülönítése külön kunyhóban, házban történik, ld. Keinänen 2003: 

138; Vértes 1990: 119. Ez hasonló általánosságban is a beavatandók elhelyezéséhez, 

ld. Turner 1997: 676, 2002: 52. 

137 Pócs 1983: 185. 
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A kiavatás és a keresztelő mint avatási rítus 

A liminális periódust az avatási szertartás követi, amely lezárja ezt az időszakot, 

feloldja a tilalmakat és vissza-, vagy beilleszti az egyént a közösségbe. A 

keresztény kultúrákban az első avatási alkalom a születés utáni befogadó rítus: 

az egyházi keresztelő. Ezzel párhuzamosan kerül sor az anya templomi 

avatására is. Míg azonban az első esetben az újszülött közösségbe való 

„hivatalos” bekerüléséről (alapvetően a keresztény társadalom teljes jogú 

tagjává válásáról), addig az anyánál a közösségi életbe való vissza- illetve a 

rendellenes állapotából való kikerüléséről van szó. 

Az avatás az egyén számára az egyik léthelyzetből a másikba való átvezetés 

rituális aktusa. Az antropológiai szakirodalomból jól ismertek a különböző 

típusú beavatási ceremóniák: a felnőtté válás, a titkos társaságokba való belépés 

és a – sámánéhoz hasonló – „misztikus hivatás” betöltéséhez szükséges avatási 

rítusok.138 Ezek az avatástípusok egyaránt egy megelőző, a következő 

helyzetre/pozícióra/státusra felkészítő liminális periódust követnek, amelynek 

lényege az új csoportba való bekerülés. Ekkor a beavatandók átmeneti 

állapotára nemcsak a valódi elkülönítés jellemző, hanem bizonyos közösségi 

tudás elsajátítása és egyes próbatételek teljesítése is. Így funkciójuk szerint ezek 

az avatási rítusok nem annyira feloldóak, mint inkább bevezetőek: 

előremutatnak, nem pedig az előző időszakot akarják semlegesíteni.139 Az avatás 

jelöltjei ebben az esetben minőségi változáson mennek keresztül, s maga az 

avatási rítus is több elemből áll, gyakran napokig tart. Ilyenkor az avatandó 

egyénre bizonyos jellegű, azaz rituális aktivitás jellemző, mint pl. a tanulás és a 

próbatételek. A felnőtt társadalomba és a titkos társaságokba való beavatáshoz 

lényegét tekintve hasonlít a keresztény beavatási szertartás, a keresztelő, mert a 

hangsúly itt is az adott közösség tagjává váláson van. A felnőttkori 

keresztelkedéssel ellentétben – amelyet hasonló felkészülési idő előz meg – 

azonban a keresztelendő csecsemő a rítust passzívan „szenvedi el”. 

                                                
138 Lásd Zempléni 1991: 375; Eliade 1999: 251-252. 

139 Ezt hangsúlyozza Mary Douglas is a marginális állapot veszélyessége és a 

marginális személy szennyezettsége kapcsán (2003: 79). 
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Hasonló funkciója van a magyarságnál ismert másik asszonyavatási rítusnak is: 

a lakodalom másnapján – túl más egyéb, a lakodalom alatt zajló beavatást 

szimbolizáló rítuson – az újasszony a templomban „hivatalos” avatási 

szertartáson esik át. A menyasszony többlépcsős beavatása során az asszony 

minőségi, azaz státusváltáson megy keresztül. Ez családi állapota 

megváltozásával, a közösségi hierarchiában elfoglalt helyének és ezzel együtt 

feladatainak módosulásával, sőt legtöbbször lakhely-változtatással is jár. A 

lakodalom utáni újasszony-avatás (funkciója szerint) szintén közelebb van az 

imént ismertetett beavatási szertartásokhoz, hiszen az egyén azokban az 

esetekben is egy új mikroközösségbe lép be. 

Mindezektől minőségileg különbözik a szülést követő asszonyavatás. A 

gyermekágyas nő alaphelyzete ezt követően nem változik meg, azaz esetében 

nem történik egy új társadalmi csoportba való átlépés. Az asszonyok csoportján 

belül az anyává válás inkább szimbolikus, s elsősorban a családi hierarchián 

belül jelent változást – közösségi szinten nem. Az asszonyavatások között 

különbség van azonban abból a szempontból, hogy első gyermekét szüli-e a nő. 

Alapvetően ugyanis a házassággal és az ezzel együtt zajló újasszony-avatás 

rítusával kerül a nő az asszonyok sorába, amely változás a viseletben és a 

templomi ülésrendben is manifesztálódik. Néhol ezt a pozícióját akkor erősíti 

meg, amikor megszüli első gyermekét, és ez által véglegesen elismerik az 

asszonyi közösség teljes jogú tagjaként.140 Külsőségekben azonban ez már csak 

ritkán jelent változást. Némely vidékeken ez a főkötő viseletében mutatkozik 

meg: az újmenyecske-főkötőt a fiatalasszony csak az első gyermek 

megszületéséig hordhatta.141 (Persze egy nő akkor is az asszonyok sorába fog 

tartozni, ha mégsem születik gyermeke, és eszerint kell viselkednie, 

öltözködnie.) Az asszonnyá válás rítusa és ennek manifeszt kifejeződése tehát 

alapvetően az esküvő szokásrendjének része, de ilyen esetekben a gyermekágy 

utáni avatás azt is jelenti, hogy ezáltal zárul le az asszonnyá válás folyamata és 

megerősítést nyer az anya új státusa; erre való utalás azonban magában az 

avatási szertartásban nincs. A többi gyermek születése esetén az ilyen 

                                                
140 Bárth 2005: 218. 

141 Flórián 1997: 704-705. 
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megerősítésnek már nincs szerepe, s magában a rituáléban sincs különbség 

ebben a tekintetben. 

A gyermekágy utáni asszonyavatás és az egyéb beavatási rítusok közötti 

tartalmi/jelentésbeli különbséget az is mutatja, hogy a szülés utáni avatás 

többször is ismétlődhet az élet során, míg az átmeneti (és más) rítusok avatási 

szertartásán csak egyszer lehet átesni, ez a státusváltás tehát az egyén élete 

folyamán nem ismétlődik meg. Így van ez a modernnek tekinthető avatási 

rítusok esetében is: bár egy ember élete folyamán többször is lehet diák, 

munkatárs vagy főnök, ugyanabban az iskolában vagy munkahelyen csak 

egyszer történik pozícióváltás. A következő munkahely vagy iskola egyben új 

közösséget jelent. Egyébiránt a modern európai társadalmakban nem lehet 

visszalépni az előző létállapotba, még akkor sem, ha ténylegesen megszűnik az 

új társadalmi helyzet. Ennek leglátványosabb példája a házasság. Válás vagy a 

házastárs halála esetén hiába ér véget a házasság, az egyén nem lép vissza előző 

állapotába. Ha valaki elvált vagy megözvegyült, nem lesz ismét hajadon/nőtlen, 

s ezt a kulturális gondolkodásmódot a hivatalos formulák is kifejezik: az 

okiratok szerint „elvált” vagy „özvegy” lesz belőle. Ez tehát egy adott státuson 

belüli változást jelzi és abban az esetben is így van ez, ha új házasság jön létre. 

Akárhányszor ismétlődik is a házasságkötés, egy nő akkor sem lép be újra meg 

újra az asszonyok sorába, hiszen már oda tartozik. Ez más, többek között egyes 

keleti társadalmak esetében nem így van: a vietnami brúknál pl. a nő, ha 

megözvegyül, jogilag visszakerül eredeti, házasság előtti státusába.142 

Mindezek alapján megállapítható, hogy míg a gyermeknél a kezdeten, addig az 

anyánál egy állapot lezárásán van a hangsúly. Amint a gyimesi gyermekágy 

elemzésénél bemutattam, az anya – személyes tisztátalansága miatt – veszélyt 

jelent a közösség számára, saját veszélyeztetettsége pedig kevésbé lényeges. 

Mindebből következően nem véletlen, hogy Gyimesközéplokon a 

gyermekágyas anya jellemzésére a betegen kívül az avatatlan kifejezést 

használják, az avatás szertartását pedig kiavatásnak, kiavatódásnak hívják. Az 

ezzel kapcsolatos terminológiát egyébként tanulságos megvizsgálni az egész 

nyelvterületen. A beavatás szót maguk az adatközlők ritkán használják a 

                                                
142 Vargyas Gábor szíves közlése. 
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gyermekágyas anya esetében – a gyűjtő, a kutató és az egyházi iratok szerzője 

azonban gyakran leírja, pedig számos esetben helyi terminus létezik e 

kifejezésre. Szabadulás, kiszabadulás, felszabadulás,143 avató, kiavatódás, 

egyházkelő,144 kieresztés, kimenés145 – ezek mind a népi megnevezés variánsai, s 

szinte kivétel nélkül a valamiből kilépni, valamitől megszabadulni, a valamit 

maga mögött elhagyni jelentést tartalmazzák.146 Ez egyértelműen kifejezi azt, 

hogy az anya esetében a legfőbb cél az adott állapotból való kikerülés, 

végeredménye pedig az eredeti társadalmi helyzetbe való visszakerülés: a 

normál asszonyi állapotból a szülés során tisztátalan asszonyi állapotba kerül, 

amit az avatás megszüntet, így ismét normál asszonyi állapotba jut – visszakerül 

eredeti közösségébe, az asszonyok közé.147 

Az anya tisztátalanságát hangsúlyozza az is, hogy a szülés utáni asszonyavatás 

eredeti jelentésében – a már idézett ószövetségi törvények értelmében – 

purifikációs jellegű.148 Az ezzel ellentétes egyházi törekvés éppen az avatás 

szertartásában nyilvánult meg explicit módon, hiszen az egész folyamatban ez 
                                                

143 Balázs 1999: 251. 

144 Kapros 1990: 29. 

145 Bárth 1999: 359. 

146 A hátrahagyásról és hátradobásról mint valamilyen állapot múltba való szimbolikus 

utalásáról lásd Pócs 2002b: 143. 

147 Az életúton belül váltakozó asszonyi állapotokat mutatja be Benedek H. Erika 

(1998). Megállapítja, hogy a moldvai csángó közösség szemlélete szerint a nő 

alapvetően tisztátalan személy, de ez a tulajdonsága életszakaszonként változó 

intenzitású: a legmagasabb fokú tisztátalanság a házasság idején jellemző rá, de 

ezen az időszakon belül is változó intenzitással. A menstruáció, a terhesség, a szülés 

és a gyermekágy állapota ismétlődik ebben az életszakaszban, amelyek közül a 

gyermekágy számít a legtisztátalanabb helyzetnek a nő egész életében (Benedek H. 

1998: 45-48). 

148 „Amikor letelt tisztulásának ideje – akár fiúról, akár leányról van szó –, vigyen a 

papnak a megnyilatkozás sátorának bejáratához egy egyéves bárányt égőáldozatul 

és egy galambot vagy gerlét bűnért való áldozatul. Ezt a pap áldozza fel az Úr előtt. 

Így végezze el fölötte az engesztelés szertartását, s akkor megtisztul vérének 

folyásától.” (Lev 12,6) 
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az a rész, ami hivatalosan befolyásolható és kontrollálható, minthogy magát a 

szertartást papok végzik. A liturgiában konkrétan megtörtént az a váltás, amely 

a purifikációs eljárásokat hálaadássá igyekezett „szelidíteni” az avatás során.149 

Ezt a gyimesközéploki plébános a következőképpen fogalmazta meg: 

Hát igen. Betartják a hat hetet. Ebben annyi változás van, hogy volt egy ilyen 

szokás is, hogy az édesanya nem mehetett a kútra, nem mehetett ki a hat 

hétig, ugye, mert tisztátalan, tehát a mózesi törvény szerint, és akkor volt az 

egyházi szertartás, a szabadúlás. Tehát a Mária áldozatot mutat be, ez most 

teljesen megváltozott a zsinat után, hogy hát az édesanya elhozza a 

gyermeket a templomba kereszteléskor, s akkor történik az avatás. Tehát 

bemutatja, mint a Szűzanya bemutatta a gyermekét. (Gyimesközéploki 

plébános) 

Mindebből az az első pillantásra zavarosnak tűnő eredmény következik, hogy a 

nyelvterület egészéről származó néprajzi leírások – pontosabban maguk az 

adatközlők – az avatást hol a tisztátalanság alóli feloldozásként, hol pedig a 

megszületett gyermekért való hálaadásként interpretálják, indoklásként hol a 

mózesi törvényekre (Ószövetség), hol meg Jézus templomi bemutatására 

(Újszövetség) hivatkozva; ez történik Hidegség esetében is. Az egyházi 

előírásokhoz és gyakorlathoz a hagyományos közösségek népi vallásossága és 

világképe hosszú folyamat során és gyakran csak részben igazodik. 

Akár a tisztátalanság állapota alóli feloldás, akár a gyermekért adott hálaadás az 

asszony avatásának célja, mindkét esetben egy vissza-visszatérő, az asszony 

élete folyamán ismétlődő szertartásról vagy hullámzó (ki-be lépő) állapotról van 

szó, míg a gyermek megkeresztelése hasonlóan más, életkorváltással járó 

beavatáshoz lineáris jellegű, sőt a fejlődést és az előrehaladást is magában 

foglaló jelenség. 

 

A nemi szerepek az átmenet folyamatában 

A mindennapokban férfiközpontú gyimesi társadalomban az átmeneti, a normál 

élethelyzettől eltérő időben nemi szerepcserére kerül sor, amely hasonló a 

                                                
149 A rituálé konkrét elemeit részletesen bemutatja Bárth 2005: 214. 
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hétköznapit felváltó, ünnepi periódusban jellemző szerepcseréhez.150 A 

társadalmi struktúrában elfoglalt pozíciók megbomlanak151 és az események 

irányítását, a feladatok elvégzését és a főszerepet is a nők veszik át. 

Kulcsszerepe van ebben a központi helyzetben lévő gyermekágyas anya 

anyósának, anyjának, nagyanyjának, valamint a szomszédasszonyoknak és a 

komaasszonyoknak (a keresztanyáknak) is. 

A női szférába tartozó szülés/születés/gyermekágy tudásanyagát elsősorban az 

asszonyok birtokolják, a köré szerveződő hiedelem- és eljárásrendszert is ők 

ismerik elsősorban. Ők azok, akik a szokásokat gyakorolják és továbbadják a 

következő generációknak. A nők éltetik a gyermekágy szabályrendszerét, és a 

társadalmi kapcsolatok szintjén is ők működtetik az egész intézményt. A 

gyermekágyas anya látogatásával kapcsolatos férfiakra vonatkozó korlátozások 

is ezt erősítik. 

