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LACZKOVTTS EMŐKE 

A kutatás vázlatos áttekintése: 

A falusi gyermekek életének több szempontú nép
rajzi vizsgálata nem nagy múltú. A szentesi Kiss Bálint 
református lelkész munkája, a gyermek nevelésének, 
gondozásának kritikai megfigyelésekkel ellátott leírá
sa egyedülálló.1 A múlt században és a század elején 
csak egyéb, más jellegű — pl. gazdasági feljegyzések
ben vagy leírásokban — munkákban mellékesen tesz
nek említést a gyermekről.2 A századunk első évti
zedeiben született néprajzi munkák a gyermekhez 
kapcsolódó szokásokat és hiedelmeket vizsgálták: pl. 
Bellosics Bálint, Wlislockyné Dörfler Fanni, Nyáry 
Albert leírásai.3 A monografikus feldolgozások is 
megemlítették a gyermeket — (gondolok itt elsősor
ban Jankó János munkáira) — de külön fejezetet álta
lában nem szenteltek neki. A Balaton-melléki lakosság 
néprajza с monográfiájában még Jankó János sem. 
Csak a reformátusoknál tért hódító egykézéssel kap
csolatban írt néhány sort a gyermekről, főleg a gyer
mekáldásról alkotott falusi közvéleményre helyezve a 
hangsúlyt.4 Mindezek mellett gyakori a gyermekek
hez és nevelésükhöz fűződő szokások leírása, adalé
kok közlése az Ethnographia különböző évfolyamai
ban. 

Az 1930-as évek döntő változást hoztak a kuta
tásban. Elsősorban Gönczi Ferenc összefoglaló mun
káját kell kiemelni, aki 1923-tól gyűjtötte - a faluval, 
a gyermekközösséggel állandóan kapcsolatban lévén — 
a gyermekvárástól kezdve a gyermek ifjúvá serdülé
séig az életére vonatkozó adatokat, amelyeket az 
1937-ben megjelent Somogyi gyermek с munkájában 
összegzett.5 Somogy megye községeinek gyermekne
velési módját, a gyermekkorhoz fűződő szokásokat 
mutatja be társadalomnéprajzi szempontok alapján. 
Az ekkor, elsősorban a Dunántúl református magyar
jai körében egyre jobban divattá vált egyke fokozot
tabban fordította a figyelmet a paraszttársadalom és a 
falusi gyermekek élete, a gyermekeknek a családban 
és a falusi közösségben elfoglalt helye felé. Ez sürget
te Gönczi könyvének megjelenését is: „Ennek a mű
nek könyv alakban való kiadása nagy nyeresége volna 
a hazai néprajzi szakirodalomnak, különösen ma, ami
kor az egyke súlyos kérdései a magyar társadalom és 
kormányzókörök figyelmét is annyira lekötik."6 

„Szélesebb körű érdeklődésre tarthat számot, munká
jának az a része, amely a somogyi népnek a bő gyer

mekáldás elleni felfogásával és az egykével foglalko
zik."7 

Az 1930-as, 40-es években a Magyar Táj- és Nép
kutató Intézet munkatársai szociológiai és társada
lomnéprajzi kutatást végeztek az egykés vidékeken. 
Ennek egyik eredményeként született meg a Mády 
Zoltán által szerkesztett „Tanulmányok egy sárközi 
falu (Sárpilis) társadalmáról."8 с munka, amelyben 
külön említést érdemelnek Kovács Erzsébet, Kovács 
Ágnes és Kresz Mária gyermekneveléssel és a gyermek 
társadalmi szerepével foglalkozó tanulmányai. 

A parasztcsaládot, ezen belül a gyermeket szocio
lógiai szempontok szerint közelítette meg Erdei Fe
renc.9 

Jelentősek Luby Margitnak is a parasztgyermekre 
vonatkozó kutatásai, amelyeket a parasztélet rendjé
vel foglalkozó monográfiájában összegzett. Külön ér
deme a keresztszülőknek a gyermek nevelésében be
töltött szerepének ismertetése, valamint a gyermekek 
ruházatának bemutatása.1 ° 

A néprajzi kutatás és feldolgozás történetében 
eleddig egyedülálló és úttörő jelentőségű munka 
Kresz Máriának a kalotaszegi Nyárszó gyermekeinek 
életét, a gyermekek gondozását, családbeli helyét és a 
hagyományokba való belenevelődését vizsgáló mun
kája.1 1 Nagy mulasztása tudományunknak, hogy e 
munka még teljes egészébén nem látott napvilágot. 
Hasonló szempontú kutatásokat végzett Kresz Mária a 
szilágysági Bogdándon is. 

A gyermekek életének kutatásáról vázolt áttekin
tésnél nem hagyhatjuk figyelmen kívül a falusi gyer
mekek játékait vizsgáló munkákat. Az eddigiekhez 
hasonlóan csupán néhány jelentős feldolgozást szeret
nék csak kiemelni, amelyek új szempontokkal gazda
gították a kutatást. 

Nagyszerű tudománytörténeti áttekintést írt a 
magyar gyermekjáték-kutatásról Kresz Mária.12 Mun
kája értékelő összegezés, ugyanakkor kijelöli a to
vábbi kutatás útját, megadva a funkcionális és társa
dalomnéprajzi szempontokat. 

Tanulmánya nyomán az alábbiakban néhány jelen
tős, új szempontú gyermekjátékokkal foglalkozó fel
dolgozást emelek ki. 

A falusi gyermekek játékait leíró-csoportosító 
munkáknak korai, múlt századi előzményei vannak. 
Ez idő tájt rendkívül nagy érdeklődéssel fordultak a 
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kutatók a gyermekjátékok, a játékszövegek felé. A 
kutatást egy népköltési, mitológiai és korabeli peda
gógiai-lélektani érdeklődés inspirálta.13 A korszak 
legkiemelkedőbb, játékdallamokat is közlő monogra
fikus gyermekjáték-feldolgozás Kiss Áron nevéhez fű
ződik.14 Társadalmi szempontú gyermekjáték-ismer
tetést elsőként Kovács János adott 1901-ben.15 A 
századforduló után a gyermekjátékok gyűjtése szüne
telt, majd századunk első negyedében az addig figye
lemmel nem kísért gyermekjátékszerekről is tanul
mányokat kezdtek közölni. Több kisebb-nagyobb le
írás után az 1930-as években fordult erőteljesebben a 
figyelem a falusi gyermekek játékai felé is, hasonlóan 
a falusi gyermekélet más területeihez. A Magyarság 
Néprajzában több fejezetben is foglalkoztak paraszti 
gyermekjátékokkal a szerzők, a Játék с fejezetben a 
játékszerekre helyezve a hangsúlyt.16 A játszó gyer
mek leírása, a játékeszközök, játékalkalmak, a külön
féle játékok csoportosítása, rendszerezése Lajos Ár
pád nevéhez fűződik.17 A gyermek kreativitási kész
ségével, játékkészítő tevékenységével József Dezső 
foglalkozott a Nyikó-menti gyermekjátékokról írott 
tanulmányában.18 A gyermektársadalom és bizonyos 
korcsoportok meghatározott jellegű játékkal való kap
csolatára hívta fel a figyelmet Herkely Károly.19 

Kresz Mária a játszó közösségek és a játék kapcsolatát 
vizsgálta.20 De a gyermektársadalom és a játék össze
függését vizsgálta Fél Edit is.21 Kresz Mária hívta fel 
a kutatók figyelmét szerinte egy táj gyermekjátékai
nak legteljesebb monográfiájára, Bakos József funk
cionális és történeti szempontú mátyusföldi összeha
sonlító vizsgálataira.2 2 

A parasztgyermekek életének vizsgálata a nagy 
nekilendülés után egy ideig ismét háttérbe került, bár 
a társadalomnéprajzi munkák külön fejezetet szentel
tek neki: pl. Morvay Judit a mátraalji palócokkal23 

vagy Fél Edit a martosi és a tiszaigari társadalom
mal24 foglalkozó munkájában. De nem hagyta figyel
men kívül Hofer Tamás sem a gyermeket a gyimesiek 
munkaszervezetét vizsgálva.25 

Mindmáigf rendkívül jelentős és utolérhetetlen Kiss 
Lajosnak a szegény emberrel, szegény asszonnyal és 
velük együtt a gyermekkel kapcsolatos kutatása. 

Az 1960-as évektől megszaporodtak a falusi gyer
mekekkel foglalkozó tanulmányok. Most csak néhány 
nagyobb jelentőségű munkát emelek ki: Kapros Márta 
kutatásait a Nógrád megyei palóc falvakban, ahol a 
gyermekvárás, a szülés és a gyermekkor szokásait vizs
gálja.26 Nagy jelentőségűek Gazda Klára Esztelneken 
végzett társadalomnéprajzi kutatásai, amelyekből a 
gyermekek munkára nevelésével foglalkozó tanulmá
nya megjelent,2 7 s a közeljövőben várható az esztel-
neki gyermek életét, a társadalomban elfoglalt helyét 
összegző monográfiájának megjelenése, amelynek 
alapjául a Kresz Mária által kidolgozott szempontok 
szolgáltak. 