A hiedelmek közvetítésében és a szokásrendszer fenntartásában az anyósoknak 

van kulcsszerepük. A gyimesi társadalomban a patrilokalitás elve alapján a 

házasság révén a leendő anyák a férj házához kerülnek – gyakran igen nagy 

távolságra a szülői háztól és anyjuktól –, így a terhesség és a szülés idején 

elsősorban a férj anyjának fennhatósága – ellenőrzése és elvárásai – alatt állnak. 

Ugyanakkor gyakran az anyósok közvetítik menyük számára a szüléssel 

kapcsolatos tapasztalatokat és tudást, s egyben ők az elsőszámú segítők is. 

Mindezt meghatározza, hogy a fiatalasszonyok anyósukkal való kapcsolata 

egyedi, s minden családban másként alakul. Ennek különböző formái 

lehetségesek: a békés, kölcsönösen segítő típustól kezdve a hűvös egymás 

mellett élésen át a folyamatos konfliktushelyzetet – olykor gyűlölködést – 

eredményező viszonyig. Ezeknek a kapcsolatoknak döntő szerepük van a 

születési, de főleg a gyermekágyas szokások alakulásában. 

                                                
150 A profán és a szakrális életrend közti váltás egyik jellemzője a fordított rituális 

viselkedés, egyebek között a szerepcsere (ld. Leach 1983: 155). 

151 Turner 2002: 107-108 (ld. a már említett struktúra – antistruktúra/társadalmi 

struktúra – communitas ellentétpárokat, amelyek az „állandó”/normál társadalmi 

állapot és a liminalitas különbségének jellemzőit fejezik ki). 
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Az eddigiekben bemutatott esetek változatosságából jól érzékelhető a 

kapcsolatok sokfélesége. Az anya egyfelől azért tartja be a gyermekágyas 

időszak tilalmait, mert anyósa folyamatosan „tanítja”, figyelmezteti és részben 

vagy egészen mentesíti őt a munka alól. Ez az ideális helyzet azonban 

meglehetősen ritkán fordul elő. Van, hogy egy anyós nem nagyon kíméli a 

menyét – mondván, hogy ő is végigcsinálta, megszenvedte ezt az időszakot – 

mégis megköveteli a rituális gyermekágyas tilalmak alkalmazását. Ez azonban 

gyakran formális helyzetet eredményez: az anya, legalábbis az udvaron belül 

ellátja a sokszor nehéz fizikai munkával járó feladatát, a közösségi terekben 

viszont nem gyakorolja az olyan hétköznapi kötelességeit, mint a vízhordás, a 

patakon történő mosás és a bevásárlás. A közösségi normának való megfelelésre 

maga az anyós ügyel és ilyen esetekben helyettesíti az anyát a munkában. 

Nagyon súlyos ellentét esetén előfordult, hogy az anya hamarabb ment el az 

avatásra, hogy ne kelljen konfliktusba kerülnie anyósával, míg manapság a 

kényszerhelyzetben a szenteltvízzel való ideiglenes feloldozást alkalmazzák, 

hogy akár boltba, akár a patakra mehessenek. Még ma is ritkának tekinthető az 

olyan eset, amikor a férj anyja a menyét egyáltalán nem irányítja, nem tanítja, 

nem befolyásolja és nem akarja saját szokásait ráerőltetni, mondván, van neki 

anyja, aki elmondja azokat. 

Abból, amilyen módon az asszonyok beszélnek anyósuk elvárásaikról, kiderül, 

hogy van, aki valóban hisz e szabályok érvényességében, a tilalomszegés 

szankciójának bekövetkezésében, mások azonban az anyósuktól való 

félelmükben vagy kényszerből tartják be a rájuk vonatkozó korlátozó 

szabályokat. Mindenesetre tény, hogy a hagyományőrzőbb anyósok menyei 

gazdagabb hiedelemtudással rendelkeznek. Az eddigi adatok alapján egyelőre 

nem nevezhető tendenciának, de feltűnő, hogy a rituális előírásokhoz és 

szabályokhoz való ragaszkodás és azok alaposabb ismerete sokkal jellemzőbb 

az eredetileg ortodox vagy görögkatolikus vallású anyósok esetében. 

A gyermekágyas nő anyjának szerepe abban az esetben jelentős csak, ha a 

fiatalasszony anyósa már nem él. Ilyenkor, ha teheti (pl. ha nem lakik túl 

messze), néha eljön segíteni, de rendszeresen nem veheti le a terhet lánya 

válláról, mert a saját háztartása sem nélkülözheti munkaerejét. Ilyenkor 
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növekszik meg a legközelebbi segítségek, a szomszédasszonyok szerepe, akik 

azonban már a külső kontrollt is képviselik. 

A leendő keresztanyák, azaz a majdani komaasszonyok szerepe a keresztelőn 

kezdődik el, mivel ők ezután lesznek csak a kölcsönös kapcsolatrendszer 

részesei. A keresztelő napján azonban ők játsszák a főszerepet, noha a férjek (a 

keresztapák) is részt vesznek a szertartáson és az azt követő radinán. A 

templomi ceremónia során, az oda-vissza vonuláson ők vannak elöl, ők viszik a 

gyermeket, a kolozsnát és ők végeznek minden rituális mozzanatot (pl. a 

kereszthúzást a gyermek homlokára kereszteléskor, a megkeresztelt csecsemő 

asztalra helyezését a hazatérés után). 

Megállapítható, hogy a születés és a csecsemő körüli hiedelmek és szabályok 

nagyrészt a nők körében ismeretesek és általuk érvényesülnek, fontos azonban 

megjegyezni, hogy generációs szinten nem tapasztalható egyértelmű lineáris 

„fejlődés”, azaz a hagyományok ismerete vagy nem ismerete, azok alkalmazása 

vagy tagadása nem elsősorban generációs kérdés. 

A gyermekszületéssel és az avatással/keresztelővel kapcsolatos hiedelem- és 

rítusrendszerről való konkrét tudás sokszínű: generációnként és családonként, 

vagy akár egyedileg is különböző lehet a vizsgált terepen.152 A születés 

kérdésköréről alkotott elképzelések nagyjában-egészében egységesek a 

közösségben (pl. mindenki egyetért abban, hogy a keresztény normáknak 

megfelelően meg kell keresztelni a gyereket, hogy az anyának kímélnie kell 

magát szülés után, stb.). Bizonyos alaptételeket nem kérdőjeleznek meg, viszont 

a hiedelemtudás részleteiben és a megvalósulás módjában gyakran mutatkoznak 

eltérések. Hidegségen a jelenben is jól megfigyelhető a hiedelmek elméleti 

tudása és gyakorlati megvalósulása közötti rugalmas kapcsolat. A 

hiedelemtudás aktív készlete egyben íratlan törvények, szabályok meglétére 

utal, amelyek azonban nem merev rendszerként működnek, hanem 

alkalmazkodnak az adott helyzetekhez. Ellenkező esetben gyakran kerülne sor 

                                                
152 A néphitkutatás egyik többször megfogalmazott kérdése, hogy az egyének más és 

más hatások alapján kialakuló hiedelemtudás-készlete miként reprezentálja egy 

közösség teljes hiedelemtárházát, lásd erről például Fejős 1985; Keszeg 1999; Ilyés 

2004. 
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szabályszegésre, ez pedig a közösség egyensúlyát, biztonságát veszélyeztetné. 

Az egyedi helyzetekből adódik – az adott lehetőségektől és/vagy megélt 

esetektől függ –, hogy gyakran egymásnak ellentmondó információkat közölnek 

ugyanarról a kérdésről: például a kereszteletlenül meghalt újszülött kap-e 

egyházi temetést; mindig egyben volt-e a keresztelő és az asszonyavatás 

szertartása; kell-e olvasót tenni a keresztelés után is a gyerek mellé, stb. 

Gyakran megtörténik, hogy egy kényszerűségből végzett cselekedet vagy a 

szabályostól eltérő eljárás általános törvénnyé válik, és beépül az egyéni 

tudáskészletébe, s ezután már nem egyedi esetként, hanem általános előírásként 

tartja számon. Jó példája ennek a mai napig tiltott vízhúzás és a vízen átkelés 

szabálya. Mivel a falut számtalan kisebb-nagyobb vízfolyás és patak szeli át 

(sokszor a kerteken is keresztül folyik, máshol éppen az udvaron tör föl a forrás) 

az anyák kénytelenek megszegni a folyóvízen átkelés tilalmát, például akkor, 

amikor szülés után hazajönnek a kórházból. Ezt azonban ilyenkor nem 

tilalomszegésként, hanem szabályt erősítő kivételként tartják számon. 

Előfordulhat, hogy a gyermekágy ideje alatt az anyának kell vizet húznia a 

kútból, mert nincsenek a közelben hozzátartozók vagy szomszédok. Azok, akik 

erre kényszerültek, a szabályt régi babonaként ítélik meg, mások viszont, 

akiknek van lehetőségük az előírást betartani, inkább olyan mindenkire kötelező 

törvényként interpretálják, amelynek megszegése súlyos szankciókkal jár. A 

hiedelmek és szabályok ismerete és az egyén hozzájuk való viszonya tehát nem 

csak generációfüggő, mint azt a néprajzi leírások – gyakran leegyszerűsítve –

megállapítják. 

A gyimesi terepmunka során jól megfigyelhető volt, hogy miképpen működnek 

a szabályok elvi és gyakorlati síkon egy viszonylag zárt, vallásilag és nyelvileg 

homogén közösségben. Világossá vált, hogy ugyanannak a folyamatnak nem 

lehet két tökéletesen egyforma értelmezése. Az elemek változnak, a hangsúlyok 

különböznek, az egyéni történetek pedig olykor szabállyá merevedhetnek. 

 

A közösség szerepe az átmeneti időben 

A születés – és általában az emberi életfordulók – során az egyén 

életminőségének megváltozása hatással van mind a családi mikroközösségre, 
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mind pedig a tágabb környezetre – a faluközösségre – is. A társadalmi struktúrát 

is befolyásoló események alkalmával a közösség szerepe összetett és több 

irányú. A szűkebb és a tágabb környezet a kölcsönösségen alapuló 

segítségnyújtás mellett a közösségi kontroll funkcióját is gyakorolja a család 

felé. Az átmeneti időszak alatt a közösség tagjainak viselkedése kifejezi az adott 

család helyét és megítélését a társadalmi kapcsolatrendszer egészében. A döntő 

változásokkal járó emberi életfordulók során végeredményben a közösség 

reakciói, az átmeneti helyzetre adott közösségi válaszok is megnyilvánulnak.153 

A főszereplők körül a liminális periódusban éri el csúcspontját a közösség 

aktivitása, melynek során jelentős szerepet játszanak az organizációs kódok.154 

Ezek tartalmazzák az esemény lebonyolításához szükséges ismereteket és 

meghatározzák a környezet tagjainak egyéni szerepeit. Ekkor egy pillanatra 

megmerevedik a hétköznapi élet, és minden a főszereplő körüli események 

szerint rendeződik át.155 Fontos momentuma e közösségi mozgásnak a 

kalákában való együttműködés, így a családnak nem egyedül kell viselnie a 

megnövekedett terheket. Az egész periódusban kettős irányú mozgás figyelhető 

meg: az egyén szempontjából a mozgás lehetősége – fizikai és szimbolikus 

értelemben egyaránt – leszűkül, egyfajta zártság, mozdulatlanság jellemzi; a 

közösség szempontjából – amely elsősorban a főszereplő körül koncentrálódik – 

éppen ellenkező, térben szélesedő, több párhuzamos cselekvés jellemző. Az 

egyén és a ház elrendezésén kívül ugyanis a további események előkészítésére, 

hivatalos megszervezésére is szükség van. 
                                                

153 Kunt Ernő foglalkozik részletesen az átmeneti rítusok közösségi jellegével (Kunt 

1987). 

154 Kunt 1987: 70. 

155 Saját gyűjtési tapasztalataim ezt teljes mértékben igazolják, de tovább is finomítják 

a képet. A három életforduló között fokozatosság tapasztalható: legkevésbé a 

születés után történik nagymértékű és egyszerre bekövetkező közösségi „szünet”, a 

látogatások elhúzódnak, a keresztelő viszont szűkkörű. A lakodalom már nagy 

tömegeket vonz, tehát sok ember függeszti fel napi tevékenységét erre az időre, de 

még mindig nem az egész közösséget érinti. A halál a legintenzívebb, ezáltal 

leginkább az időszünet kifejezője. Ilyenkor természetesen nem a település minden 

tagjáról van szó, hanem mindig az adott család körüli környezetről. 
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A közösség hagyományrendszere kész sémákat, kódokat nyújt a résztvevőknek, 

amelyek irányadó viselkedésminták közvetítésével segítenek eligazodni a nem 

mindennapi események bonyolult rendszerében vagy áthidalni az átalakulás 

bizonytalan szakaszait. Ezek a közösségi normák gyakran előírások és tilalmak 

formájában manifesztálódnak, amelyek a szűkebb és tágabb környezet tagjaira 

meghatározott szerepeket utalnak, attól függően, hogy a közösség egyes tagjai 

milyen viszonyban állnak a főszereplő, átváltozáson áteső egyénnel. 

A gyimesi terepmunka során is tapasztaltam annak a korábbi megfigyelésnek a 

tanulságait, hogy az átmeneti helyzetben lévő, szimbolikus értelemben 

mozdulatlan főszereplő(k) körül a közösség mintegy koncentrikus körök mentén 

leírható mozgása tapasztalható. E virtuális körök középpontjától, az egyéntől 

kifelé haladva növekvő mértékű aktivitás, befelé haladva viszont egyre nagyobb 

passzivitás jellemző, és ez utóbbi egyre gyarapodó szabályokban, elsősorban 

tabukban ölt testet.156 

A főszereplőt a legszűkebb kör mentén a közvetlen környezet, a vele együtt élő 

család veszi körül. A család helyzete azért speciális, mert ugyanabban a 

veszélyeztetett/védett térfélben, a „benti világban” helyezkedik el, mint maga az 

átmeneti egyén. A közvetlen rokonság tevékenysége ezért főleg az egyénre 

koncentrálódik, amely a születés esetében azonban – más élethelyzetekkel 

ellentétben (mint pl. a halál) – nem jár együtt a mindennapi tevékenységek teljes 

korlátozásával. A halott mellett a hozzátartozókra szigorú mozgás- és 

cselekvéskorlátozás vonatkozik, míg a gyermekágyas anyát körülvevő család 

dolga az anya feladatainak átvállalása. 