A Nemzetközi Gyermekév ismét ráirányította a 
néprajzosok figyelmét is a múlt századi és századunk 

első fele falusi gyermekeinek életére. Szerte az ország
ban több kiállítás nyílt meg, amely valamilyen formá
ban az említett időszak parasztgyermekeivel foglal
kozik: Vác, Vak Bottyán Múzeum, Budapest, Nép
rajzi Múzeum, Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 
Veszprém, Bakonyi Múzeum.2 8 

Györgyi Erzsébet megjelent katalógustanulmánya 
után a közeljövőben egy tudománytörténeti áttekin
tést és egy társadalomnéprajzi összefoglalást szándé
kozik írni a XVIII. sz.-tól a XX. sz. első felének idő
szakában élt falusi gyermekek életéről. A fiatalabb 
szakemberek közül Petánovits Katalin a summásgyer
mekekkel, Tátray Zsuzsanna a gyermekköltészettel, 
Fügedy Márta a matyó leánykákkal, Haider Edit a 
gyermekjátékokkal foglalkozik. Újszerű ma Kunt Er
nőnek a gyermekjátékokat és játékalkalmakat társada
lomnéprajzi szempontból megközelítő vizsgálata. 

Tulajdonképpen a Nemzetközi Gyermekév fordí
totta a Veszprémi Bakonyi Múzeum munkatársainak 
(Fodor Zsuzsa történésznek és Laczkovits Emőke 
néprajzosnak) is a figyelmét a falusi gyermekek életé
nek társadalomnéprajzi vizsgálata felé. Az 1978-ban 
megkezdett kutatómunka megyénkben szinte előz
mény nélkül való. E megyéből mindössze Petánovits 
Katalinnak van egy megjelenés előtt álló, a summás
gyerekekkel foglalkozó tanulmánya, valamint Vajkai 
Aurélnak a cserszegtomaji fiúk munkára nevelésével 
foglalkozó munkája, amely ugyancsak nem jelent még 
meg. A gyermekek életére - főleg a viseletükre — 
vonatkozó adatokat találunk Petánovits Katalinnak a 
sármelléki női viseletet bemutató tanulmányában.29 

Ezeken kívül önkéntes gyűjtők munkáiból ismert né
hány adat: Szabó Jenőné gyűjtéséből a mindszent
kállai gyermekek élete és a padragi gyermekjá
tékok,30 Sülé Sándor gyűjtéséből a kertai gyermekek 
élete, Illésfalvi Antal illusztrált kéziratából a nemes
vámosi gyermekek játékai.31 Sülé Sándornak két je
lentős munkája, a kertai gyermekjátékok monografi
kus feldolgozása és a kertai gyermekek munkára neve
lése sajnos még kéziratban levő.32 Áttekintő, össze
foglaló képet a múlt század második és századunk el
ső felétől a Veszprém megye földrajzi tájain élő pa
rasztgyermekek életéről, társadalmi szerepéről a Ba
konyi Múzeum kiállításával egyidejűleg megjelent ka
talógustanulmány ad csak.33 A kiállítás előmunká
latai, a kutatás, az anyaggyűjtés és maga a kiállítás 
megindított egy életkori csoportokat vizsgáló társa
dalomnéprajzi sorozatot. Ugyanakkor lehetővé vált a 
falusi gyermek életének az egész megyére kiterjedő, 
több szakember munkájára épülő teljes feltárásának 
megkezdése. Ehhez a munkához szolgáltat adalékokat 
ez a tanulmány is, amely a falusi gyermek életének 
két fő színterét vizsgálja: a családot és a gyermek
közösséget, a gyermeknek a családban valamint a fa
lusi ill. a gyermekközösségben betöltött szerepét, he
lyét. Hangsúlyoznom kell, hogy csak adalékokat ad a 
tanulmány a parasztgyermekek életéhez, hisz a teljes 
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feltáráshoz az eddiginél több idő és megfigyelés szük
séges. 

Veszprém megye falusi társadalma vizsgált kor
szakunkban a kisnemesek, módos gazdák, közepes és 
kis földbirtokkal rendelkező parasztok, valamint a 
nincstelen zsellérek, cselédek és napszámosok rétegére 
tagolódott. 1920-ban a megye 232 554 lakosából 
71 609 földműves volt. Ebből birtokos, részes föld
műves, bérlő 19 971, gazdasági cseléd 9686, napszá
mos pedig 20 836. 1930-ban az összlakosság 243 700 
volt. Ebből 65 690 a földműves. Közülük 22 145 bir
tokos, 990 bérlő, 122 részes földműves, 8900 gazda
sági cseléd és 15 005 napszámos volt. A birtokosok 
legnagyobb %-ban 5-10 ffl. 1-5 kat 
holddal rendelkeztek. (27,08% és 30,42%.) A paraszti 
társadalom nem volt egységes anyanyelvét és vallását 
tekintve sem. Három felekezetet: a római katolikust, 
a reformátust és az ágostai evangélikust, de három 
nemzetiséget is találunk: a magyart, a németet és a 
szlovákot. A megye összlakosságából 1920-ban 
204 839 a magyar, 26 239 a német és 730 volt a szlo
vák lélek. Római katolikus 156 557, református 
43 474, evangélikus 24 463 volt. 1930-ban 220 654 
magyar, 22 022 német, 512 szlovák: 167 036 római 
katolikus, 44 689 református és 25 340 evangélikus 
lakost számláltak.34 

A múlt század végének és századunk első felének 
falusi gyermekéletét megyénkben is a magyar nyelvte
rület egészéhez hasonlóan a paraszti társadalom lehe
tőségei, szokásai és törvényei, még élő, XVIII—XIX. 
századi hagyományai határozták meg. A társadalmi, 
vallási és anyanyelvi megoszlás különböző életformá
kat és lehetőségeket eredményezett a családok számá
ra, amely megmutatkozott gyermeknevelésükben is. 

/. Csecsemő- és kisgyermekkor 

Vizsgált korszakunkban Veszprém megye születési 
és halálozási statisztikájával az országos adatokhoz 
viszonyítva középszinten helyezkedett el. A megye 
községei általában kisnépességűek, a népességnöveke
dés szerény és változó ütemű volt. A XVIII. század 
végétől a XIX. század közepéig növekedett a népes
ség, a XIX. sz. végéig stagnált, majd csökkent. Ez a 
népességcsökkenés jellemző a XX. század első harma
dára is.35 Általában elmondható, hogy Veszprém 
megye népmozgalmát magas születési, de magas halá
lozási arányszám jellemezte.36 Korszakunkban a halá
lozások 50-60%-át az öt, ill. hét éven aluli gyermek
halandóság tette ki. A rendelkezésünkre álló, helyen
ként hiányos statisztikai adatok alapján 1866—1872 
között 43 515 gyermek született, 52%-uk még az 5. 
életév betöltése előtt meghalt.37 1890-1900-ig a 
megszületett 42 495 gyermekből öt éves kora előtt 
18 537 hunyt el.38 1903-1913 között a 77 149 meg
született gyermekből 22 418 nem érte meg a hetedik 
életévét.39 1919-1932 közötti években 95 916 gyer
mek született, közülük 21 027 halt meg 7. éve 

előtt.40 Az adatokat kellő kritikával fogadva is, bizo
nyos előrelépés tapasztalható a születések, ill. az élet
ben maradottak javára. Különböző, később sorra ve
endő okok következtében csökkent ugyan a halva 
születések száma és a gyermekhalandóság, azonban 
csökkent a természetes szaporulat is. Amíg 
1903-1913 között 17 363 házasságot kötöttek41 és 
átlag négy gyermek született egy házasságból, addig 
1919-1932 között a megkötött 32 228 házasság
ból42 már alig született családonként átlag három 
gyermek. A múlt század első felében az átlagos 8—10-
ről 4—6-ra, majd korszakunk végére 2—3-ra csökkent 
a családonkénti átlagos gyermeklétszám. (Amíg a ka
tolikusoknál századunk első negyedében sem volt rit
ka a 4—7 gyermek, addig a reformátusoknál már csak 
1—3 gyermek született családonként.) Az 1920—30-as 
években egykés vidékekként feltüntetett tolnai, so
mogyi, baranyai református falvakhoz viszonyítva me
gyénkben még kedvező volt a helyzet, bár a születés
korlátozás a századforduló után itt is jelentkezett. A 
gyermektelen házaspárok száma alacsony volt. Azon
ban addig, amíg az egygyermekes családok létszáma 
kettőezer fölött volt, a két—három gyermekeseké az 
ezerötszázat közelítette meg, a négygyermekeseké alig 
haladta meg az ezret, az ötgyermekes családok száma 
ezer alatt volt, a hat—nyolc gyermekeseké pedig az 
ötszázat sem érte el.43 Az 1920—30-as években a szü
letésszabályozás nagyobb méreteket öltött, elsősor
ban a módos, többnyire református falusi lakosság kö
rében. Megjelenésének és térhódításának gazdasági 
indítékai voltak: megakadályozni ezzel a módszerrel a 
nagyobb birtok aprózódását, a kis határban pedig ily 
módon próbálták a szűkös megélhetést biztosítani.44 

A nagyobb életigényt, amellyel az anyagi eszközök 
nem állottak arányban, így próbálták kielégíteni.45 

Már 1902-ben Jankó János döbbenten tapasztalta a 
Balaton északi oldalán a református községekben a 
születéskorlátozás terjedését, melynek módjai közül a 
legdurvább változatokat is feljegyezte: pl. az anya ha
sát kenderszállal szorosan és vastagra körbetekerték, 
ezt megvizesítették és a befelé irányuló nyomás meg
ölte a magzatot.4 6 A születésszabályozásnak leggyak
rabban egyetlen módját, a magzatelhajtást alkalmaz
ták. (Katolikus községekben és a szegényebb német 
családoknál ritkán fordult elő.) A magzattól szabadul
ni kívánó asszony a bábától vagy az ún. tudós öreg
asszonytól kért segítséget. De gyakori volt a saját 
maguk által elkövetett mesterkedés is. Az alkalmazott 
módszerekre kevés az adatunk. Az elmondottakból 
annyi kiderült, hogy többféleképpen próbáltak meg
szabadulni a nem kívánt gyermekáldástól: saját maguk 
kihegyezett botot, tűt, fakanalat, lúdtollat vagy cirok
szálat szúrtak a méhbe. Ez a durva beavatkozás gyak
ran végződött az anya halálával. Volt úgy, hogy meg
nyomorodott a fiatalasszony az ilyen mesterkedésbe. 
A magzatelhajtás másik módja a növényi főzetek 
használata volt, ami ugyancsak veszélyes, s többször 
halállal végződött. A főzet receptjét egymástól vagy a 
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1. ábra. Család örvényesről 1894. Jankó J. fclv. Néprajzi 
Múzeum. F 135. 

Abb. 1. Eine Familie von örvényes 1894. Photo: J. Jankó. 
Ethnogr. Museum F 135. 

javasasszonytól kapták. Általában a leander levelének 
a főzetét vagy,a szárított virágjából készült teát itták: 
3 piros virágot 3 dl vízbe tettek. Korai terhességet 
pálinkába áztatott ibolyavirággal (50-100 szálat 1 dl 
pálinkában napokig hagytak állni) is megszakítottak. 
Az erős vérzést a pásztortáska (capsula bursa pastoris) 
főzetével csillapították. Majdnem ártalmatlan és több
nyire eredménytelen volt a terhes nő ugrálása, a nehéz 
teher emelése vagy a hideg vízben való fürdése. Azon
ban sok asszony a biztos eredmény érdekében a bábá
hoz fordult, akik között mindig akadt olyan, aki vál
lalkozott a terhesség megszakítására. Ennek híre ment 
a megyében, s messziről is eljártak hozzá a várandós 
anyák. Két ilyen bábáról tettek említést: az egyik jód-
injekciót, a másik egy kis műszert használt. Nem egy 
esetben halt meg így az anya. A hivatásos bábák mel
lett cédulás bábák és javasasszonyok is foglalkoztak 
„gyermekvesztéssel", ahogy Szentgálon mondták: 
„angyalcsinálással". Durva és primitív módszereikben 
többnyire bíztak a gyermektől rettegő asszonyok még 
annak tudatában is, hogy az életüket kockáztatják. 
Tulajdonképpen a megesett lány és a harmadik gyer
meket nem vállaló anya mindent megpróbált, hogy 
magzatától megszabaduljon. A terhesség megelőzését 
alig ismerték. Általánosan elterjedt az a felfogás, hogy 
amíg szoptatnak, nem eshetnek teherbe, ezért akadt 

olyan, aki 1—2 évig is szoptatott. Mások szerint a férj 
ügyességére számíthattak, akkor nem kerültek szoron
gatott helyzetbe. Az egyik nyugalmazott szülésznő 
szerint a jobb módúak az 1930-40-es években pre
ventív módszerként használták a pesszáriumot, az ece
tes szivacsot, a rongydarabkát. A többség véleménye 
az volt, hogy „ha tüzes vót az asszony, akkor elég vót, 
ha az ura a tarisznyáját az ágyra tette, már vót egy 
gyerek." 

Bármennyire nem kívántak 2—3 után több gyerme
ket, ha megvolt, általában szeretettel vették körül, 
örömmel gondozták, még akkor is, ha 6-7. vagy 
9 -11 . gyermekként született. Az újszülött szándékos 
kiéheztetésére vonatkozóan nem találtam adatokat. 

A vizsgált korszakban megyénkben a házasulandók 
életkora a nőknél 20-23, a férfiaknál 25-28 év volt. 
(20 éven alul csak akkor ment férjhez a lány, ha mu
száj volt.) A legtöbb családban egy év múlva megszü
letett az első gyermek, akit többnyire két év múlva 
követett a második, majd 1—2 esztendő után az 
újabb. Két gyermek között 1-3 év volt a korkülönb
ség, de előfordult szegény, sokgyermekes katolikus 
családban, hogy januárban eltemették a kisgyermeket, 
decemberben már volt helyette másik: „az én kereszt-
anyámná' az egyiket keresztűtik, a másikat temették. 
21 gyereket hozott világra". 

A terhesség 

A fiatalasszonyok többsége várandós voltát először 
az urával közölte, bár akadt olyan, aki az édesanyjá
val. Az anyósa előtt majd' mindenki elhallgatta, főleg, 
ha az nem volt gyermekszerető. Ilyen esetben a 
menyecske félve várta már a 2. vagy 3. gyermekét, 
mert anyósa veszekedett vele miatta. Bár eddigi ada
taink szerint szemben más, dunántúli egykéző vidé
kekkel, az újabb gyermekét váró anya nem vált a falu 
közmegvetésének tárgyává.47 Egy esetben említették, 
hogy Padragon egy sokgyermekes anyától megkér
dezte egy idős asszony: „Na, Mari, megint apró cson
tokat hordasz? " A gyermekét váró menyecskét vise
lősnek nevezték. A viselős állapottal nem kérkedtek. 
Amíg nem látszott, eltitkolták. Később, aki tehette, 
bővebb ruhát vett fel, amire előruhát, főleg „mellyes 
előruhát" (mellrésszel ellátott kötény) kötöttek. A 
városlődi asszonyok pl. annyira szégyellték terhessé
güket, hogy szoknyájuk alját is felkötötték a hasukra, 
erre pedig a kötényt. Akkor is letagadták állapotukat, 
amikor már látszott rajtuk. Pedig általánosan elterjedt 
hiedelem a Dunántúl más részeihez hasonlóan vidé
künkön is, hogy a terhességét letagadó anyának nehe
zen tanul meg beszélni a gyermeke. A viselős asszony 
nem kötötte el szorosan a hasát, csak az, aki ilyen 
állapotban ment férjhez és nem akarta, hogy kitudód
jon. 

A várandós anyát nem kímélték. A szegényebbje 
mezítláb járt. A templomban csak akkor ülhetett le, 
ha akadt üres hely. Ugyanúgy dolgozott a szülés nap-
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2. ábra. Család Városlődről 1910. 
Abb. 2. Eine Familie von Városlőd 1910. 

jáig, mint máskor. Arra azonban vigyáztak, hogy ele
get egyen-igyon, mert „kettő helyett teszi". Ügyeltek, 
nehogy megkívánjon valamit és ne kapja meg, mert 
akkor anyajegy formájában meglátszik majd gyerme
kén. De veszedelmes volt az ijedtség is, főleg ha köz
ben megérintette valamelyik testrészét, mert akkor az 
ijedtséget okozó anyajegy formájában jelentkezett a 
gyermek ugyanazon testrészén. Ez tulajdonképpen a 
hasonszenvi mágiának egyik általánosan elterjedt vál
tozata. Szentgálon, ha a terhes nő megijedt valamitől, 
akkor a hasára kötött „előruha" kötőjét megfogta és 
háromszor végighúzta rajta a kezét, ezzel lehúzta 
gyermeke testéről az anyajegyet. Padragon a megszü
letett gyermek anyajegyét a másával (placenta) beken
ték, azt tartva, hogy ettől „lemegy" a gyermekről. 
Óvakodtak a rácsodálkozástól, nehogy a megcsodáltra 
hasonlítson majd a gyermek. Ezért inkább nem enged
ték olyan helyre a gyermeket váró anyát, ahol vala
milyen rendkívüli, különleges látványban lett volna 
része. De arra is ügyeltek, nehogy az anyát megcsodál
ják, mert beteg lett a szemmelveréstől. Ilyen esetben 
szenesvizet készítettek, ezzel mosták meg és itattak 
belőle. Az esetek többségében ez használt. 