A házra azonban a hétköznapitól eltérő tevékenységek és óvintézkedések 

jellemzők: mint az események fő helyszíne egyben a külső határa az első körben 

elhelyezkedő szereplők mozgásának. Egy olyan zárt rendszerről van szó, mely 

az átmeneti időben másként működik, mint hétköznapi funkciójában. Számos 

tilalom ezt igyekszik biztosítani. Ilyen, az egész házra vonatkozó 

szabályrendszer pl. a víz kiöntésének tilalma, a kölcsönadás, a házból kiadás 

                                                
156 Csonka-Takács 2002. A koncentrikus köröket a közösségi csere kapcsán is 

ábrázolták, amely nagyon hasonló kapcsolatokat tükröz az itt bemutatott példához, 

ld. Service – Sahlins – Wolf 1973: 266. 
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tilalma. Ahogy a bentlévő átmeneti személyek számára a mindennapi 

mozgásnak és tevékenységnek a külső határa, úgy a kinti világnak a centrum 

felé haladva a belső határa: a külső világból érkezőkre a belső korlátozó 

szabályok érvényesek, a kinti környezet számára korlátozott ennek a világnak a 

megsértése (lásd a fent bemutatott tilalmakat). Ugyanaz a kettős szempont 

érvényesül a megkülönböztetett háznál, mint a sok helyen jellemző sátoros ágy 

esetében: a ház egyszerre kirekeszti a benne lévő egyéneket a hétköznapi 

világból, de meg is védi őket a kinti világ ártó hatásaitól. A gyermekágynál 

érvényesek az elhárító-megelőző cselekmények és mágikus tárgyak, valamint 

tabuk, mellyel a természetfeletti hatalmakat igyekeznek konkrétan is távol 

tartani a háztól: pl. a démonok szokványos járatainak betömése, felszerelése 

gonoszűző tárgyakkal, vagy a házból való kiszólás, a kimenés tilalma, illetve a 

főszereplő egyedül, sötétben hagyásának tilalma. 

A következő körben helyezkednek el a ház és az események közvetlen 

közelében lévő szereplők, a szomszédok, akiknek minden életfordulónál (de 

más alkalmakkor is) kitüntetett szerepük van. A „mozdulatlan” ház passzív 

szereplőjére vonatkozó tabukból következően elsődleges feladatuk a 

szereposztásban a már ismertetett segítségnyújtás: ennek példáját láttuk a 

vízhúzás vagy a kenyértészta kemencéhez való hordásának szomszédok által 

elvárt segítésében. A szülés eseményéből tilalmakkal kizárt személyek (a 

gyerekek) őrzése is rájuk hárul. A vendéglátás során kölcsönadnak (pl. 

bútorokat, edényeket) és segítenek az előkészületekben – hacsak nem 

keresztszülők maguk is, mert akkor vendégként viselkednek. A fizikai 

segítségen kívül gyakran a szervezésben is részt vesznek: döntéseknél, 

hírvivésnél, meghívásnál is kiveszik a részüket. A falu kapcsolatrendszerében a 

szomszédi viszonynak fontos szerepe van, hiszen kölcsönösen a legközelebbi, 

leggyorsabban elérhető segítséget jelentik, ezért egymásrautaltság jellemzi e 

kapcsolatot. A szomszédság mozgása, részvétele az átmeneti eseményben aktív 

és intenzív, továbbá kölcsönös, de önkéntes és elvárt. Őket nem kell külön 

felkérni a fent említett feladatokra, mert maguktól mozgásba lendülnek az 

események kezdetétől fogva. (Ez történik a vízhúzáson kívül a babafürdetésnél, 

a vásárlásnál is). Éppen ezért kevesebb korlátozás vonatkozik rájuk, szemben 

például az alkalmi látogatókkal. 
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Az egyén körül elhelyezkedő környezet következő rétege a tágabb 

faluközösség, amely tovább strukturálható, aszerint, hogy ki milyen funkciót 

tölt be az eseményekben. Két nagyobb szerepkörre oszlik a közösség: az egyik a 

látogatók és vendégek köre (ebbe tartoznak a rokonok és az ismerősök), akik az 

egyénnel tartott kapcsolat foka alapján vesznek részt az eseményekben. 

Részvételük vagy önkéntes (mint a gyermekágyas/újszülött megnézése, azaz a 

bubalátás esetében), vagy meghívás alapján, a család kezdeményezésére 

történik (mint a keresztelői lakoma esetében). Ez a részvétel azonban a 

közösség részéről elvárt. Ők alkotják a vendégsereget, a meneteket és a 

látogatókat.157 Mozgásuk az eddigiekhez képest szabadabb, a velük kapcsolatos 

korlátozások elsősorban a tilalmas házba lépve lesznek érvényesek rájuk. Ebbe 

tartoznak pl. a főszereplővel való érintkezés szabályai, amint a fenti gyimesi 

példák mutatják. Alkalmilag segíthetnek is az eseményekben, így pl. gyakran 

előfordul, hogy a keresztelői ebéd elkészítésében és a felszolgálásban az anya 

nőtestvérei főszerepet kapnak. 

A tágabb környezet másik nagyobb csoportjába tartoznak azok, akik csak 

bizonyos funkciók ellátására, vagy az esemény egy-egy mozzanatához 

kapcsolódnak. Ilyen pl. a meghatározott feladatot gyakran ellátó személy, aki 

hívásra, felkérésre jön, mint a lakomákra rendszeresen főző szakácsnő. Az ő 

részvételének feltétele nem a főszereplővel tartott kapcsolat foka, hanem a 

feladatra való képessége. Ez azt jelenti, hogy időlegesen és egy-egy konkrét 

feladatra kapcsolódik be a folyamatba. Még ennél is távolabbi ponton 

helyezkednek el a tényleges specialisták, akik végképp nem tartoznak a rokoni, 

ismerősi körbe. Részvételük elsősorban a szakértelmen alapszik, gyakran ez a 

foglalkozásuk is egyben. Ezért őket kijelölik, felkérik, megegyeznek velük, 

valamint fizetséget kapnak munkájukért (a születésnél ilyen a bába, vagy maga 

a pap). 

A koncentrikus körök legkülső szelete az egész falu, azok, akik közvetlenül nem 

kapcsolódnak be az eseményekbe, mégis érintheti őket, befolyásolhatja 

tevékenységüket. Az egyéni átmenetek ugyanis az egész falura ható állapotok: 

                                                
157 A rituális vonulások, felsorakozások, leülések és együttevések jelentéséről ld. 

Keszeg 2002: 188. 
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ezek kitüntetett időpontok, esetleg veszélyes időszakok, amikor valamilyen 

cselekmény az egész faluban tilalmas, a fennálló állapot következtében. Amióta 

a keresztelő a mise közben történik, a tágabb közösség részese az ünnepi 

szertartásnak. 

Összefoglalóan azt látjuk, hogy a koncentrikus körök mentén kifelé haladva 

tágul a résztvevők köre, fokozatosan nő cselekvésük intenzitása, egyre 

aktívabbak és egyre nagyobb mozgásterük van az egyénhez viszonyítva. Befelé 

haladva egyre korlátozottabb a mobilitásuk, térben egyre kisebb helyet 

foglalnak el és koncentrálódnak a főszereplő körül. Szűkül a szereplők száma és 

egyenes arányban az aktivitásuk is. A tilalmak is követik ezt a mozgást: befelé 

haladva egyre több megszorítás lép érvénybe, egyre kisebb körre és egyre 

kevesebb tevékenységre korlátozva a résztvevőket. A centrumban a tabukban 

manifesztálódó mozdulatlanság jellemző. 

 

A társadalmi kapcsolatok megerősítése az átmeneti időben: a 

keresztkomasági rendszer 

Az utóbbi időben Gyimesben felértékelődött a komaság intézményének szerepe. 

Nem ok nélkül mondják azt az idősebb generáció tagjai, hogy régebben nem 

volt ennyi keresztszülő, és nem volt ekkora felhajtás a keresztelő körül; 

manapság lassan valóban lakodalmi méreteket ölt egy-egy keresztelői ebéd 

megrendezése. A keresztelő jelentőségének növekedése új jelenség, melynek 

oka részben a család számára fontos társadalmi presztízs, részben a korábbihoz 

képest jobb anyagi körülmények és a könnyebben beszerezhető anyagi javak. 

A gyimesi példa alapjaiban illeszkedik a magyar nyelvterületet jellemző 

folyamathoz. Szinte az összes keresztelővel foglalkozó néprajzi közlés 

megállapítja, hogy korábban (tehát a 19. század végén) nem öltött akkora 

méreteket a keresztelő megrendezése: szinte észrevétlenül, gyakran misén kívül 

vagy éppen háznál, egy-két személy (főleg a bába) részvételével, minden 

különösebb ünnepség, lakoma és ajándékozás nélkül (!) zajlott le az esemény. 

Inkább keresztényi kötelesség volt, mintsem közösségi rítus. Nyomaiban már a 

19-20. század fordulóján, de jellemzően a 20. század közepétől kezdődően 

figyelhető meg a keresztelő jelentőségének növekedése. Ez az ünnepélyesség 
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fokozódásában, a közösségi jelleg erősödésében, jellemzően a protestáns 

közösségekben a keresztszülők számának növekedésében, a keresztelői ebéd 

vagy vacsora lakodalmi méretűvé duzzadásában, az ajándékok értékében és 

mennyiségi növekedésében mutatkozott meg. Önmagáért a kötelező rítusért, 

azaz a gyerek pogány állapotának megszüntetéséért végzett egyházi szertartás 

helyett a keresztelő fő funkciója elsősorban a hosszú távra szóló társadalmi 

kapcsolatok kiépítése és megerősítése lett. Az viszont tájegységenként változik, 

hogy egy-egy közösség ezt milyen eszközökkel érte el.158 

Gyimes esetében felmerül a kérdés, vajon mi az oka annak, hogy – a magyar 

nyelvterületen szinte egyedülálló módon – a mai napig aktívan fennmaradt a 

gyermekágy intézménye és a keresztelő és az avatás összevonásával nem a 

gyermekágy ideje rövidült le, hanem a gyermek keresztelőjének ideje tolódott 

ki. A korábbi hagyományok, tendenciák és hiedelmek ezzel ellentétesek voltak. 

Ezeket a mai gyakorlattal ütköztetve a következő kérdések adódnak: 

(1) Régen, pontosabban az 1970-es évekkel bezárólag, az anyáknak minél előbb 

ki kellett avatódniuk, mert nem volt lehetőségük hat héten keresztül 

passzivitásban maradni, vagyis kivonni magukat a családi munkamegosztásból. 

Ma viszont gyakran több, mint hat hétig is távol maradnak a nagy közös 

munkáktól és a ház körüli teendőktől, pedig a családi munkamegosztás szerepe 

és a munka mennyisége, nehézsége semmit sem változott. 

(2) Mára a köztudatból gyakorlatilag kikoptak a gyermekágyas anya 

tisztátalanságával kapcsolatos nézetek (tehát ez elvileg akár a megszűnéséhez is 

vezethetne) és a gyermekágy megtartását elsősorban az anyák fizikai állapotával 

magyarázzák, noha valójában sokkal hamarabb regenerálódnak (főleg, ha hat 

hétnél is tovább tart a gyermekágy) és alig várják, hogy ismét végezhessék a 

dolgukat. 

                                                
158  Erről a tendenciáról lásd Balázs 1999: 250; Gazda 1980: 34; Kapros 1986: 241; 

248, 253; Kertész 1989: 69-71; Lackovits 1985: 19; Örsi 1974: 357; Vasas – 

Salamon 1986: 164, 168-169; Veres 2005: 177. Gyimesben ennek a folyamatnak az 

itt tárgyalt sajátos megnyilvánulásával találkozunk. (Részletesen ld. még a mellékelt 

táblázatot.) 
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(3) A magyar nyelvterületen lezajlott folyamattal, a bábaság megszűnésével, 

azaz a szülés kórházi keretek közé kerülésével elsorvadt a gyermekágy 

intézménye, miközben Gyimesközéplokon ennek éppen a megerősödése 

tapasztalható. 

(4) A gyermeket régen azért keresztelték minél korábban, mert addig 

bizonytalan státusban volt és azért, hogy ne haljon meg kereszteletlenül; a 

kritikus idő lerövidítése volt tehát a cél. Mára a veszélyeztetettség foka a 

higiéniás és medicinális viszonyok javulásával változott ugyan, de mind a 

gonoszelhárító technikák, mind a szükségkeresztelés megoldása aktívan jelen 

van, ami jelzi e gondolkodásmód fennmaradását. 

(5) Mindezek mellett kérdés, hogy egy olyan társadalomban, ahol a munka 

erény (és a feladat szüntelenül adódik is), lenézik a lustaságot, tétlenséget, s 

még betegen sem dőlnek ágynak, miként lehetséges az, hogy az anyáktól szinte 

elvárják, hogy irreálisan hosszú időre kivonják magukat a hétköznapi életből és 

a munkából? 

(6) Ráadásul az egyházi törekvések ellenére sem viszik el korábban 

megkeresztelni a gyereket, és a plébános húsz éves próbálkozása dacára is 

szigorúan betartják a gyermekágyas tisztátalansági tilalmakat. Ezen kívül az ő 

rosszallása és a keresztelő időpontjának átszervezése ellenére is gyakran ölt 

gigantikus méreteket a keresztkomák száma és a keresztelői ebéd mulatsága. 

Mindez önmagában ellentmondásos és a közösségi érdekekkel szemben ható 

folyamat. Ha a hiedelmek és szokások vizsgálatát a komaság intézményének 

társadalmi szintű vonatkozásaival is kibővítjük, közelebb jutunk a probléma 

megoldásához. 

Azt a gyimesiek is jól tudják, hogy a keresztkomáknak a keresztgyermekhez 

fűződő felelősségteljes viszony az egyik fontos szerepük. 

Itt úgy tartsák, hogyha odaáll keresztszülőnek, akkor kell tudja a kötelességit. 