A gyermek nemének befolyásolására kevés adatot 
találtam. Azt tartották, hogy ha fiúra gondol az anya 
vagy sok tojást eszik, akkor fiút fog szülni. A második 
gyermeknél a kívánt nemet már szülés után biztosí
tani akarták. Amikor a gyermek után a méhlepény is 
megszületett, akkor, ha az újszülött fiú volt, a me
nyecske anyja vagy anyósa, esetleg a bába vitte ki és 
ásta el a placentát, hogy a következő lány legyen. Ha 
lány volt az újszülött, akkor a férj-vagy az após ásta 
el, hogy a következő gyermek fiú legyen. A magyar 
nyelvterület egészéhez hasonlóan itt is minden család 
fiút szeretett volna, a fiúnak jobban örültek, értéke
sebbnek tartották, büszkébbek voltak rá. Sok apa 
mérges is volt, ha lánya született: „ha nem fiú lesz, rá 
se nézek" - mondották. Akadt olyan nagygazda, aki 
nem tette tisztába a lányát, kisebesedett a teste — úgy 
haragudott rá. Főleg akkor okozott szomorúságot a 
lány születése, ha első gyermek volt: ,jaj, annyira 
lógott az orra ennek az embernek, hogy kirojtosodott 

vóna a bakancsa, ha hozzáér." A „gyerek" elnevezés 
is csak a fiút illette meg, a lányt nem. 

A szülés 

A foggal született gyermekből, ha anyja fel tudta 
nevelni — s nem halt meg kiskorában - igen éles eszű, 
nagytudású felnőtt vált. Egyes asszonyok a szülés vár
ható időpontja előtt két héttel minden este meleg sós 
vízben fürödtek meg, hogy csontjaik táguljanak. Az 
esetek többségében a szülést a bába vezette le. Az 
egészségügyi személyzetet vizsgálva azt tapasztalhat
juk, hogy a múlt század végén a bábáknak volt a leg
nagyobb a létszámuk. Az egészségügyi személyzettel 
való ellátottság terén is az országos adatokhoz viszo
nyítva középtájon helyezkedik el megyénk. 1872-ben 
az egész megyében 45 okleveles bába működött4 8 , de 
léteztek a szakképzetlen ún. cédulás bábák is, bár a 
statisztikai adatok hallgatnak róluk. Azonban a szá
zadfordulóról származó kimutatásokból kiderül, hogy 
a szülések 50%-át ők vezették le: pl. 8312 szülésnél 
3696 esetben okleveles bába, 4016 esetben pedig 
szakképzetlen bába segédkezett. 83 esetben minden 
segítség nélkül hozta világra az anya gyermekét. (Nem 
csoda, hogy ilyen esetben a higiénia hiánya és a szak
szerűtlen beavatkozás az anya vagy a gyermek halálát 
okozta.) 91 alkalommal vezette le orvos a szülést, ami 
elenyésző volt a parasztság körében.49 Korszakunk 
végén a szakképzett bábák létszáma megnőtt. A 
nagyobb, főleg a módosabb helyeken a nehéz szülé
seknél a szülésznő hívott orvost az anyához. Olyan 
helyen, ahol nem volt bába, vagy messze lakott, ott 
ügyes kezű asszonyok, tudós öregasszonyok segítet
tek a szülőanyának. (Pl. a Szentgál-környéki tanyá
kon több gyermeket is világra segítő asszonyok, vagy 
Városlődön az öreg, ügyes kezű Pálovics Rozi. . .) 

A szülés ugyanott történt, ahol laktak. A család 

3. ábra. Sokgyermekes gazdacsalád Veszprém vidékéről 1921. 
Gyórffy-Viski felv. Néprajzi Múzeum F 29 269 

Abb. 3. Eine Bauernfamilie mit vielen Kindern in der Umge
bung von Veszprém 1921. Aufnahme von Gyórffy-Viski, 

Ethn. M. F 29 269 
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tagjai ez időre kimentek a szobából. Egy esetben emlí
tették csak, hogy a menyecske apósa a szülés idejére 
is a szobában maradt: „Az apósom, a vín kórság nem 
ment ki amikor bajjom (szülés) vót. Ott feküdt a 
másik ágyban. Sem a bába, sem én nem mertünk az 
öregnek szólni, hogy menjen ki." A bába, felkészült
ségétől függően, szülés előtt lemosta az anyát, tiszta 
inget vetetett fel vele, az ágyba pedig tiszta ágyneműt 
készíttetett. Akadt olyan asszony, aki mindezt maga 
is megtette. Helyenként a szülőágyat, amely a gyer
mekágyas helye is volt, az édesanya vagy az anyós 
készítette el. Az általános szokás az volt, hogy szülés 
előtt sem tiszta inget, sem tiszta ágyneműt nem vet
tek, használt, rossz rongyokba feküdtek. Szülés után 
húzták csak fel a tisztát. A Balaton-melléki falvakban 
még századunk elején is megvolt a földön szülés, 
amely megegyezik a Gönczi által leírtakkal.5 ° Még az 
1930-as években is akadt olyan asszony Balatonfüre
den, aki le akart szállni az ágyról a földre szülni. 
Egyes falukban nehéz szülésnél a bába a férjet is 
behívta.51 

Az öregek segíteni akartak a vajúdónak. Legáltalá
nosabb volt, hogy pálinkával itatták, de előfordult, 
hogy a hasára tett meleg marhatrágyával akarták csök
kenteni a fájdalmait. Az egyik nyugalmazott szülész
nő visszaemlékezése szerint „ . . . ivott a bába, ivott 
az anya, aztán alig vették észre, hogy meglett a gye
rek. Ott volt a pálinkásüveg a vajúdó feje alatt. . . " 

Az újszülöttet a bába becsavarta egy ruhába és el
látta az anyát. Azután megfürdette a kisbabát kis, 
cigányoktól vásárolt fateknőben. Szentgálon a fürösz-
tőteknőt a pásztorok készítették őrzés közben, ősszel 
aztán, ahol tudták, hogy gyermeket várnak, ott elad
ták.5 2 A gyermek első fürdővizébe tejet, tojást vagy 
bort tettek, hogy szép legyen a bőre. Másutt az apa 
pénzt dobott a fürdővízbe, ami a bábát illette. 

A levágott köldökzsinórt eltették, majd amikor a 
gyermek iskolás lett, elővették. Ha ki tudta bontani, 
akkor lány esetében azt jelentette, hogy varró lesz, fiú 
esetében pedig jó kézi munkás (fúró-faragó). Fürdetés 
után a csecsemő köldökét befáslizták, ingecskét és fő-
kötőt kapott, majd kezét, lábát leszorítva négyzet 
alakú pólyába kötötték és először az apja kezébe 
adták. Aki tehette arra törekedett, hogy az újszülöt
tet kimosatlan, új ruhába öltöztesse.53 A bepólyált 
csecsemő helye a keresztelőig az anyja mellett volt az 
ágyban, nehogy az ilyenkor a gyermekágyas és az 
újszülött körül ólálkodó ártó hatalmak megrontsák. 
Az anya jelenléte védelmet nyújtott, amit különféle 
preventív tevékenységgel is fokoztak. A pólyába 
rózsafüzért (olvasó) fűztek, ami a gyermeket, az ágy 
fejére tett rózsafüzér pedig az anyát óvta. Távol tar
totta a gonoszt a fordítva feladott kising, a gyermek 
kezére kötött piros szalag vagy a felfűzött gyöngy. 
Ilyenkor a gyermek helyett erre figyelt a rossz szel
lem. A keresztelőig minden este lefekvés előtt meg
szentelték az ágyat. A szentelésre Padragon három 
búza- vagy rozskalászt fogtak össze, szentelt vízbe 

4. ábra. Család Veszprém vidékéről 1921. Győrffy-Viski 
felv. Néprajzi Múzeum F 29 999 

Abb. 4. Eine Familie in der Umgebung von Veszprém 1921. 
Aufnahme von Győrffy-Viski. Ethn. Museum F 29 999 

mártották és behintették vele az ágyat. Az ajtót szen
telt vízzel, sarkait fokhagymával kenték be. Hatásos
nak bizonyult az is, ha az ajtót gatyamadzaggal kötöt
ték be. Szülés után befüggönyözték az ablakokat, 
nehogy bemenjen a rossz. Hatásos volt ellene az is, ha 
keresztelőig a gyermekágyas anya feje alá férjének 
valamilyen ruhadarabját tették. Minden óvó intézke
dés ellenére is előfordult, hogy a rossz szellemek el
cserélték az újszülöttet. Ez volt a váltott gyermek: az 
arca szőrös, a feje vagy a törzse kicsi, keze-lába eset
len. (Feltehetőleg szellemi és testi fogyatékos gyer
mekről van szó.) Az anya úgy próbálta visszasze
rezni csecsemőjét ilyen esetben, hogy a váltott gyer
meket gondosan szoptatta, majd amint más vidékeken 
is, mikor kenyeret sütöttek, a sütőlapátra tette, a 
kemence felé tolta - „én téged bedoblak" - mondot
ta háromszor. Akkor visszakapta gyermekét. Mind
ezek megelőzésére, a gonosz ártalmatlanná tételére 
leghatásosabb volt a korán megtartott keresztelő. 

A keresztelő 

A katolikusok már 2—3 nap után megkereszteltet
ték a csecsemőt, de ha a bába gyengének találta, még 
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hamarább. Bármilyen hideg volt, a keresztelőt nem 
halasztották el. Pl. Dörgicsén az 1920-as években nem 
volt állandó plébános. 6 hetenként jött egy másik 
faluból. Ez időben az újszülöttet 3—4 nap után Bala-
toncsicsóra vitték át megkeresztelni. Fontos volt a 
korai keresztelő a gonosszal szembeni védelemnyújtás 
mellett azért is, nehogy váratlanul és így kereszteletle-
nül, pogányként haljon meg a gyermek. A római kato
likusok hite szerint a kereszteletlenül elhalt gyermek 
el nem kárhozik, de nem jut Isten színe elé.54 A ke
reszteletlenül elhalt református gyermek keresztény
től született keresztény magzat.5 5 

A református családok szülés után 1-3 hétre tar
tották meg a keresztelőt. Az 1930-as évek végén nem 
volt ritka a szülés után négy hétre tartott keresztelő 
sem. Természetesen, ha gyengének bizonyult a gyer
mek, már néhány nap után keresztvíz alá tartották. 

Keresztelőre új, fehér ruhába öltöztették a csecse
mőt, a pólyára is fehér, esetenként hímzett huzatot 
húzva. Fejére befűzött szalaggal díszített fejkötőt tet
tek (a lányoknak piros vagy rózsaszín, a fiúknak kék 
szalaggal díszítettet). Városlődön a templomba menet 
az anya ünnepi kasmírkendőjét terítették az újszülött-

5. ábra. Anya fiaival Kemeneshógyész 1920 körül. Bakonyi 
Múzeum Veszprém ' 

Abb. 5. Die Mutter mit ihrem Sohn, Kemeneshógyész um 
1920. Bakonyi Museum Veszprém 

6. ábra. Nagy Sándor családja Bakonybélből. 1924. Bakonyi 
Múzeum Veszprém 

Abb. 6. Die Familie von Sándor Nagy in Bakonybél 1924. 
Bakonyi Museum Veszprém 

re. Másutt külön erre a célra készített keresztelőtaka
rót használtak. 

Templomba menet a keresztanya vitte a gyerme
ket, mellette ment a bába. Ugyanígy vitték haza is. 
Keresztvíz alá a legidősebb keresztanya tartotta. A 
múlt században és századunk elején a keresztapa nem 
ment el a keresztelőre. Az 1920-as évektől annyi vál
tozás történt, hogy a keresztapa(ák) részt vett a temp
lomi szertartáson is. Az anya azonban gyermeke 
keresztelőjének egyházi szertartásán nem voltjelen. A 
katolikusok a már megkeresztelt csecsemőt a követke
zőkkel vitték be a házba: „Pogányt vittünk, keresz
tényt hoztunk" — ami általános a magyar nyelvterüle
ten. A protestánsok pedig: „Na, Isten nevében meg
hoztuk a kis N-t." mondással tették le a gyermeket. 
Szentgálon a templomból hazamenve a keresztapa, a 
bába és néhány férfi először az állatokhoz, az istálló
ba vitte a csecsemőt, ha fiú volt, hogy jó gazdálkodó 
legyen. Padragon bundába csavarták a megkeresztelt 
gyermeket, hogy göndör haja legyen. Több helyen 
pedig az asztal alá dugták, hogy ne legyen csavargó 
(kujtorgó). Kemenesszentpéteren keresztelő után az 
asztal tetejére fektették a kicsit, hogy „kezes-lábas", 
világravaló legyen. 
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A gyermekek nevét a rokonságban használatos 
nevek közül válogatták. Az első fiú az apja nevét, a 
második az apai nagyapjáét kapta. Luby Margit meg
állapítása megyénkre is érvényes: „ . . . a család fenn
maradása a fontos firól-fira, nem az egyes ember." így 
„megfejelték" az újszülöttet az apa, a nagyapa vagy 
nagybátyja nevével.5 6 A lányokat az anyai nagyany
juk, egy közeli nőrokonuk vagy az anyjuk nevére 
keresztelték. A meghalt gyermek nevét ritkán adták a 
következő újszülöttnek azt tartva, hogy akkor ő is 
meghal. 

A keresztszülők 

A keresztszülőket és a többi vendéget a bába hívta 
meg a keresztelőre. Keresztszülőnek olyat hívtak, aki 
biztosan elfogadta a komaságot. 

A katolikusoknál és a szegény családoknál csak 
egy, ritkábban két pár keresztszülőt hívtak. Utóbbi 
esetben a második már a „lógó koma" volt.s 7 Ezzel 
szemben a protestánsok 3—4, sőt 10—12 pár kereszt
szülőt is hívtak egy gyermekhez. Az volt a szokás, 
hogy a katolikusok ugyanazt hívták minden gyermek
hez keresztszülőnek, hacsak meg nem halt időközben, 
vagy a családdal össze nem veszett. A protestánsok 
viszont minden gyermekhez új keresztszülőt kértek 
fel. 

A keresztszülők elsősorban a szülők gyermek- és 
ifjúkori jóbarátai, másodsorban pedig a rokonok 
közül kerültek ki. Bálint Sándor szerint a komaság 
valamikor szentségi kapcsolatot jelentett. Komák 
között megszűnt a tegeződés. Még akkor is magázták 
egymást, ha együtt gyerekeskedtek. Ez volt a tisztelet 
jele azzal szemben, aki az újszülött gyermeket megvál
totta a pogányságból, azaz megváltotta a gyermek lel
két,58 Ígéretet tett a nevében, hogy ellenáll a sátán 
incselkedéseinek. 

Korszakunkban a paraszti társadalomban kereszt
szülőnek lenni rendkívül megtisztelő és felelősségtel
jes szerep volt. A keresztszülő szülői feladatokat vál
lalt magára. A gyermekek nevelésében a keresztszülők 
a szülők egyenrangú partnerei voltak. Az ő feladatuk is 
volt a gyermek becsületes keresztény emberré formá
lása. A gyermek tisztelettel és engedelmességgel tarto
zott keresztszüleinek. A keresztszülők keresztgyer
mekük életének egy-egy jelentősebb állomása előtt 
mellette álltak, igyekeztek felkészíteni és a segítségére 
lenni: pl. amikor a gyermek iskolába ment, akkor az 
első tanítási nap előtt Szentgálon a keresztanya el
ment vele a templomba, megkerülték az oltárt és 
imádkoztak, hogy jól induljon életének új szakasza. 
Ezután a keresztanya pénzt tett a perselybe. A refor
mátusoknál is gondoskodott a keresztanya egy jó 
katolikus ismerősről, aki keresztgyermekét elviszi az 
oltár megkerülésére. Amikor az ifjúvá serdült gyer
mek házasodott, keresztszüleitől kapta a legnagyobb 
ajándékot, sőt, keresztapja lett a násznagy. Amikor a 
menyecske szült, a legnagyobb paszitát (gyerekágyas

nak vitt ebéd) a keresztanyjától kapta. Ha már nem 
élt a keresztanya, akkor ugyanezt gyermekeinek kel
lett megtenni. Ha kisgyermekkorban — főleg egy éves 
kora előtt — halt meg a gyermek, akkor keresztanyja 
vette meg számára a halotti ruhát, a szemfödelet és a 
bokrétát. Kemenesszentpéteren a keresztanya vitte ki 
a temetőbe is. 

De a keresztszülők figyelemmel kísérték a gyermek 
vallásos nevelését is. Beszámoltatták őt iskolai munká
járól, otthoni viselkedéséről. Elmentek keresztgyerme
kük iskolai vizsgájára is. A prostestánsoknál konfir
mációkor nagy ajándékot adtak a konfirmandusuk-
nak. 

Abban az esetben, ha a szülők korán elhaltak, a 
keresztszülőknek kötelessége volt gondoskodni árván 
maradt keresztgyermekeikről. 

A komák egymást komámuramnak, komám
asszonynak szólították. Ha egymás gyermekét keresz
teltették, akkor „keresztbekomák", „összekomák" 
lettek. A gyermek keresztszüleit keresztanyámnak és 
keresztapámnak, míg a keresztszülő keresztgyermekét 
keresztlányomnak, keresztfiamnak, hozzámondva a 
nevüket, szólította. De a szülők keresztszüleit is 
keresztanyám, keresztapám névvel illette minden 
gyermek. Ha meghalt a keresztszülő, a keresztgyer
meke is gyászolta. 