A vallásba úgy van, hogy ha megkeresztelted, akkor kell támogasd te azt a 

keresztgyermekedet, hogy tud-e imádkozni. A keresztszülő ezt kell tudja, 

mer igazság szerint kell nevelje a keresztgyermeket. Imádkozol-e, vallásos 

vagy-e? (34 éves nő) 
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A keresztszülőnek az elvileg folyamatos kapcsolattartáson és odafigyelésen 

kívül a későbbiekben, a gyermek életének nagyobb fordulópontjain is van 

feladata. Számon tartja, elmegy, és ajándékot is visz az elsőáldozásra. Később a 

gyerek rendszerint a keresztszülei közül választ magának bérmakeresztszülőt. A 

keresztszülőket meghívják a fiúk 18 éves korukban rendezett csőszfelvonulására 

és a bevonulás előtti katonavacsorára. Akár fiú, akár lány a keresztgyermek, az 

esküvőjére a keresztszülőt hívják meg elsőként, bár eskítő keresztszülőnek már 

mást szoktak felkérni. Önállóan, meghívás nélkül kell megjelennie a gyermek 

egyéves születésnapján, mindenkor illik köszöntenie a névnapján, búcsúk 

alkalmából pedig apró ajándékkal vagy búcsúfiára való aprópénzzel kell 

meglepnie keresztgyermekét. A keresztszülőség a gyermek részéről tiszteletet 

parancsol a felnőttel szemben: számon kell tartania a keresztszüleit és 

keresztanyámnak/keresztapámnak kell szólítania őket. A testvéreknek egymás 

keresztszüleit is ugyanígy kell megszólítaniuk. Arra is van példa, hogy a 

keresztszülő gyermekének szintén keresztanyámnak/keresztapámnak kell 

szólítania a megkeresztelt gyermek szüleit. 

Mindezen túl azonban nagyon lényeges, hogy a keresztkomaság egyben a család 

életében a kiterjedt kapcsolatokat, a segítségnyújtás/kapás lehetőségét és nem 

utolsósorban az ajándékok formájában megnyilvánuló anyagi hasznot is 

jelent.159 Minél nagyobb egy ilyen kapcsolatháló, annál szélesebb a potenciális 

segítők és ajándékozók köre. (Ez utóbbi kapcsán nem kerülheti el figyelmünket 

a manapság már kizárólagos pénzbeli ajándékozás gyakorlata, amely a korábbi 

ruhaajándékot váltotta fel.)160 E kapcsolatháló alakulása és mérete az alább 

következő összefüggések ismeretében válik értelmezhetővé Gyimesben. 

A keresztszülők számának alakulása a magyar nyelvterület egészén, 

vidékenként és felekezetileg, valamint időben is eltérő vonásokat mutat. A 

                                                
159 Tárkány Szücs 1981: 132-137, 498; Örsi 1974; Vidacs 1985. 

160 A keresztelő elkérésének rendszerét azzal is magyarázzák, hogy a keresztszülőre 

háruló jelentős anyagi terhet nem mindenki képes vállalni. Így az adott személy 

mérlegelheti, hogy az ezzel járó kiadásokat tudja-e állni a családja vagy sem, s 

annak fényében vállalja a keresztszülői feladatot, így nem kell egy esetleges 

felkérést visszautasítania. 
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katolikus településeken általános volt az a gyakorlat, hogy minden gyerekhez 

ugyanaz az egy keresztszülőpár tartozott.161 Ezt az egyházi előírások is 

megerősítik, amelyek a tridenti zsinat óta deklarált szokásrendet követik (ti. egy 

férfi vagy egy nő, vagy legfeljebb egy férfi és egy nő lehet egy gyerek 

keresztszülője).162 A keresztszülők számának nagymértékű növekedése 

eredetileg a protestáns vidékek sajátossága volt.163 Éppen ezért egyedülálló a 

katolikus Gyimesközéplok példája, ahol ez a tömeges méreteket öltő 

keresztszülői intézmény ma is létezik. Részben az egy gyerekhez tartozó 

nagyszámú keresztszülő, részben a gyermekenként más-más keresztszülő 

tendenciája növeli ezt a mennyiséget. Az egyház nem nézi ugyan jó szemmel, 

de elfogadja a jelenséget. A plébános pontosan látja, hogy ennyi keresztszülő 

(pl. a 36 pár) nem tud egyformán megfelelni feladatának. Fontosnak tartja 

ugyanis a keresztszülő patronáló, nevelő és példamutató funkcióját, vagyis azt, 

hogy a gyermek fejlődését, előmenetelét nyomon kövesse, és azt is, hogy jelen 

legyen a mindennapi életében, de legalábbis a jelentősebb életfordulók 

eseményein. Az elsőáldozásra készülő gyerekeket és az esküvőre készülő ifjú 

párt a pap egyaránt próbára teszi, vajon ismerik-e a keresztszüleiket, s néha 

megesik az is, hogy ő ad tájékoztatást a keresztszülők felől. A keresztszülők 

eredeti funkciójának hangsúlyozását támasztja alá az is, hogy bár minden 

keresztszülő részt vesz a szertartáson, aki a keresztelőt elkérte, az anyakönyvbe 

mégis csak egy pár neve kerül be. A hagyományosan kialakult gyakorlat tehát 

zavartalanul él és virágzik, miközben az egyház által kívánatosnak tartott 

korlátozás is érvényesül, még ha formálisan is. Az anyakönyvbe kerülő 

személyek az édes keresztszülők. A plébános azonban a keresztszülők teljes 

listáját elkéri a szülőktől, amelyen jelölni kell az anyakönyvbe beíratni 

szándékozott pár nevét (nekik nem kell feltétlenül házaspárnak lenniük, azaz a 

listáról bármelyik férfi bármely nővel párban fölkerülhet a lista elejére első 

keresztszülőként). A névsor piszkozat példányát gyakran elteszik otthon, hogy 

                                                
161 Morvay 1967: 53; Tárkány Szücs 1981: 131. 

162 Bárth 2005: 173. 

163 Lackovits 1985: 22; Vasas – Salamon 1986: 165 (református); Veres 2005: 178 

(evangélikus). 
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számon tudják tartani a keresztszülőket. Mindennek többek között a keresztelő 

viszonzásánál van szerepe. A papíron ugyanis folyamatosan nyilvántartják, 

hogy kinél kereszteltek vissza, vagy korábban kinél kereszteltek már. Arra a 

kérdésre, hogy a továbbiakban van-e különbség az anyakönyvbe bejegyzett édes 

keresztszülők és a csak papíron szereplő többi között (régen az anyakönyvekbe 

az utóbbiakat tanúként jegyezték be),164 nemleges választ kaptam. A 

keresztszülők között tehát nem tesznek különbséget a komasági viszony 

ápolása, a számontartás vagy a kötelezettségek és a kölcsönösség tekintetében. 

A későbbi viszonyt inkább a keresztkomává válás előtti kapcsolat minősége 

határozza meg; más kérdés, hogy édeskomának mégis a hozzájuk közelebb álló 

személyeket íratják be. Eddigi adataim szerint viszont a keresztszülők maguk 

sem tudják, hogy ki van bejegyezve az anyakönyvbe, tehát velük szemben – 

formálisan legalábbis – nem érzékeltetnek semmilyen rangbeli különbséget. A 

hosszú távú kapcsolat folyamán ugyanis minden segítségre egyformán szükség 

van. 

Ezt a törekvést biztosítja a Gyimesközéplokon működő hallgatólagos társadalmi 

szabályrendszer, amely legitimálja a közösségi igényeket és érdekeket. Mint 

láttuk, a keresztelő elkérésének módja a látogatáskor kinyilvánított szándék, 

vagyis – néhány kivételes esettől eltekintve – ez az egyetlen idő- és módbeli 

lehetőség a keresztkomává válásra. Ha a látogatási idő nagyon rövid lenne, 

vagyis a gyereket már az első héten megkeresztelnék, nem lenne rá mód, hogy 

elég sok keresztszülő jelentkezzen. Minél tovább tart tehát az az időszak, 

ameddig a keresztelő elkérhető, annál több lehetőség van arra, hogy nagy számú 

keresztelni szándékozó látogató érkezzen. Itt nem napokban, hanem hetekben 

kell számolni: hétköznap nagyon ritkán mennek el babalátóba, aminek az ideje 

általában a hétvége, főleg a szombat este és a vasárnap. A cél tehát az, hogy 

minél több személy váljon komává, ezt pedig csak a gyermekágyas időszak 

végpontjának eltolásával lehet biztosítani. Véleményem szerint 

Gyimesközéplokon ezért tevődött át egyre későbbre a keresztelő ideje, s csak 

látszólag alkalmazkodott az anya avatásához. Mindez magyarázatot ad arra is, 

hogy itt miért kizárólagos a keresztelő elkérésének intézménye: ezáltal 

                                                
164 Bárth 2005: 173. 
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biztosítható csak a keresztszülők számának korlátlan növelése, s akkor van 

értelme a látogatási időt meghosszabbítani, ha a látogatók mind keresztelési 

szándékkal jönnek. Ha a szülők választanák a keresztkomákat, nem lenne 

értelme kitolni a keresztelés idejét és nem volna szükség a gyermekágy 

rendszerének megszilárdítására. 

Az így jelentősen kibővült kapcsolatrendszer társadalmi érdek, amely 

alapvetően befolyásolja a hiedelmek alakulását. Nagyon fontos leszögezni, hogy 

ha gyakran formálisan és csak a külvilág felé is, de a hiedelmek súlya, szerepe 

az idő meghosszabbodásával nem csökken. Úgy tűnik, a családnak hosszú távon 

megéri az az áldozat, amit a hat-nyolc hét alatt az anya munkaerejének kiesése 

okoz, mert a komák számának növekedésével ez meg fog térülni. E társadalmi 

tendencia mellett komoly presztízs-szerepe is van annak, hogy egy családnak 

milyen kiterjedt komasági kapcsolatrendszere van. 

Ezeket a megállapításokat az a konkrét eset is alátámasztja, amikor a szülők már 

bejelentették a papnál a keresztelési szándékot, de még nem volt elegendő 

számú keresztszülő, ezért visszavonták és egy hónappal elhalasztották a 

keresztelőt. Így végeredményben hat pár és még egy, azaz összesen tizenhárom 

személy jött el a gyermeket megkeresztelni: 

M.: Most már mennyi akkor Zs.? 

Zs.: Holnap két hónapja, pont, hogy szültem, 18-án. 

Akkor az már majdnem nyolc hét, ha jól számolom. 

M.: Az nyolc hét, igen. 

Zs.: Igen, majdnem Szent Istvánkor kereszteltük aztán. Mondtam volt, hogy 

lehet, akkor kereszteljük meg. 

Igen, már jelentkeztek is a papnál. És akkor sikerült vissza…? 

Zs.: Igen, Anyuka ment a misére, mondom, mégcsak egy keresztszülő volt 

nekünk. És akkor mondom Anyukának – ő ment a misére – mondom 

Anyukának, hogy mondja meg a papnak, lehet, nem lesz keresztelés. Mert 

aztán elmegyünk mi is 18-án. Anyuka megmondta, aztán a pap viccesen azt 

mondta: „Mi az, nem kaptak szakácsnőt?” Anyuka szakácsnő. (Zs = 22 éves, 

M = 65 éves nő) 
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Mindennek az lesz a végeredménye, hogy a műrokonok száma sokszorosan 

meghaladja a vérrokonokét. Megkockáztatom, hogy ez gyakran éppen a 

vérrokonokkal való kapcsolatot igyekszik pótolni, ezért válik gyakran 

fontosabbá. A kölcsönös segítségnyújtás esetén ez jól megfigyelhető. A nagy 

közös munkák és a jelentős életfordulók alkalmával a komák nagy számban 

segítenek. Ilyenkor a vérrokonok és komák aránya fordított, mint máshol.165 

Gyimesben a családtagok gyakran olyan távolságokra kerülnek egymástól, hogy 

a szomszédok és a komák gyorsabban mozgósíthatók, ha valamilyen segítségre 

van szükség. Ezért van a keresztszülőségből adódó komaságnak nagyon 

jelentős, kohéziós szerepe. 

 

                                                
165 Lásd például Vidacs 1985. 



 

 

AZ ÁTMENETI RÍTUSOK PÁRHUZAMAI AZ EMBERI ÉLETFORDULÓKON 

 

Az emberi életfordulók hiedelmeinek és rítusainak vizsgálata kapcsán egyfajta 

ismétlődés tapasztalható a különböző események folyamatában. A terepmunka 

során megfigyelt nagy családi ünnepek között hasonlóság mutatkozott a pl. a 

közösség szerepének átalakulásában és az egyén helyzetének megváltozásában, 

s ezeket a jelenségeket meghatározó hiedelmek és szabályok működésében. Ez 

késztetett arra – ha jelen pillanatban csak nagy vonalakban és vázlatosan is –, 

hogy e nagy események azonos szakaszokra osztható folyamatait egymás mellé 

állítva, rámutassak bizonyos tendenciák előfordulására. 

Az alábbiakban tehát egymás mellé állítva az emberi élet három fő 

fordulópontjának (születés, házasság, halál) eseményeit, kiemelem az egyes, 

van Gennep-i átmeneti szakaszok rítusai között fellelhető párhuzamokat, 

amelyek a szereplők, a tevékenységek, valamint a mágikus/szimbolikus akciók és 

a tabuk hasonlóságában is megnyilvánulnak. Más szóval az emberi élet 

fordulópontjaihoz kötődő rítusok hasonló jellegét, azonos funkcióját mutatom 

be, középpontba helyezve a közösség megváltozott szerepének vizsgálatát. 

Az összehasonlítás során előzménynek kell tekinteni Kunt Ernő, a paraszti 

halálképről szóló monográfiájának erre utaló vázlatos fejezeteit,166 ahol az 

átmeneti rítusok szerkezeti megfelelésein túl felhívja a figyelmet azok közösségi 

jellegének párhuzamaira is. Elsősorban népköltészeti szövegeken (siratókon, 

balladákon, népmesei motívumokon) keresztül mutatja be az élet nagy 

fordulópontjainak tartalmi-formai és funkcionális hasonlóságait. Balázs Lajos 

három nagy monográfiája ugyancsak párhuzamba állítható egymással, s a 

halállal, temetkezéssel kapcsolatos második kötetében konkrétan is felhívja a 

figyelmet a lakodalom és a temetés szereplőinek, illetve egyes mozzanatainak 

párhuzamaira.167 

                                                
166 Kunt 1987: 69-83. 

167 Balázs 1995: 17-18; 52-54. 
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A könnyebb áttekinthetőség érdekében alább a fő elemeket táblázat formájában 

is egymás mellé állítom. 

 

Az elválasztó rítusok összehasonlító áttekintése 

1. Az átmeneti rítusok első szakaszának funkciója az elválás: kilépés a 

hétköznapi/normál állapotból, elszakadás az eredeti közösségtől és a környezet 

lelki valamint fizikai felkészülése az állapotváltozásra. Ennek reprezentatív 

megnyilvánulási formái az úgynevezett deklaratív kódok, melyek segítségével a 

közösség számára nyilvánvalóvá teszik az egyén életminőség-változásának 

közeledtét. Ezt egyrészt külsődleges, látható jelekkel (mint a házasság esetében 

a jegyajándék, melyet magukon viselnek), másrészt a főszereplő központba 

helyezésével (néha a szülőnő, minden esetben a haldokló elkülönítése a házon 

belül) szentesítik. 

2. Az elválasztó rítusok szerepe és irányultsága a különböző életfordulók között 

eltérően hangsúlyos: a házasság esetén van legnagyobb jelentősége a 

korcsoportok közötti váltásnak, amelyet konkrét esemény – a legény- illetve 

leánybúcsú – is deklarál. A születés és halál rövidebb-hosszabb ideig tartó 

fizikai szenvedéssel: a vajúdással, haldoklással jár együtt. Ilyenkor tehát a 

biológiai változással járó nehézségek, fájdalmak enyhítésén és a folyamat 

gyorsításán, megkönnyítésén van a hangsúly. Mindezt különböző mágikus 

cselekedetek segítségével igyekeznek elérni. Az erre az időszakra érvényes 

tilalmak is meggyorsítani, illetve megkönnyíteni igyekeznek a fájdalmas 

állapotot. A szimbolikus cselekvések ekkor előremutatnak, főleg, mert a 

megszületés körülményeinek és az első pillanatoknak, illetve a halál 

milyenségének és a haldoklóval való bánásmódnak kihatása van az egyén 

további sorsára, túlvilági létére is. 

3. Közös mindhárom eseményben az átváltozáson áteső egyénhez való viszony 

megváltozása: a közösség figyelmének középpontjába kerülve az események 

körülöttük és értük zajlanak. Ez azonban nem csak a főszereplő szempontjából 

fontos, hanem az egyénen keresztül a közösség érdekeit is képviseli: a terhes 

nőnek elsősorban a gyermek egészségére, épségére kell odafigyelnie azért, hogy 

majdan hasznos munkaerő váljon a gyerekből, s a szülés körüli akciók is 
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nagyrészt ezt a célt szolgálják; az eljegyzéskor (mintegy az ifjú pár feje fölött) a 

családok anyagi érdekeit tartják szem előtt (a szerződéskötés és biztosítékok 

révén), a jegyesség idején pedig figyelik a fiatalokat, hogy lehetőleg ne menjen 

szét az eljegyzés és senki se maradjon szégyenben; a haldokláskor fontos a földi 

dolgok elrendezése, s a hátramaradók anyagi biztonsága is. 

4. Mindemellett a központi helyzetbe kerülésnek más oka is van. A fokozódó 

veszélyeztetettség miatt már ekkor elkezdik szabályokkal, tilalmakkal 

körülbástyázni az egyént. A házasságnál a jegyespárnak (és elsősorban a 

lánynak) korlátozódik a mozgás- és viselkedésköre, amit nekik kell betartani. A 

születésnél és halálnál a közösség főszereplővel kapcsolatos cselekedetei és 

magatartása lesz fokozottan szabályozott (az egyén ugyanis egyre inkább a 

környezetre lesz utalva). 

5. Mindhárom eseménynek közös vonása, hogy fokozatosan megkezdődik a 

környezet szervezett mozgása. Az egyén a közösség kereteiben éli át az 

állapotváltozás kezdetét, és egyelőre körülötte koncentrálódik a környezet (a 

házasságnál ez azonban inkább az küszöbállapotra jellemző). Az elválasztó 

szakasz konkrét elemeiben nem egyforma mértékben vesz részt a környezet. A 

vajúdásnál-szülésnél szabályozott a résztvevők köre, az esemény női szférába 

tartozásából következően elsősorban nők, azon belül is elsősorban specialisták 

lehetnek jelen. Kifejezetten tiltott bizonyos személyek jelenléte (férfiak, 

gyerekek). Az eljegyzésnél megengedett a résztvevők köre, azt az érintettség 

foka határozza meg, így a főszereplők családjai, esetleg közvetítők és egyéb 

rokonok vannak jelen. Nincs utalás arra nézve, hogy valakit kizárnának az 

eseményből. A haldokló esetében pedig szinte kötelező a részvétel, mivel 

közösségi elvárás, hogy mindenki, aki a haldoklóval (nem csak rokoni) 

kapcsolatban áll, tiszteletét tegye utoljára, még akkor is, ha esetleg ezért nagy 

távolságból kell az esemény helyszínére utaznia (számos hiedelemelbeszélés 

szól arról, hogy addig nem tud meghalni a végóráit járó egyén, míg kedves 

rokonát, ismerősét nem látta, vagy haragosa meg nem bocsátott neki). 

6. Már ebben a szakaszban megkezdődnek az előkészületek a liminális 

periódusra: a terek kialakítása, a kísérő tárgyak, eszközök, öltözékek 

elkészítése, a majdani események lebonyolítóinak kijelölése. Mindez már a 

szűkebb-tágabb közösség bevonásával történik. 
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időhatárok, küszöbesemények: 

születés házasság halál 

terhesség vajúdás születés nemi 

érés 

udvarlás 

eljegyzés jegyesség öregség, 

betegség 

/ baleset 

haldoklás halál 

beállta 

 

főszereplők: 

születés házasság halál 

terhes nő – magzat legény – leány (párok) öregember/beteg 

vajúdó nő – újszülött jegyespár haldokló 

 

közösség részvételének mértéke: 

születés házasság halál 

bába kijelölt kérő pap 

női (idősebb, tapasztalt) 

családtagok 

szülők, esetleg 

rokonok 

család, rokonok, szomszédok, 

ismerősök 

 

 

deklaratív kódok, jelek: 

születés házasság halál 

vajúdó nő elkülönítése jegyváltás haldokló központba helyezése 

bába hívása kihirdetés pap hívása 
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elválasztás eseményei (rituális, mágikus cselekedetek célja): 

születés házasság halál 

védelmi akciók + 

előremutató akciók 

a jegyesség megerősítése védő és előremutató akciók 

+ búcsú az eredeti 

csoporttól 

folyamat gyorsítása, 

megkönnyítése 

búcsú az eredeti csoporttól 

legény- vagy leánybúcsú 

folyamat gyorsítása, 

megkönnyítése 

 

 

tabuk az elválasztás szakaszában: 

születés házasság halál 

terhességi tilalmak 

(analógiás, főleg érintési) 

házasságjósló, annak, 

kimenetelét befolyásoló 

halálelőjelekként, 

jóslatokként működő 

vajúdáskor jelenlévők 

szabályozása 

 haldoklót megnézők 

körének szabályozása 

szülés megkönnyítését 

elősegítő tilalmak 

eljegyzés biztosítását 

szolgáló tilalmak 

haldoklás megkönnyítését 

elősegítő tilalmak 

 főszereplő mozgási 

körének szabályozása 

 

 főszereplő cselekvési 

körének szabályozása 
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A határhelyzetet kísérő rítusok összehasonlító áttekintése 

1. A liminális szakasz jellemzője a változáson áteső egyén átmeneti állapotba 

való kerülése, s ezáltal a mindennapi szférából való kiemelése. A rítusok célja, 

hogy az egyént zökkenőmentesen átsegítse a változáson, hogy ne hirtelen, 

átmenet nélkül kerüljön új helyzetébe. A közösségnek időt ad az 

átrendeződésre, valamint a beavatási rítusok előkészítésére, ami sokszor 

anyagilag és fizikailag is megterheli a családot. Ez az időszak bizonyos fokú 

rendezetlenséget hordoz, az addig meglévő közösségi egyensúly felborulásával 

jár: amikor átalakul a főszereplőhöz való viszony – aki ekkor középpontba kerül 

és az események körülötte zajlanak – megváltozik az élet normális menetrendje, 

az egyén közvetlen közelében, de a tágabb közösségben is az esemény 

határozza meg a tennivalókat. 

2. A szituáció egyediségét szimbolizálja a főszereplő kitüntetett elhelyezése (a 

sátoros gyermekágy, a jól látható ravatal), illetve a házasság és a halál esetén 

jelentéssel bíró felöltöztetése. Ezek jelzésértékűek, így szabályozottak: nem 

mindegy, hogy az átmeneti egyént hol helyezik el és mit adnak rá. Ezáltal is 

megkülönböztetik, s kiemelik a környezetből. Az elhelyezés egyszerre 

elkülönítő és kiemelő jellegű (ennek súlya életfordulóként változó: a főszereplőt 

születésnél a láthatatlanság, a védelem miatt takarják el, lakodalomnál egyfelől 

látni kell, másfelől még ki kell rekeszteni, a halálnál a ravatal elsősorban a 

megnézhetőséget biztosítja). A főszereplő öltözete egyaránt a középponti 

szerepet, a jelszerűséget és az egyediséget szimbolizálja. A születésnél ennek 

kevesebb jelentősége van (az újszülött és az anya nem látható, ekkor főleg a 

gyakorlati szempont érvényesül), majd a keresztelőn lesz hangsúlyos és 

szimbolikus a gyermek felöltöztetése. A lakodalom esetében (és elsősorban a 

menyasszonynál) a leglényegesebb a viselet különbözősége és egyedisége: ilyen 

formájában a menyasszonyi ruhát nem hordják máskor. Az elkészítés és az 

öltözés szabályozottsága szintén a megkülönböztetést jelképezi. A halotti ruha 

gyakorlatilag nem különbözik más viselettől, egyediségét viszont abból nyeri, 

hogy előre félretett új vagy ritkán hordott ünnepi öltözetből lesz. Semmiképpen 

nem hétköznapi, elhasznált ruhát használnak erre a célra. 
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3. A liminális periódusra jellemző köztes állapot egyszerre többirányú jelentést 

hordoz: egyrészt az időszak veszélyes, ezért az egyén védtelen, veszélyeztetett 

állapotban van és könnyen a természetfeletti erők hatása alá kerülhet; másrészt 

az egyén fizikai átalakulásánál, a testből fakadó tisztátalanságánál fogva 

veszélyes, ezért árthat környezetének, mivel „megfertőzheti” azt; harmadrészt 

az időszak előremutat a következő periódusra, mivel a határhelyzet rítusai már a 

belépést készítik elő, s az ilyen „nem normális” időszak mindig felerősíti a jövő 

befolyásolásának és a mágia működésének lehetőségét. Az erre a szakaszra 

vonatkozó elhárító-megelőző-serkentő mágikus eljárások végigkísérik az 

eseményeket, és a mágikus cselekmények és tárgyak mindhárom életfordulónál 

hasonló módon jelentős szerepet kapnak. 

4. Ezt a hármas egységet követik a liminális periódusban működő tabuk is. A 

tilalmak nem egyenlő mértékben szerepelnek a három életforduló három 

egységében. Elsősorban a születésnél jelentősek a tisztátalansági tabuk, mert a 

gyermekágyas esetleges aktivitásából következően a közösség ki van téve az 

általa okozott veszélynek, ezért elsősorban a nőt bástyázzák körül a környezetet 

védő tilalmakkal. A tabuk védelmező szerepe az újszülöttnél kap nagyobb 

hangsúlyt, mivel ő a legkiszolgáltatottabb környezetének és a természetfeletti 

erőknek. A házasság esetében a tilalmak a jövő befolyásolásában játszanak 

döntő szerepet, a cselekvés korlátozása a pozitív hatást igyekszik elérni. A 

halott körüli tabuk majdnem egyforma súllyal fordulnak elő e három 

funkcióban. A halál egyszerre hordozza a félelmet az élettelen testtől, a 

tiszteletet a halott iránt, és itt van legkézzelfoghatóbban jelen a transzcendens (a 

földön tulajdonképpen a túlvilágot képviseli, egyszerre földi és természetfeletti 

jelenség). A halott valóságosan, testi mivoltában is az átmenetiséget képviseli. 

Úgy van az élők között, hogy már nincs ott: egy pillanatra hidat képez a két 

világ között. Ezért minden mozzanatát igyekeznek befolyásolni és ellenőrizni, 

hogy a közösség által irányíthatóak legyenek az események, s ráadásul a halott 

tehetetlensége miatt minden szimbolikus teendő a közösségre vár. 

5. A liminális periódusban a közösség szerepe fokozódik, egyre több szereplő 

lép be az eseményekbe, s tágul a tevékenységek köre: egyszerre sűrűsödnek az 

események és aktivizálódnak a szereplők. Ekkor csúcsosodnak az organizációs 

kódok (a lakodalomnál a bonyolult eseménysort kell levezényelni, születésnél, 
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de főleg a halálnál pedig a befogadó rítus előkészületei érnek a csúcspontra), 

illetve itt válik a közösség az események részesévé. Az átmeneti állapot 

különböző szerepeket oszt a közösségre, legfontosabb azonban, hogy kalákában, 

egymást a kölcsönösség alapján segítve szerveződik a közösség munkája. Ennek 

szerepe egyrészt a család terheinek csökkentése, másrészt az átmeneti állapotból 

következő, egész házra vonatkozó részleges dologtilalom. A közösség másik 

irányú mozgása a majdnemhogy elvárt látogatás, amellyel egyrészt tiszteletüket 

teszik (köszöntik az újszülöttet, elbúcsúznak a halottól, a lakodalomnál a 

vacsora alatt a hívatlan vendégek jönnek köszönteni az ifjú párt) az egyénnél, 

másrészt a család felé nyilvánítják ki érzelmeiket (gratuláció, vagy részvét 

formájában), és nem utolsósorban a közösség kontrolláló szerepét is 

gyakorolják: megnézik, ellenőrzik, hogy minden a normának megfelelően 

történik-e, hogy mindenki a saját szerepét viseli-e, s azt milyen módon teszi, 

stb. Ez fontos momentum, hiszen aki valamiben eltér az elvárttól azt sokáig 

emlegetik, akár gúny tárgya is lehet vagy elrettentő célzatú hiedelemtörténet 

lesz belőle.168 

6. Minden életfordulóhoz tartozó eseménysornak van egy olyan hivatalos 

szereplője, aki a kalákában segítő/közreműködő közösség tagjaitól abban 

különbözik, hogy az adott eseménynek ő specialistája (vagy hivatásszerűen űzi 

– bába – vagy tapasztalt, a feladatra való képességekkel rendelkezik – például jó 

szervező, vagy előadó), ezért rendszeresen ő látja el ezt a tisztséget a 

közösségben. A feladatra felkérik, elhívják, tehát nem önként jelentkezik: előre 

megbeszélik vagy körvonalazzák a teendőit, majd az események lezárultával 

fizetséget kap (természetben, vagy pénzben). Résztvevője minden eseménynek, 

akkor is ha éppen akkor nincs szerepe, főleg pedig a közös étkezéseknek. A 

liminális perióduson kívül a befogadó rítusoknál is fontos szerepe van, sőt 

bizonyos életfordulóknál éppen akkor lesz kulcsszerepe. A liminális 

periódusban a bábának van elsődleges szerepe, a lakodalomnál pedig a 
                                                

168 Gyimesben tapasztaltam, hogy temetések után sokáig “téma” az, hogy hogyan látták 

el a háziak feladataikat: például elég szépen volt-e fölravatalozva a halott, azaz elég 

magasan volt-e, megfelelően támasztották-e meg fejnél a koporsót, hogy az esti 

közös imádkozó idején mindenki jól láthassa. (Éppen ennek elmulasztása miatt 

szóltak meg egy családot.) 
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vőfélynek csúcsosodik ekkor a szerepköre. Ő az, aki irányítja az eseményeket. 