A keresztszülők megajándékozták keresztgyerme
küket. Születése után a módosabbak kis ruhát, a 
lányoknak fülbevalót, a szegényebbek egy főkötőt 
adtak. A módosabb családoknál szokásban volt, hogy 
a keresztelői lakoma után komapénzt adtak: a lányok
nak a pénz mellé adták a fülbevalót, a fiúknak pedig 
dupla komapénzt. De Szentgálon a komák adták 
keresztelő után a bábának is a pénzt. Ugyanitt a 
komapénz majdnem annyi volt, mint egy lakodalom
ban adott összeg. 

A jómódú családok a keresztgyermekük nevenapjá
ra is adtak pénzt. A pásztorok erre az alkalomra álta
lában egy birkát adományoztak a Szentgál környéki 
tanyákon. A szegényebbeknél a karácsonyi köszönté
sért (ami kijárt a keresztszülőnek) almát, diót, süte
ményt kaptak a keresztgyermekek. Húsvétra minden 
társadalmi rétegnél a keresztanya különböző színű to
jásokat ajándékozott keresztgyermekeinek. A tojások 
színe (piros, kék, zöld) Krisztus kékre-zöldre veretesé
nek volt a szimbóluma. A tojásajándék az újjászületés 
jelképeként a valamikori húsvéti keresztelővel kapcso
latos.59 Kemenesszentpéteren minden keresztgyer
mek négy tojást és négy rábaközi perecet kapott. De a 
búcsúból is hoztak a keresztszülők valami apróságot, 
leggyakrabban mézeskalácsfigurát. Városlődön az új 
menyecske az első ünnepi menyecskekendőjét a ke
resztanyjától kapta. 

A keresztelői lakoma (paszita) 

A keresztelő után tartott lakoma tulajdonképpen 
áldomás, a keresztelő utáni tiszteletadás, amikor is 
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7. ábra. Staub család Városlődró'l 1927. Bakonyi Múzeum 
Veszprém N 4349 

Abb. 7. Die Familie Staub in Városló'd 1927. Bakonyi Mu
seum Veszprém N 4349 

felköszöntötték az anyát és a gyermeket.60 Ezt a ke
resztelői áldomást általánosan paszitának nevezik, ki
véve a Kisalfölddel határos községeket, ahol egysze
rűen csak lakoma a neve. Azonban a paszita lakoma 
jelentéseinek ismeretében nem meglepő, hogy ezek
ben a községekben a gyermekágyas asszonynak vitt 
ételeket hívják paszitának, ami ugyancsak vendégség, 
lakoma, ha más jellegű is.6 ï Ugyanezt a keresztelői 
lakomát a városlődiek „Kindseit" névvel illetik. 

A paszitába a bába vagy a keresztanya hívta meg a 
vendégeket: a komákat, a sógor asszonyokat, sógoro
kat, szomszédokat, ismerősöket, rokonokat. Városlő-
dön a múlt században férfi nem vett részt a kereszte
lőn és a lakomán. Az 1920-as évektől azonban már 
férfiak is mentek paszitába. Általános szokás volt, 
hogy a keresztelői lakomán a bába is részt vett. 

A lakoma költségeit a szülők fedezték. A lakomát 
közvetlenül a keresztelő után tartották: vagy ebéd 
vagy vacsora volt. A módos, többnyire a református 
családok nagy keresztelői lakomát tartottak, olyan 
volt, mint egy kisebb lakodalom. 50-60 vendég mula
tott zeneszó mellett majdnem egész éjjel. Többnyire a 

másik szobában dáridóztak, de nagy ritkán előfordult, 
hogy a gyermekágyassal és a csecsemővel egy helyiség
ben volt a paszita. A katolikus családoknál és szegé
nyebb helyen csak egy ünnepi ebéd vagy vacsora volt, 
nagy vendégség nélkül. 

Egyetlen eltérő adattal rendelkezünk, mégpedig 
1886-ból Balatonhenyéről, amikor is a református lel
kész, Raksányi Károly a következőket jegyezte fel: 
„ . . . Nagy paszitákat is szokás tartani keresztelés 
után 1—2 vagy 6 hónapra, mely gazdag evés és ivásból 
á l l . . . " - mindez arra utal, hogy a múlt században 
volt egy olyan nagyobb lakoma, amit nem tartottak 
meg közvetlenül a keresztelés után, hanem csak ké
sőbb, amikor az anya is már felépült. Ez feltehetőleg 
megegyezik a Gönczinél leírt komavendégséggel, ame
lyet a gyermekágy után, azaz a szülést követően 2—4 
hét múlva tartottak.62 De mellette megvolt a keresz
telőt követő trakta is.6 3 Amint azt adatok igazolják, 
a nagy paszita mellett a múlt században megvolt a 
keresztelő után közvetlenül, szűkebb körben elköltött 
ebéd is. Vizsgált területünkön századunkban a kettő 
már egybeolvadt, s az időpont a keresztelő napja lett. 

Szentgálon a paszita végeztével minden koma, mie
lőtt a házat elhagyta /olna, pénzt adott a bábának. 

A gyermekágy 

Az anya szülés után erőnlététől, a meglevő gyerme
kek számától és a rendelkezésre álló segítségtől füg
gően általában 6—12 napig feküdte a gyermekágyat. 
Ha nem volt segítsége, előfordult, hogy már 3 nap 
után felkelt. Akadt azonban olyan jómódú „kényes" 
menyecske is, aki 2—3 hetet feküdt szülés után. A 
szülőanya hasát szülés után egy hétig vizes ruhával 
borították be, hogy ne legyen nagy hasa, „takarogy-
gyon össze". 2—3 hétig azután még száraz ruhával is 
leszorították. 

A gyermekágyas asszonynak édesanyja, sógornője 
vagy az anyósa segített. 7—10 napig a bába naponta 
felkereste, megfürdette a csecsemőt, lemosta az 
anyát. A képzett, igényes bába igyekezett 10-12 na
pig ágyban tartani az anyát, mondván: „Azok a szép 
asszonyok, akik kifekszik a gyermekágyat." Az ilyen 
bába ügyelt arra is, hogy az anya gyakran váltson fe
hérneműt, s a körülményekhez képest megfelelő ellá
tásban részesüljön. 10 nap után az asszonyok többsé
ge felkelt, egy részük már a mezőre is kiment dolgoz
ni, másik pedig a ház körüli teendőket, a háztartási 
munkát végezte el. Csak a nagyon jómódúak, de még 
ők is kevesen, engedhették meg maguknak, hogy hat 
hétig a gyermekükkel foglalkozzanak, s csak azután 
kapcsolódjanak be ismét a család munkájába. 

A gyermekágyat az.asszonyok egy hasig érő, elöl 
gombos hosszú ujjú ingben és alsószoknyában, vagy 
vállon gombos térdig érő ujjatlan ingben és hosszú 
ujjú derékig érő hálókabátban feküdték. Mindegyik 
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8. ábra. Család Csetényből 1921. Győrffy-Viski felv. Nép
rajzi Múzeum F 29 785 

Abb. 8. Familie von Csetény 1921. Aufnahme von Győrffy-
Viski. Ethn. Museum F 29 785 

fehér színű volt, s a fekvés ideje alatt többször váltot
ták. 

Az újszülöttet rendszertelenül szoptatták. Általá
ban amikor sírt, még éjjel is megetették. Az 1930-as 
években már helyenként a bábától függően változás 
tapasztalható e téren. A bába rávette az anyákat a 3 
majd a 4 órás szoptatásra, amit a gyermekágyból fel
kelve a napi munka mellett alig volt lehetséges később 
betartani. 

Általános vélekedés volt, hogy az első tej (colost
rum) ártalmas a csecsemőnek, ezért azt nem adták 
oda, hanem legtöbb helyen a gyermek apja szopta ki. 
A mellüket nem kezelték az asszonyok. Szoptatás 
előtt a megnyálazott ujjukkal letörölték. A maradék 
tejet nem fejték ki, így gyakran előfordult, hogy meg
gyűlt a szoptatós anya melle még a gyermekágy ide
jén. Ilyenkor pihés tejfölt, mézes dohányt vagy len
magkását tettek rá. Volt, aki vizes ruhával borogatta. 

A bőséges tej érdekében az anyával sok rántott 
levest, jó és bőséges „gyönge" ételeket etettek, de az 
alkoholt, főleg a bort sem sajnálták tőle. 

A gyermekágyas és a gyermek első látogatója a ke
resztanya volt, aki egyes katolikus községekben egy, a 
templomban szentelt vízzel megszentelt sárga szalagot 

vitt, amelyet az újszülött bal csuklójára kötött sárga
ság ellen. Ezt a szalagot hat hétig kellett hordani. A 
keresztanyát követő többi látogató megköpdöste a 
csecsemőt, hogy a szem ne ártson neki. Ha fáradt férfi 
ment látogatóba, akkor kalapját a gyermek vánkosára 
tette, ezzel elvitte az „igézetet". Sülé Sándor ny. ker-
tai iskolaigazgató szerint az egész Somló-vidéken is
meretes, hogy a gyermeket megnéző fáradt férfi a ka
lapját, a fáradt asszony pedig a megoldatlan kendőjét 
a gyermek bölcsőjére dobta, s akkor nyugodtan aludt, 
nem szállt rá a nehézség. 