Az emberi életfordulókon résztvevő specialisták tehát nem a kölcsönös 

segítségnyújtás elvén, hanem megbízás útján kerülnek az események 

folyamatába. 

7. További hasonló mozzanatok: a fizikai fordulópont bekövetkezte után a 

szereplő körüli teendők hasonlóan folynak, a halottat/újszülöttet földre helyezik 

(sőt már földön szülnek). Alapvető jelentőségű a fürdetés/mosdatás. (Kötött a 

fürdető személye, sőt sokszor a közösség bábáját hívják halottat mosdatni). Sem 

az újszülött első fürdővizét, sem a szülőnő, sem a halott mosdatóvizét nem lehet 

akárhová elönteni: elsősorban csak olyan helyre, ahol nem jár senki, így nem 

léphetnek bele. A fürdető tárgyak, eszközök, edények hasonlóak (például 

teknő), melyeket a rituális fürdetés után egyformán külön kezelnek más 

tárgyaktól: eltüntetik (elássák) őket, vagy kitüntetett (mágikus) szereppel 

ruházzák föl. A főszereplő öltöztetésével és elhelyezésével csúcsosodnak a 

határhelyzeti rítusok: előkészítik fizikai és rituális elkülönítését. Ez egyrészt 

látványos, térbeli szeparálást jelent, másrészt pedig rituális, a tilalmak által 

meghatározott elkülönítést. Szabályok által körülhatárolt az anya, az újszülött és 

a halott helye, de még a menyasszonyé is. A ravatalt a mestergerenda alá 

helyezik, ezért a bölcsőt (és a sátoroságyat) nem szabad a mestergerenda 

hosszában tenni! Az újszülött – bár fizikailag elszakadt – még szorosan kötődik 

az anyához, ezért (és védelemből) leggyakrabban az anya ágyába teszik. A 

térbeli és rituális elkülönítéssel átlép az egyén a liminális periódusba, amikor 

kirekesztődik egy időre a hétköznapi térből-időből és megszaporodnak a 

körülötte érvényes tilalmak. 
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időhatárok, küszöbesemények: 

születés házasság halál 

gyermekágy kereszteletlenség lakodalom ravatal 

40 nap 3 nap 3 nap 3 nap 

 

főszereplők: 

születés házasság halál 

gyermekágyas újszülött menyasszony/vőlegény halott 

 

közösség részvétele, specialisták: 

születés házasság halál 

bába Vőfély halottmosdató/funerátor 

látogatók (korlátozott) meghívott vendégek látogatók (elvárt) 

segítők (komaasszonyok) Segítők (rokonok) segítők (szomszédok) 

 

deklaratív kódok, jelek: 

születés házasság halál 

sátoros ágy 

(kiemelés a környezetből) 

központi hely (menetben, 

vacsorakor, templomban) 

ravatal 

(kiemelés a környezetből) 

tiszta (háló)ing menyasszonyi ruha 

(egyedi-egyszeri) 

halotti ruha (előre 

elkészített, vagy ünnepi) 
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a határhelyzet jellemző eseményei (rituális kódok, mágikus cselekmények célja): 

születés házasság halál 

mosdatás-átöltözés menyasszony öltöztetése mosdatás-öltöztetés 

szeparálás (sátoros ágy) szeparálás 

(mozgáskorlátozás) 

szeparálás (ravatal) 

anya/gyermek védelme 

rontástól 

menyasszony/vőlegény 

védelme rontástól 

halott védelme 

rontástól 

környezet védelme 

(tisztátalanságtól) 

 környezet védelme 

(tisztátalanságtól) 

előremutató cselekmények 

(gyermek életére) 

előremutató cselekmények 

(házasság kimenetele) 

előremutató cselekmények 

(túlvilági életre) 

 

tabuk a liminális periódusban: 

születés házasság halál 

anya mosdató/újszülött 

első fürdővizét tilos útra 

önteni 

 halottmosó vizet tilos útra 

önteni 

vízkiöntés tilalma a 

házból naplemente után 

 vízkiöntés tilalma a 

házból naplemente után 

gyermeken/anyán tilos 

átnyúlni 

 halotton tilos átnyúlni 

éjjel tilos lámpát eloltani  éjjel tilos lámpát eloltani 

(virrasztás) 

anyát/gyereket tilos 

egyedül hagyni 

 halottat tilos egyedül 

hagyni 
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tilos anyának tükörbe 

nézni/gyereket tükörbe 

mutatni 

tilos 

menyasszonynak/vőlegénynek 

tükörbe nézni 

halottas háznál tilos 

tükörbe nézni (letakarása) 

tilos anyának főzni 

(paszita) 

 tilos tüzet gyújtani, háznál 

főzni (szomszédok 

főznek) 

gyermekágyas nem mehet 

ki 

menyasszony nem állhat föl  

gyermekágyas nem 

lépheti át a falu határát 

 halottat tilos átvinni a falu 

határán 

tilos kiadni/kölcsönadni a 

házból valamit 

 tilos kiadni/kölcsönadni a 

házból valamit 
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A befogadási rítusok összehasonlító áttekintése 

1. A befogadási szakasz célja az új (normális) állapotba való lépés deklarálása, 

szentesítése. Az események egymásra épülnek, több mozzanat utal a 

befogadásra, de végül egy konkrét határesemény jelzi a változást (pl. a 

keresztelés, az asszonyavatás, a kontyolás, az elföldelés). Ezek ünnepi 

események, melyek koncentrált, szervezett közösségi eseményt jelentenek. 

Ezzel még nem érnek véget a rítusok. A befogadási rítusok, konzerváló 

események az új helyzet elfogadását, megszokását szolgálják és gyakran hosszú 

időn keresztül tartanak. 

2. Elsősorban erre utalnak a tilalmak is. Közös bennük az előremutatás, a 

befogadási jelleg. A gyermeknél még érvényesül a védelem, a házasságnál 

elsősorban a konkrét ünnepi események utáni megszokást erősítik a tilalmak, 

temetéskor a beépítést, a visszavonhatatlanságot reprezentálják. 

3. A közösség részvétele fokozatosságot mutat a különböző életfordulóknál. A 

keresztelő alkalmával a szertartáson meghatározott a résztvevők köre (bába, 

keresztszülők), a közös étkezésen részt vesz a szűk rokonság, ez az ünneplés 

alkalma. A gyermekágyas nő avatása általában nem ünnepi alkalom, ez az ő 

rituális tisztulásának egyéni határeseménye, mivel ekkor eredeti állapotába lép 

vissza. A házasságnál a lakodalom folyamában a menyasszonyfektetés utáni 

kontyolás és az újasszony-avatás a befogadó rítusok záró, fordulópontszerű 

eseménye. Magán a kontyolás aktusán egy-két meghatározott személy vesz 

részt, s utána vezetik be a közösségbe. A lakodalomban meghívásos alapon 

nagyszámú vendégsereg van jelen, amely a beavatás mozzanata után tánccal, 

együttevéssel erősíti meg a változást. A temetés alkalma nyitottabb, hiszen nem 

meghívásra jönnek, hanem önként, tiszteletadásból a közösségi elvárása szerint. 

Ünnepi alkalomnak számít, együttevéssel zárul, melyen azonban meghatározott 

a vendégek köre. Itt is fontos a segítők köre, akik a vendégek fogadásában (ház 

elrendezése, előkészület) etetésében (főzés, terítés, tálalás) működnek közre. 
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időhatárok, küszöbesemények: 

születés házasság halál 

avatás keresztelő elhálás – kontyolás - avatás temetés 

 +1 év +1 hét/1év +1 év 

 

közösség részvétele, specialisták: 

születés házasság halál 

bába/keresztszülők vőfély/nyoszolyólányok siratók/funerátor 

család meghívott vendégek bárki (elvárt) 

segítők segítők segítők 

 

deklaratív kódok, jelek: 

születés házasság halál 

keresztelői ruha menyecskeruha gyászruha 

bölcsőbe fektetés menyasszonyfektetés koporsóbatétel 

 

beépítés jellemző eseményei (rituális kódok, mágikus cselekmények célja): 

születés házasság halál 

előremutató cselekmények 

(gyermek életére) 

előremutató cselekmények 

(házasság kimenetele) 

előremutató cselekmények 

(túlvilági életre) 
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tilalmak a befogadási szakaszban: 

születés házasság halál 

tilos lábbal az ajtó felé 

tartani keresztelőre 

készülve 

 tilos fejjel előre kivinni 

ajtón/kapun 

 tilos menyasszonynak 

kimenni 1 hétig 

tilos gyászidőben mulatni, 

énekelni 

 tilos hazamenni 1 hétig tilos gyászidőben 

gyászruhát levenni 

  tilos gyászidőben 

asszonynak kendőt levenni 

tilos a gyermek körmét 

levágni 

 tilos gyászidőben 

megházasodni 

tilos gyereket tükörbe 

mutatni 

 tilos este tükörbe nézni  

tilos este vizet kiönteni  tilos este vizet kiönteni 

tilos gyereket átlépni  halottról rosszat mondani 

kettőt összemérni  tilos Szt. János napig 

gyümölcsöt enni 

bölcsőt előre megvenni  tilos temetőből virágot 

hozni 

bölcsőt üresen ringatni   

bölcsőre ráülni   

gyereket seprűvel verni   

 



 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

Disszertációmban arra törekedtem, hogy a születéssel kapcsolatos hiedelmeket 

és rítusokat társadalmi összefüggéseikben vizsgáljam. A születést olyan egyéni 

átmeneti állapotként értelmeztem, amelynek folyamatában a közösség is aktívan 

részt vesz, mert ez az esemény az egyénen és az érintett családon kívül a 

mikrotársadalmat is érinti: ezek mindegyike időben és térben lezajló stukturális 

változáson megy át. A folyamat értelmezéséhez felhasználtam az átmeneti 

rítusok elméletét, amelynek segítségével az összetett jelenségeket 

folyamatukban próbáltam meg vizsgálni és értelmezni. Külön hangsúlyt 

fektettem a liminalitás jelenségére, mert e szakasznak az átmenet során 

középponti szerepe van: ekkor zajlanak az egyént és a közösséget is érintő 

változások a legaktívabb módon. 

A kutatás előzményeként a recens néphitgyűjtések szöveges anyagait 

rendszereztem és emellett a Gyimesen belül fekvő Hidegségen folytattam 

terepmunkát. A gyűjtés során a születéssel kapcsolatos hiedelem-, szokás- és 

rítusrendszert azok társadalmi kontextusában igyekeztem feltérképezni. 

A születéssel kapcsolatos korábbi szokáskutatások főleg leíró, állapotrögzítő 

jellegűek voltak. A vizsgálat során ezért fontosnak tartottam abból kiindulni, 

hogy a hiedelemrendszer elemei, különböző jelenségei a társadalmi 

összefüggések hálójában tárhatók fel és értelmezhetők teljességükben. A 

hiedelmek, a rítusok és a közösségi szabály- vagy normarendszer 

elválaszthatatlanok egymástól: nem csak feltételezik, hanem intenzíven képesek 

is alakítani egymást. 

Hidegségen a születés témájának sajátos és nagyon aktív rendszere tárult fel. 

Ennek oka, hogy itt a kultúra, a társadalom és maga a hagyományrendszer is 

olyan sajátos helyzetben van, amelyben a változások nem a felbomlás irányába 

haladnak, hanem állandóan mozgásban vannak és a különböző hatások 

beolvadása zajlik. A kívülről érkező és a közösségen belül eredő hatások a 

hiedelmeket nem mindig utalják a múltba, hanem szervesen beépülnek a 

meglévő hiedelemrendszerbe. Így, ha módosítják is azt, gyakran 
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aktualizálódnak. Ha kell, a társadalom és vele együtt a hiedelemrendszer is 

rugalmasan alkalmazkodik a változásokhoz. 

Disszertációmban szükségesnek tartottam szakítani azzal a hagyományos 

felfogással, amely a hiedelmeket gyakran a leírások szintjén sematizálja. A 

hiedelemrendszer jóval bonyolultabb annál, mintsemhogy egyirányú 

folyamatként lehetne leírni. A hiedelmeket a vizsgált terepen folyamatosan 

mozgásban tartó egyéni, közösségi és külsődleges tényezők bonyolult hálózata 

formálja, amelyek elemei gyakran egymásnak feszülnek és akár egymással 

ellentétes irányban hatnak. 

E szempontokat szem előtt tartva a kutatás eredménye az alábbiakban foglalható 

össze. 

A közösség hiedelemtudása és azok mindennapi gyakorlatban történő 

megvalósulása gyakran nem áll párhuzamban egymással: a norma és a valóság 

kölcsönös viszonyában a hiedelmek rugalmasan működnek. Ellenkező esetben 

gyakran kerülne sor szabályszegésre, ez pedig a közösség egyensúlyát, 

biztonságát veszélyeztetné. 

Ily módon gyakran formális viselkedésmódok alakulnak ki, ahol a szabályok 

betartása látszólag és csak a közösségi terekben valósul meg, valójában azonban 

a szükség diktálta mindennapi tevékenységeket kell folytatni. A gyermekágyas 

szabályok úgy tűnik az anyát védik, a valóságban viszont a közösség és a család 

érdekei szerint alakulnak. 

A terepmunka megerősíti, hogy a születés és a csecsemő körüli hiedelmek és 

szabályok túlnyomórészt a nők körében ismeretesek, ők működtetik. Lényeges 

tanulság azonban, hogy generációs szinten nem tapasztalható egyértelmű 

lineáris „fejlődés”, azaz a hagyományok ismerete vagy nem ismerete, azok 

alkalmazása vagy tagadása nem csak generációs kérdés. A jelenségek 

értelmezésében, egy-egy hiedelemcselekvés megvalósulásában egyénileg, 

családok szerint és nemek alapján is lehetnek eltérések. 

Ezt erősíti még a közösség, amely részben segítő, részben ellenörző funkcióval 

bír. A születési, s különösen a gyermekágyas szokások esetében ennek igen 

jelentős szerepe van. Nem kevésbé lényeges az egyház hatása a közösség 

szokásaira, hiedelmeire és viselkedési normáira. 
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A gyimesi terepmunka tapasztalata részben az, hogy az egyházéhoz hasonló 

külső hatásokat a társadalmi szükségletek megszűrik és a saját rendszerükhöz 

igazítják. A külső szemlélő számára elhalványodónak, elsorvadónak tűnő 

hiedelemjelenségek valójában sokszor tovább élnek, csak éppen funkciójuk 

változik meg. Az is kiderült, hogy csak azok a hiedelmek képesek hosszú távon 

élő organizmusként fennmaradni, amelyeknek tényleges szerepük van a 

közösségben. Hidegségen a gyermekágyas hiedelmeknek társadalmi 

kapcsolatokat erősítő és legitimáló funkciójuk is van: pl. a tabuknak gyakran 

csökken a hiedelemkifejező, ellenben megerősödik a társadalmi szerepük. 

Gyimesközéplokon a keresztkomasági intézmény egy sajátos formája alakult ki 

napjainkra. A sajátos – és egyben régies – gazdasági-társadalmi viszonyok 

következtében felértékelődött a közösség tagjainak egymásrautaltsága. A 

társadalom zökkenőmentes működésének biztosítéka a kiterjedt és szilárd, 

kölcsönösségen alapuló kapcsolatrendszer, amelynek kialakulását és folyamatos 

megerősítését rögzült keretek szabják meg. Véleményem szerint az itt 

bemutatott, a születés utáni időszakhoz és a keresztelőhöz kapcsolódó szokások 

és társadalmi mozgások mind abba az irányba mutatnak, hogy a komaság révén 

kialakult kapcsolatháló egy-egy család életében minél kiterjedtebb legyen. 

Ennek megvalósulását a közösség egy kizárólagosan működő szokással 

biztosítja: a magyar nyelvterületen egyedülálló módon a keresztszülők itt önként 

jelentkeznek a feladatra, ehhez járul még a „minden gyereknek különböző 

keresztszülő” elve és az a követelmény, hogy a keresztszülők idegenek, vagy 

minél távolabbi rokonok legyenek. A magyar nyelvterületen egyedül itt él még 

napjainkban is a gyermekágy intézménye, amelynek hossza pontosan 

megegyezik a gyermek születésétől a keresztelésig tartó időszakkal. Ez a 

Gyimesben korábban rövidebb ideig tartó szakasz mára jelentősen 

meghosszabodott, és nem véletlen, hogy ez egyúttal a keresztelő elkérésének 

egyetlen lehetséges ideje. Mindezek következtében a többi katolikus vidékhez 

képest itt hatalmasra duzzadt a keresztszülők száma, akiknek személye a 

keresztelőn túl a családok közti hosszútávú kölcsönösséget biztosítja. 
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SZÖVEGTÁR 

 

1. 

B.: És az hogy is van K.? Ha hat hétig nem üli, bár hat hétig kell pihenjen. 

K.: Megfordulhat a gyermekágy. 

B.: Hanem megfordul. Pont előlről kezdi a betegség, ahogy… Mer ilyen vót, 

és ez igaz, mer nagymamám mondja, hogy ők kalibáztak oda ki 

Hosszúházba, s kellett kimenjenek, s nem tudom négy hetes vót, vagy 

mennyi vót a leányka és akkor ő na, hogy kell menjenek ki szénacsinálni, s a 

ló hátára felült, s őt kivitték, s úgy elbetegedett, hogy még betegebb vót azt 

mondta, mint amikor szült. S még annyi ereje sem volt, hogy a babát 

rendejze. (B = 24 éves, K = 35 éves nő) 

 

2. 

Avatatlan, amíg nem, a pap nem avassa fel, hogy addig ne menjen el, s a 

babát ne hagyja egyedül. Há így mondják, hogy kicserélik a babát. Kicserélik 

a babát, ha még nincs megkeresztelve. Hogy a gonosz, vagy mit tudom én, 

hogy hogy mondják ezt, hogy kicserélik a babát. Mindig kell a baba mellett 

legyen, szoktunk tenni, azt most is tesznek rózsafüzért, úgy mondják, hogy 

olvasó, rózsafüzért, s akkor, hogy imakönyvet melléje tenni. [...] Há igen, 

hogyha egyedül van. Így ha ki kell menjen, vagy valami. (35 éves nő) 

 

3. 

Ha valaki olyan nő megy a babához, úgy babalátóba úgy mondjuk mi, 

újszülött látogatóba, hogy menstruál, hogy beteg a nő, meg kell mondja a 

babának. A babának, oda kell hajoljon a fülihez, s úgy megfogja, s azt kell 

mondja: „én mocskos vagyok, de te légy tiszta”. Mer az kiver a babán, ez a 

mai napig is így van. Kiver a babán az, apró piros foltok, olyan apró-apró, s 

akkor azt úgy lehet eltüntetni, hogy vagy ahol hitetlenül élnek, úgy mondjuk 

hitetlenek, ahol nincsenek megesküve, ott, onnan hol hitetlen házasságban 
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élnek, onnan kell lopni valami mosogatót, úgy az edényeket… Úgy el kell 

lopni, hogy ne vegyék észre. A rongyot, a mosogatórongyot. Hogy az 

asszony ne vegye észre, s ellopni, s azzal megtapogatni a testit, s akkor a 

vizen elengedni. S akkor még az is jó, hogy ha valami kiver a babának a 

testin, hogy a nő, az édesanyuka, amelyik bugyijába van, na így mondom, na 

így tudom, amilyen bugyiba van, azt a fejitől lefelé, úgy ki kell bújtatni a 

babát benne, hogy a baba van így, s kifordítod a babát háromszor rajta. 

Beleforgatod abba a bugyiba. 

Annak a nőnek, aki… 

Nem, az édesanyjának. Hogyha má nem tudod, hogy nem mondják meg, ha 

nem mondja meg az a valaki, hogy mért jár, no elfelejti, vagy nem tudja ezt. 

(35 éves nő) 

 

4. 

Mondom, akkor vittek radinát, csak az vitte, aki gondolta, vagy rokonnya 

vót, vagy annak a testvére vót, vagy ehhez közelebb rokonnya vót, vagy az 

urának vót rokonja, az egy tányér tésztával, és egy kicsi levesvel, vagy egy 

kakaós kávéval, akkó má így kávé se vót. Akkor nem vót egy, mind most, 

hogy valaki megy, és egy kávé, megkínálja, nem. Nem vót akkor, nem is 

ismertük mi a kávét. Na, ilyen es mi megkínáltuk, ha jött valaki, vagy ő 

hozott, hogy megkínálja a beteget. (77 éves nő) 

 

5. 

Ja, nem szabadott vizet huzni a kutból. Azt megin nem tudom, hogy mér nem 

szabadott. 

És te nem is húztál? 

[alig hallhatóan, szinte suttogva mondja] Én igen, muszáj volt. [nevet] 

Akkor… 

Na dehát édesanyádék itthon voltak, nem? Tehát ők tudtak segíteni. 

Hát igen, de mindenki dógozni vót, nappal igen, de éjszaka nem, nappal 

egyedül vótam, és azér csak kellett vacsorát főzzek, s csak kellett ebédet 

főzzek. 
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Akkor te húztál, de nem látták? Így a szomszédok nem látták? 

Hát de most micsináljak ha látták is? 

Nem szóltak? 

Jóelőre első két hétbe nem tudtam egészségügyi állapotom miatt nem. 

De akkor így nem segítettek a szomszédok? 

Hát ritkán igen. 

Nem lehetett megkérni, hogy vizet húzzanak? 

Igen, ritkán igen. Csak szégyelltem, azalatt megcsináltam. 

De ők nem szóltak? 

Nem. 

Neked nem mondták, hogy ne húzzál? 

Nem. Jó hogy erőszakkal nem, most nincs micsináljak 

Mert csak olyant hallottam, hogy azt mondta, hogy inkább szóljál, húzok, 

csak te ne húzzál. Tehát akkor segít inkább. 

Hát itt nálunk mindenki úgy el vót foglalva, hogy nem. Hát jó ez nem 

mindennapos vót, hogy én húztam hathéten keresztül. Hanem megtörtént 

eset. (20 éves nő) 

 

6. 

Tehát az udvarra sem ment ki vízért? 

Az udvarra, hát nem mert a viz itt volt az udvaron. 

De vizet hozhatott az udvarról? 

Hát nem szabadott volna, de mikor muszáj volt, a férjem nem volt itthon, s 

anyósom És miért nem szabad ilyenkor vizet hozni? 

Nem tudom, hogy mért nem szabad, hogy emelni, vagy vizet húzni, mit 

tartnak abba? Hogy kiszárad a kút. Vagy nem tudom, de … 

És akkor nem szóltak így a szomszédból? 

Hát az ember restelli, szégyelli szóllani, mer valaki szivesen segitene 

olyankor. 

De akkor így nem segítettek a szomszédok, vagy nem látták, hogy most kell? 

Hát nem, anyósom jött, s nem, s férjem is mikor itthon vót, akkor. (35 éves 

nő) 
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7. 

Akkor nem volt szabad a gyerekágyasnak vizet húzni. 

Miért? 

Azt mondták, hogy elfogy a viz. 

S vajon miért fogy el attól a víz? Mit gondoltak erről? 

Nem mondták ők se, s én es elfelejtettem. 

S ezt ki mondta A. néninek? 

Akkor így hallottam tudja. Akkor így hallottuk, aki akkorjában szültünk, 

akkor azt mondták, nem szabad vizet vinni, mer elfogy a vize. […] Akkor se 

lehetett, nem voltunk mondom olyan okosok, hogy mindent felfogni tudjunk, 

mindent felvegyünk. (77 éves nő) 

 

8. 

Nem szabadna átmenni a hidon, az azt jelenti, hogy elviszi a víz. […] 

És átmentél a hídon? 

Átmentem, mer vót a nagybácsimnak a lakodalma, hát át kellett menjek. 

Igen, itt a H. hidon, de nem vitte el hál’ Istennek. Hát ezt így tartják. Nem 

tudom, szerintem az öregek tudnak egy jó normális magyarázatot, hogy ők 

miér tartsák. (20 éves nő) 

 

9. 

És akkor előtte mehetett az asszony templomba? Az avató előtt? 

Nem vót szabad, amíg ki nem avatódott. Nem vót szabad. A templomba 

mikor elment vitte a kicsikét, s akkor kiavatta a pap, s aztán akkor mehetett 

vizet merithetett, s mehetett szomszédba. A vizen se vót szabad keresztül 

menni. (77 éves nő) 

 

10. 

És akkor ott a szülőasszonynál az ágyára ráülhettek? 

Nem, nem. Nem ült senki oda rá a betegasszon ágyára. Székre csak. 
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Külön széket adtak neki? 

Külön széket. Ha nem tudott, csak egyedül volt az a betegasszon, ha nem 

volt benn egy másik, hogy ne, adok széket, tessék helyet foglalni. Egy 

gyerek, vagy a férje, vagy valaki héjzá tartozója, akkor elvette az aki 

odament látogatóba, és leült. 

De rá nem ült volna? 

Az ágyra nem, azt mindenki tudja, hogy nem szabad. (65 éves nő) 

 

11. 

Aztá így babalátni sokat jártam. 

Ez mindig ilyen kölcsönös volt? 

Igen. 

Tehát, ha magához eljöttek babalátni, akkor… 

Én is azt néztem, hogy hezzám is eljártak, most én is elmenyek. 

Ezt meg tudta jegyezni? 

Meg, meg. Persze, hogy meg. Most is el tudnám mondani, hogy a télen kik 

jártak hezzám. Így beteglátogatóba. 

Mindenkit? Mindenkire emlékszik? 

Mindenkire igen. Még annyira megvan a memóriám. 

S akkor az fontos volt, hogy ugyanazokhoz vissza is menjen, mondjuk 

babalátóba? 

Persze. Igen, hát rosszul esett volna annak a személynek. Azt mondta vóna, 

hogy én ejártam babalátni, s nézd meg, annyit nem tett, hogy felkeressen 

most betegen. Így van. (65 éves nő) 

 

12. 

Na és akkor jöttek látogatóba ilyenkor? Gyerekszületéskor? 

Jöttek, akkor es vótak tudja, de úgy gondolom, hogy ha mü mentünk, valaki 

tartozott, akkor jött vaj a rokonságból, vaj egy-egy jött, de aztán nem ilyen 

sokan, de mondták, hogyha nem ment az se, akkor ne, héjza se mentek 

látogatóba. (77 éves nő) 
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13. 

Meddig voltak ebben a pólyában így lekötve a babák? 

Hát az biza sokáig. Jobban pihent este. És ugye meg vót szokva má, má jó 

nagy vót, s este tette le a két kezit. Hát tudom, hogy mentem osztán, há az 

enyimek má nagyok vótak, há mentem valakinek keresztelni, és így bé volt 

pólyázva, ahogy lekötve a keze, s minden. S vót itt egy öreg pap. Phű, úgy 

sírt a gyermek, hát az úgy megharagudt, amikor meglátta, azt mondta, Te, hát 

ezt mé kötöztétek meg? Há csak Jézust kötözik így meg. Há minek kellett azt 

úgy megkötözni? Gyorsan kioldta, kiszabadította a két kezit. Abba a helybe 

má járt a két keze. Most nem, most má a szülészeten sem kötik le a kezit. 

Most má rögtön őtöztetik a mackóba, s... Há mosmá kereszteni es mind úgy 

viszik, hogy rendesen, még olyan má akkora má, hogy két hónapos, há most 

ahol vótam a keresztelőbe, ott má három hónapos. Kicsi cipő vót húzva neki, 

s akkor… 

És akkor mit kötöttek rá, amikor így bepókálták? Ugye így összehajtották, s 

mivel kötötték meg? 

Hát vót, úgyhogy azt árutak ilyen széles, és ha nem, akkor vót ulyan, hogy 

vót fonva. Nem is háromba, hanem így hatba vót, úgy hítták, hogy pókakötő. 

Na és azt. S akkor arra rea kötődött a gyűrű, az esküvői gyűrű, mert így vót, 

hogy amíg meg nem keresztelték, addig aszondták az öregasszonyok, hogy 

tégy oda egy vagy imakönyvet, vagy tégy kalánt, vagy villát, oda kellett 

tenni, na mert így mondták, hogy így, amíg meg nem keresztelődik, ez volt a 

szokás. 

És miért? Miért kellett? 