A gyermekágyast komaasszonyai, rokonai, szom
szédasszonyai ellátták ebéddel, amit, ahogy fentebb 
már utaltam rá, ugyancsak paszitának neveztek a Kis
alföld-széli falukban. Másutt általánosan komaebéd, 
komakosár, komatál volt a neve.64 Általában a ma
gyaroknál szülés után 2 - 3 , esetleg 5—6 nap múlva 
kezdték el hordani a komaebédet. De akadt olyan 
hely is, ahol már szülés másnapján ebédet vittek az 

9. ábra. Család Devecserből 1922. Madarassy L. felv. Néprajzi 
Múzeum F 47 754 

Abb. 9. Familie von Devecser 1922. Aufnahme von L. Mada
rassy. Ethn. Museum F 47 754 

anyának. Volt olyan eset, hogy csak keresztelő előtt 
három nappal, három alkalommal vittek komaebédet. 
6-10 napig, naponta ellátták ebéddel a gyermek
ágyast, azaz addig, amíg föl nem kelt. A vagyoni hely
zet függvénye volt a komaebéd hordásának időtarta
ma. Pl.: a jómódú szentgáli gazdák, egy hónapig is 
vittek ebédet gyermekágyas rokonuknak. A városlődi 
németek másodnaponként, összesen három alkalom
mal vittek csak paszitát. Általános szokás volt, hogy 
oly nagy mennyiségű élelmet hordtak össze az anyá
nak, amit nem tudott elfogyasztani, így az egész csa
ládnak bőven jutott belőle. A komaebédet csak erre a 
célra szolgáló edényekben, a komafazékban (fehér vi
rágos, nagy rózsás bögre) és a komatálban vitték, amit 
fonott kosárba helyeztek és fehér abrosszal takarták 
le, majd az egészet a fejre téve vitték rendeltetési he
lyére. Általában megbeszélték az asszonyok, hogy ki 
melyik nap és mit vigyen. Egyszer került sor minden-
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kire, kivéve a keresztanyát: őrá háromszor. Természe
tesen a szülőanyának alkalomadtán vissza kellett vinni 
a komaebédet. 

Az ebéd a paraszti táplálkozásban a legfinomabb-
nak tartott ételekből állt: tyúkhúsleves gége tésztával, 
gyenge rántott húsok, kuglóf, forgácsfánk, fánk, töl
tött tyúk, rizsfelfújt, rétes. A tyúkhúslevest egy egész 
főtt tyúkkal vitték. Minden ebédhez tartozott egy li
ter bor is. Balatonakaiiban a húslevest hús nélkül vit
ték. A főtt húst paradicsommártással adták, s külön 
tették a kosárba a sült húst is. Városlődön meghatáro
zott rendje volt az ebédnek: első alkalommal: tyúk
húsleves, főtt hús, paradicsommártás, egy zsemle, 1 
tál, kendőbe kötött forgácsfánk, 1 liter bor. Második 
alkalommal: borleves, kirántott hús, piskóta, 1 liter 
bor. Harmadik alkalommal: csirkebecsinált-leves, 1 
kuglóf vagy egy tepsi túrós rétes, 1 liter bor. 

Szentgálon minden alkalommal az ebédet vivő lá
togató miután megnézte a gyermeket, távozáskor a 
következőket mondta: „A jó Isten adjon az elment 
erőd helyett új erőt és egészséget!"65 Az edényt, ami
ben az étkeket vitték, nem szabadott elmosni, nehogy 
sírós legyen a baba. 

Kemenesszentpéteren az utolsó komaebéd 3—4 ke
mencében sült kerekes kalács vagy ugyanannyi rába
közi perec volt. 

A szülést követően az anya csak egy-három hét 
után ment ki a házból, az udvarról. Első útja a temp
lomba vezetett. Addig, amíg templomban nem volt, 
még a padlásra sem mehetett fel. Ha első útja az utcá
ra vezetett, nagyon megszólták. Vidékünkön a szülő 
anyának csak ez az egyetlen avatási szokása élt, ame
lyet úgy neveztek, hogy „egyháztú' ment ki, egyház-
tú' ment" vagy egyházkelő. Ez tulajdonképpen meg
egyezik a magyar nyelvterületen másutt is fellelhető 
avatási szertartással, amelyet hasonló néven ismerünk, 
pl. a Fertő-mentén magam is gyűjtöttem. Ez az egy
házkelő mindhárom felekezetnél élt, különböző válto
zatai voltak. Jelenlegi kutatásaink nyomán még csak 
néhány adat ismeretes, a teljes feltárásra a későbbiek 
során vállalkozunk. A római katolikusoknál az anya 
többnyire gyermekével 1—2 hét után elment a temp
lomba, ahol a sekrestyében a plébános szentelt gyer
tyát adott égő állapotban a kezébe (a gyertya lehetett 
a kereszteléskor hazavitt is, amely a gyermeket egész 
életében elkísérte), majd imádkozott. Utána a gyer
mekét kezeiben tartó anyát a stólával bevezette a 
templomba, majd a főoltár előtt tovább imádkozott. 
Utána az anyát is, a gyermekét is szentelt vízzel meg
hintette és elbocsátotta. Az egyházkelés Krisztus 
templomba való bemutatásának emlékére történt. 
Stóladíjat is adtak pl. 1840—50 között a papnak 36 
kr-t, a mesternek 12 kr-t. Az 1920—30-as években 
Külsővaton a papnak 1 P-t, a mesternek 20 fill.-t ad
tak, a perselybe is téve pénzt.66 Helyenként az anyát 
a bába is elkísérte. A reformátusoknál a bába jelentet
te be a lelkésznél az egyházkelőre készülődő anyát. 
Általában reggel volt az egyházkelő. Az anyát eseten

ként közeli hozzátartozói is elkísérték. Ott volt a bá
ba is, a gyermek viszont nem minden esetben. Bemen
tek a templomba, ahol hálaadást mondott a lelkész az 
anyával, majd megáldotta őt. Nem járt érte stólapénz. 
Ezzel szemben az evangélikusoknál a keresztelés és 
egyházkelés az egész gyülekezet színe előtt zajlott le. 
Általában egyszerre volt a keresztelő és egyházkelő, 
többnyire a hetedik napon. Ha az anya nem tudott 
részt venni a szertartáson, akkor az egyházkelőt külön 
későbbre halasztották. A keresztelés után az anya vet
te kézbe a gyermeket és az oltár elé térdelt, ahol a 
lelkész az ő nevében hálát adott és Isten áldását kérte, 
majd kezét az anya fejére téve, áldást mondott. Az 
avatásért külön stólapénz nem járt, csak a keresztelé
sért.67 Az egyházkelés szokása mai napig él még 
egyes gyülekezetekben. 

Avatás után megszűnt a bába szerepe is, akinek 
fizetségét általában már korábban, szülés után 6—10 
nappal odaadták. A juttatás falunként némileg eltérő 
volt. De néhány év leforgása alatt is változott. Az 
1920-as években Városlődön 10 Ft-ot fizettek, az 
1930-as években a Balaton-mellékén 4 P-t, a Keme-

10. ábra. Család Berhidáról 1921. Győrffy -Viski felv. Nép
rajzi Múzeum. F 29 751 

Abb. 10. Familie von Berhida 1921. Aufnahme von Győr
ffy-Viski. Ethn. Museum F 29 751 
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nes-vidékén 4-8 P-t. Balatonakaiiban, főleg naturá-
liákat adtak. Szentgálon a fiú után 1 q búzát, a lány 
után 1 q rozsot kapott. De volt olyan hely is, ahol a 
bába kérte a fizetséget, másutt szó nélkül adták oda 
neki, sőt, a megszokottnál többet. Akadt olyan sze
gény család is, akik még a minimális megállapított 
pénzt sem tudták kifizetni. Általános szokás volt vidé
künkön, hogy a szülés levezetésétől kezdve minden 
nap, amikor a bába a csecsemőt megfürdette és az 
anyát rendbetette, reggelivel vagy ebéddel, esetleg 
vacsorával kínálták meg, bőven adva az étel mellé a 
bort és a pálinkát. 

A csecsemő gondozása, helye 

Általában a keresztelő, esetenként az anya avatása 
után a gyermeket a bölcsőbe fektették, ahol 1,5-2 
esztendős koráig hálhatott, ha újabb testvér ki nem 
szorította. 