Aszondták, hogy ilyen a szokás, ahogy amíg meg nem keresztelődik, ez 

legyen ott. Mer akkor ugye hogy vót úgy, hogy ha nem tetted oda, akkor 

aszondták, hogy olyan ződet ugye a gyomra olyan ződet ment, vaj mi, és 

akkor aszondták, hogy az olvasót es, na, a rózsafüzért es, hogy tettük oda, s.. 

(És attól nem ment akkor?) Attól nem. (És akkor miért ment olyan zöldet, 

hogyha nem volt rajta? Mi történt vele, hogyha nem volt rajta?) Beteg vót, 

azt mondják, hogy beteg. Aztán most keresztelés után es, keresztelés után es 

valahogy olyan most momentán ez a kicsi leányka is, amelyiket most 
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kereszteltek, az es má annyit sírt. Valahogy azt mondták, hogy má két napig, 

me mondjuk, hogy azon az este, nem szabad, igen így meg lehet mosni, 

tisztába lehet tenni, de nem szabad a kicsi inget levenni, se megfüröszteni, 

hogy azval a keresztvízvel, avval hogy aludjék, meg, hogy az… Olyan nyűg 

vót az es, így valahogy aszondták keresztelés után, na, egy része keresztelés 

előtt hat héttel, akkor, addig, oszt akkor a másik azután sír. 

De akkor mi okozta ezt, ha még nem volt megkeresztelve, és nem tettek rá 

ilyen olvasót? 

A régi öregek aszondják, hogy ezt valamijé kellett, hogy ezt szoktuk tenni. 

Például az én küsebb fiamat, há mondjuk három hetes vót, meg kellett 

kereszteni, mer beteg vót. (70 éves nő) 

 

14. 

És akkor a keresztelő hogy zajlik aztán? 

Hát az úgy, hogy, na, megkérnek egy körösztmamát, vagy keresztmamának 

leendőt, vagy egy testvért, vagy sógort, akik kérték a keresztelőt, hogy aki 

elmegy babalátóba, s kéri a keresztelőt, me anélkül nem úgy van, hogy ne, én 

megkérlek én téged, hogy nekem a gyermeket kereszteld meg. Te egyszer 

kell kérd, érted, hogy addig nem keresztelhetsz. 

Én ajánlom? 

Igen, hogy te kereszteszülő akarsz lenni. S akkor az elmegy s leírják a 

neveket, hogy ne, xy, aki kérte a keresztelőt, leírják, s akkor elmegy az a 

megbizott valaki, s megkéri, hogy megmondja, hogy szivesen elvárják a 

keresztelőn. 

Valakit megbíznak vele, hogy ő hivatalosan kérje föl? 

Igen, hogy ő hívja meg érted, hogy te keresztelsz, van babád, megkérsz 

engemet, hogy na menjek el, xy-t hívjam meg a keresztelőbe, attól 

függetlenül, hogy csak kérte a keresztelőt, de csak meghívod keresztelni. 

És kit szoktak erre megkérni? 

Hát úgy az anyóst, testvért, sógornőt. 

Tehát ilyen rokont. 

Igen, igen, vagy szomszédasszonyt lehet megkérni, hogy ne, légyszives nem 

mész-e el, hogy meghívd a keresztelőre. 
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És akkor csak egy keresztszülő van? Vagy hogyha sokan jelentkeznek? 

Jaj, nem hát több. Itt nállunk sokan szoktak keresztelni. Így má hogyha nem, 

ugye most a mai világba kevesebben kérik, hogy drága. Nem a mai világba, 

mostanság, amelyiknek sokan keresztelnek, hogy egy nagyobb valaki, csak 

egy felvett valaki, annak má többen keresztelnek má. Így is olyan husz-

huszonnégy pár, tizennyóc, tíz, négy-öt. Ki ahogy éri, tudod. S így van 

nállunk, hogy ez a tartozás, hogy például én nekem keresztelt valaki, kérte a 

keresztelőt, s neki lesz babája, akkor én má adós vagyok neki, akkor má én is 

kell kérjem a keresztelőt, hogy viszonyozzam, hogy egyformán legyünk, 

hogy kell viszonyozni, hogy én is szeretnék keresztelni, vagy valami, 

úgyhogy. S így más is kérheti, persze csak így kell kérni a keresztelőt, 

anélkül nem adják oda. 

De úgy jóba van az, aki kéri? Tehát jóbarátok? Vagy jó ismerősök, vagy 

rorkon talán? 

Hát így má a távolabbi így mind, harmadik, negyedik unoka, így az má kéri 

igen. 

De közelebbi rokon nem kéri? 

Hát így testvér testvérnek, így közelebbi nem, így nem szoktunk testvér 

testvérnek keresztelni. (35 éves nő) 

 

15. 

Amikor a keresztelés úgy folyik, hát bemegyünk mi a sekrestyébe. Abba az 

oldal... És akkor itt van a, ahogy így bemegyünk a templomba, itt van az az 

üveges részen túl, az a sekrestye, az kisgyermekes édesanyáknak van 

tervezve. Rendesen, hogy oda akármekkora, ugye aztán amikor megértik 

ugye a szót, hogy akkor kimennek oda a templomba, de addig oda bé lehet 

menni, s ha a kicsigyermek visít, vagy akármi, nem hallszik ki a templomba. 

Csak az a baj nálunk, hogy jönnek ugye bé a másik felnőttek oda, s én eztet 

má úgy többször szóvá tettem, s még meg fogom mondani a papnak, hogy 

úgy névileg szólítsa meg, aki bémen, nincsen kicsigyermeke, menjen ki 

onnan. A papbácsi elmondja a misekor, de nem értik meg. S úgy mennek bé, 

s nagy fehérnépek, s minden, s akkor ugyehogy kicsi a levegő, s minden, s 

aztán úgy elnyűgölnek a gyermekek, s nincsen hely, mer leülnek, s inkábbad 
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ők ülnek, s a kisgyermeket az édesanya kell fogja kézbe, s áll a mise alatt. 

Hát én meg fogom én mondani a papnak, hogy mondja meg, névileg küldje 

ki onnan, vagy valami. S olyan nagy kövér fehérnépek mi, s mind béülnek 

oda, s aztán ott ülnek. 

Tudják, hogy nem azért van? 

Dehogynem, hát ezek is ott vannak minden misekor, amikor a pap 

megmondja, de ugy es bémennek oda. S nézik, hogy melyik kicsike mibe 

van felőtöztetve, s micsinál neki az anyja, s egyfolytában. Azok nem a miséjé 

mennek el, hanem hogy kritizálódjanak. Ott van az a tódás, reggel itt 

felőtözünk. Szoknak jőni keresztszülők, mielőtt mennőnk el a templomba 

jönnek, s azok felőtöztetik a kicsikét. Így elépakolom én a ruhát, ők 

felőtöztetik, mi megkináljuk tésztával, pálinkával, aztán megyünk a 

templomba, s oda megyünk bé oda a sekrestyébe. Ott aztán megyünk gyónni, 

oda visszamegyünk. 

Kinek kell gyónni? 

Általába a keresztszülők is gyónnak. Igen, igen. Hogyha nem gyónik valaki 

keresztszülő, akkor a pap mondja neki, hogy az elkövetkezőbe aztat a 

gyónást végezze el a keresztgyermekijér, s úgy minden. Aztán akkor 

bémegyünk oda oldalt a sekrestyébe, akkor a prédikáció után akkor a pap 

mondja, hogy a keresztelés következik, akkor mü megyünk oda az oltár elé, s 

mikor ott megtörténik a keresztelés, ott aztán van egy idő, hogy mondja, ez a 

hófehér ruha legyen keresztényi méltóságodnak a jele, s akkor kell ezt a kicsi 

inget elévenni, s ráteríteni. 

És nem a pap teríti rá, hanem a szülő? 

Igen. Aztán akkor ugye, amikor hogy elmondja a pap aztat a részletet és 

akkor el lehet tenni, ő mondja, hogy el lehet tenni azt a kicsi inget. Akkor 

aztán, amikor vége van a keresztelésnek, akkor megyünk oda vissza a 

sekrestyébe, amikor úgy a mise majdnem vége van, akkor a pap mondja, 

hogy a szülők jöjjenek ki avatásra, s akkor sorakozunk ki, s így az oltár elé, 

mond egy áldást, s menyünk vissza. S a sekrestyében, amikor vége lesz a 

misének, akkor a pap béjő, s tart egy kicsi hittant, akkor aztán jövünk haza. 

Akkor meg van terítve itt az asztal, s akkor kezdődik az ebéd. (22 éves nő) 

 



 

 

177 

16. 

Hogy kérik a keresztelőt, elkérik a keresztelőt, az merre van? 

Hát szerintem csak itt, Gyimesbe. 

De Felsőlokon is így van például? Meg Gyimesbükkön? 

Igen, Felsőlokon biztos, hogy így van, mer ott is van. Mármint volt egy 

osztálytársam, aki csak aztán férjhez ment. Hogyha mármint amikor szült, 

akkor még egyedül vót, mint otthon vót, juliusban szült ő, s aztán 

novemberbe vótunk a lagzijába. De oda ugyancsak Felsőlokra. De szerintem 

ott is elkérik, mer én az első gyerekkel jártam babalátni, most a második és 

akkó, valami májusba született, úgyhogy mi is kórházba vótunk akkor 

találkoztunk, de még nem vót amikor elmenjünk, azután olyan hüvös vót. 

De akkor ott is kérik? 

Asszem, hogy igen, azt nem tudom hogy ők kérik-e fel azt a négy 

násznagyot, vagy aki eskíti, azt má nem tudom, hogy náluk hogyan van. 

Tehát akkor nem biztos, hogy Felsőlokon is így van? 

Felsőlokon tudom, hogy kérik a keresztelőt, és ott azt számítsák, hogy annál 

csunyább nincs, hogy ha valakinek kicsi keresztszülője, mármint itt ilyen 

huszas-harmincas szokott lenni, s kérik csak azt nem tudom, hogy ezt én azér 

nem tudom, hogy mivel nem vagyok férjhez menve, hogy négy, hogy a négy 

násznagy, aki a négy tanú, aki eskített az, én úgy tudom, hogy az első 

gyereknél kötelező. S hogyha nem tudom, hogyha nem kérik is, van olyan, 

hogy úgyis meghívják. 

De az itt is érvényes? 

Én úgy tudom, hogy itt is. Úgy tudom, hogy aki négy, aki eskített, az kell, az 

csak így. 

És akkor Gyimesbükkön is? 

Azt nem tudom, ott már kezdődnek az ortodoxok, ott már két templom is 

van, Gyimesbükknek má a fele ilyen keverék, ott azé nem tudom, habár ott 

má mindent másképpen csinálnak. 

És akkor Csíkba, Gyergyóba? 

Csíkba, ott már abszolút nem. Ott amikor mennek keresztelni, akkor minden 

keresztszülő kell vigyen ételt, kell vigyen tortát, kell vigyen mit tudom én. 

(22 éves nő) 



 

 

KÉPEK JEGYZÉKE 

(A fotókat készítette Csonka-Takács Eszter, 

Gyimesközéplok – Hidegség, 2005. aug.-szept.) 

 

1. A kereszteletlen csecsemő ágyán olvasó (rózsafüzér), mellette 

imakönyv. 

2. A keresztelő utáni napon a csecsemő babakocsijában szentképek és 

olvasó (rózsafüzér). 

3. Hagyományos módon bepólyált csecsemő. Régen a pólyakötőre fűzték 

a szentelt gyűrűt (illusztráció.) 

4. A Hidegségpatakába torkolló Szalamáspataka keresztezi az utat. 

5. Mosás az út mentén lévő Hidegség patakban. 

6. Mosás az udvaron belül átfolyó kis patakban. Ezen az udvaron egy 

forrás is van, amelynek vize éppen itt csatlakozik a patakhoz. Balra a 

kerítés-átlépő építmény látható, az udvaron átfolyó vizet ugyanis bárki 

használhatja mosásra, víznyerésre. A képen mosó fiatal lány is 

szomszéd. 

7. Szülői áldás (kiavatás) a keresztelői mise végén. Az oltár előtt az anya, 

apa és a csecsemő (ezen a misén egyszerre négy gyermeket 

kereszteltek). 

8. Gyermekágyas anya otthon a kereszteletlen gyermekkel. 

9. Anya és gyermeke a keresztelő és az avatás másnapján. Nyolc hét után 

először volt az utcán, amikor látogatóba ment a szüleihez. 

10. A „Megálló” nevű plébániatemplom Gyimesközéplokon. 

11. Öngyilkos sírja a temető kerítésén kívül. Ezek a sírok egymás mellett 

helyezkednek el a temető felső végén. Temetések alkalmával a 

szertartás után mindenki elrendezi hozzátartozója sírját. 

12. Kolozsna készítése (illusztráció). 

13. Kolozsna készítése (illusztráció). 
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14. Kolozsna készítés (illusztráció). 

15. Az elkészült, feldíszített kolozsna (illusztráció). 

16. Keresztanya a keresztelő reggelén az általa hozott kolozsnával. 

17. Kolozsnák a sekrestye ablakában a mise alatt, a keresztelői szertartás 

előtt. 

18. Kolozsnagyertyák a keresztelő után a templomban, ajándék az 

egyháznak. 

19. A kolozsnák a keresztelőről hazatérve, ajándék a gyermek (család) 

számára. 

20. Keresztelőre menet: elöl az anya és a négy keresztanya, kolozsnával a 

kezükben, hátul az apa és a keresztapák. A gyermek az egyik 

keresztanya kezében. 

21. A kereszteléskor az anya tartja a gyermeket. A „leöntés”. 

22. A szülők és az egyik keresztanya együtt fogja az égő kolozsnagyertyát 

a keresztelés alatt. 

23. A szülők és az egyik keresztanya együtt fogja az égő kolozsnagyertyát 

a keresztelés alatt. A papi áldás. 

24. A keresztelői kising a keresztelő előtti napon. 

25. A keresztelői kising feliratának kihímzése géppel. 

26. Régi keresztelői kising, amit kérésre megmutattak. 

27. A keresztelőről hazatérve a keresztanya az asztalra helyezett párnára 

teszi a gyermeket, miközben azt mondja: „Pogányt vittünk, keresztényt 

hoztunk.” 

28. Az otthon rendezett kisradina. A vendégek kizárólag a keresztszülők 

voltak. (Közöttük a terhes keresztanya, fehér blúzban.) 

29. Nagyradina a vendéglő különtermében. A vendégek között a tágabb 

rokonság és a barátok is ott voltak. 

30. Hajnalig tartó táncmulatság a nagyradinán. 
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