A bölcső többnyire asztalosnál készült bútordarab 
volt, több generációt is kiszolgált. Néhány esetben 
családtörténeti adalékokat is adhat: Pl. egy Tüske
váron 1824-ben készült bölcsőben Vincze Ferencet 
ringatták először, akinek születése alkalmából a böl
csőt készítették. Élt 66 évet, meghalt 1890-ben. Utá
na fiát az 1872-ben született Vincze Móricot (meghalt 
1952-ben) és testvéreit, Vincze Gyulát, Vincze An
talt, Vincze Klárát is ebben dajkálták. A legidősebb 
fiú, Vincze Móric örökölte a bölcsőt, amely vala
mennyi gyermekének hálóhelye volt: Vincze Gyuláé 
(1898-1917), Vincze Hermine (1905-1910), Vincze 
Ferencé (1909-), Vincze Máriáé (1913-1945). Te
kintettel arra, hogy a legidősebb fiú gyermektelenül 
halt el, a lány pedig kisgyermekként, a bölcsőt Vincze 
Ferenc kapta meg. Az utolsó generáció az ő gyerme
kei, akiknek csecsemőkora még ehhez a bölcsőhöz 
kapcsolódik: Vincze Ilona (1941), Vincze Erzsébet 
(1947), Vincze Mária (1950). 

A bölcső helye mindenütt a lakószobában az anya 
illetve a szülők ágya mellett állt. Olyan helyen, ahol a 
konyhában aludtak, ott a bölcső is ide került, de is
mét az anya ágya mellé. Ha már nagy volt a gyermek, 
akkor a rácsok között dugta ki a lábát vagy a bölcső 
végét kiütötték és úgy fért el. 

A bölcsőbe szalmát vagy szalmazsákot tettek, erre 
kispárnát a gyermek feje alá és úgy bele a négyzet 
alakú pólyába nyakig bekötözött gyermeket. A böl
cső párhuzamosan levő rácsos („sráglás") oldalaihoz 
kötözték a pólyát, hogy ringatáskor a gyermek ki ne 
essen. 

A kis síró csecsemő legfőbb vigasza a ringatás volt, 
amelytől elszédülvén, elaludt. Sokszor úgy meglökte 
egy mérges férfi vagy nagyobb gyermek, hogy fel
borult. Éjszakára zsineget kötöttek a rácsokra és en
nek segítségével ringatták. Gyakran előfordult, hogy 
miközben az anya egyik lábával a bölcsőt rengette, 

11. ábra. Anya gyermekével Dudarról 1921.Győrffy-Viski 
felv. Néprajzi Múzeum. F 29 982 

Abb. 11. Mutter mit ihrem Kind in Dudar 1921. Aufnahme 
von Győrffy-Viski. Ethn. Museum F 29 982 

másikat már a rokkán tartotta. Általában szívesen 
énekeltek a bölcsőbéli gyermeknek: pl. „Aludj, baba, 
aludjál! Aranyosat álmodjál!" Vagy: „Tente baba, 
tente. A papa levente." 

A ringatás mellett a kisbaba másik vigasza a cumi 
volt. Egy fehér rongydarabba cukorral és köménnyel 
összerágott kenyérhéjat kötöttek, azt adták a baba 
szájába. Mások cukrostejbe áztatott zsemlét vagy cu
korral ízesített rántáskását. Utóbbi kettő nem volt ál
talános. 

A csecsemő gyakori sírása érthető, hisz leggyak
rabban lábait szorosan a pelenkába tekerték, hogy ne 
legyen görbe, kezét pedig a pólyába belekötötték, 
hogy ne karmolja le magát. 4 -5 hónapig tartották 
így, utána már szabadabban mozoghatott. 6—8 hóna
pig ugyan még pólyában volt, de csak a dereka volt 
körülfáslizva. Ez sem nevezhető általánosnak, ugyanis 
sok faluban a köldök leesése után hamarosan a köl-
dökfáslit is eltették. Nagyon kevés volt az olyan anya, 
aki ne mozdulatlanságra ítélte volna gyermekét. Csak 
az 1930—40-es években beszélhetünk változásról e té
ren. 
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Az egy éven aluli kisgyermekek legfontosabb ruha
darabja a pólyavánkos volt, amelynek általában egy 
színes (rózsaszín vagy csíkos) és egy fehér, csipkés 
huzata volt. Módosabb családoknál 2 színes és egy 
fehér huzatot készítettek. A pólyát jobbról, alulról 
majd balról hajtották a gyermekre, s a nyakától a 
lábáig színes vagy fehér hímzett (általában bolti por
téka már a század elején is) szalaggal kötötték körbe. 
A pólyában levő gyermekre gyolcs inget, vászon vagy 
horgolt fehér réklit és különféle, alkalomhoz kötött 
főkötőt adtak. Inge 2—4 db volt, réklije 2—3, fejkötő
je pedig egyszerű csipkés, egyszerű gyolcs vagy alul 
gyolcs, kívül pedig szalaggal, masnival díszített, hor
golt, amelyet a keresztelőn kívül csak vasárnap, ünne
pen, vagy betegség esetén — ha ritka helyen orvost 
hívtak — adtak rá. Pelenka több volt „kinek mennyi 
rongya vót, annyi vót a pelenkája." Általában már 
nem használatos fehérneműt (főleg férfiakét!) vagy 
lepedőt szabtak fel pelenkának. Leggyakrabban nem 
törődtek az anyag durvaságával és tisztaságával. Kevés 
asszony volt, aki erre az átlagnál nagyobb gondot for
dított. 

12. ábra. Anya gyermekeivel. Csetény 1921. Győrffy-Viski 
felv. Néprajzi Múzeum. F 29 707 

Abb. 12. Mutter mit ihrem Kind is Csetény 1921. Auf
nahme von Győrffy-Viski. Ethn. Museum F 29 707 

13. ábra. özvegyasszony kislányával Bakonynána 1921. 
Győrffy-Viski felv. Néprajzi Múzeum. F 29 461 

Abb. 13. Wittwe mit ihrer Tochter in Bakonynána 1921. 
Aufnahme von Győrffy-Viski. Ethn. Museum F 29 461 

Már a pólyabeli gyermeknél is igyekeztek a neme
ket megkülönböztető jelekkel ellátni. Ilyen kicsinyek
nél erre a fejkötő volt a legalkalmasabb. A lányoknak 
piros és rózsaszín, a fiúknak világoskék volt a színe. 

A gyermekeket az első néhány hétben naponta 
kétszer megfürdették: reggel és este. Egy esztendős 
korukig naponta egyszer fürösztötték őket általában 
reggel azzal az indokkal, hogy így megszűnik az éjsza
kai savanyú szaguk. Néhányan azonban az esti fürde
tést tartották jobbnak, mert akkor nyugodtabban 
aludt a gyermek. A fürdetést a kis fateknőben végez
ték, bár akadt ház, ahol a moslékosteknőben. Fürdés 
után puha rongyokba vagy lepedőbe, esetleg konyha
köténybe csavarták a kicsit, az anyja megszoptatta és 
utána aludt egész délelőtt, nem zavarva anyja munká
ját. Délben újból szopott, s ekkor tisztába is tette őt 
az anya. Délután és este megint. Ha az anya a mezőn 
dolgozott, szoptatós gyermekéhez délben akkor is 
hazajött, mert a rá ügyelő nagyanyja se enni nem 
adott neki, se tisztába nem tette. 

A csecsemő ruháinak tisztán tartása, a rajta levő 
ruha és pelenka cserélése nem annyira a szülők anyagi 
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helyzetének, mint inkább az anya tisztaságigényének 
volt a függvénye. 

Az anyák többsége síró gyermekét egy idő után 
tisztába tette, erre naponta 3—5 alkalommal került 
sor. így azután nem volt ritka jelenség, ha a csecsemő 
teste felmaródott, amit a kemence aljáról összekapart 
kormos földdel, a falról levakart mésszel, a kenyér 
aljáról leszedett liszttel vagy szúliszttel hintettek be. 
A pelenkák mosására a többség nem sok gondot fordí
tott. A vizelet után egyszerűen megszárították a pe
lenkát, széklet utón pedig a közepét kilötykölték. A 
pelenka vizét csak olyan helyre öntötték, ahol nem 
jártak, nehogy elrontsák a gyermek álmát. A kiterített 
pelenkát pedig napszállta előtt beszedték, hogy a ba
ba hasa ne fájduljon meg. Gyakori volt a kisebesedett 
bőrű gyermek. (Ezért többen a bábát okozták, aki 
keresztelőre menet leült vizelni, ezért sebes lett a 
csecsemő bőre.) A pólyahuzatot, inget, réklit és a fő-
kötőt már általában 2-5 naponként váltották, hét vé
gére, vasárnapra vagy ünnepre mindenki kimosta, ha 
kellett éjszaka szárította, reggel pedig kivasalta. A cse
csemő ruháit egyébként nem szokták vasalni. A pelen
kákat sem kezelték gondosan, hiszen azok nem lát-

14. ábra. Anya kislányával Borzavarról 1921.Győrffy-Viski 
felv. Néprajzi Múzeum. F 29 685. 

Abb. 14. Mutter mit ihrer Tochter in Borzavár 1921. Gyór-
ffy-Viski Aufnehme. Ethn. Museum F 29 685. 

szottak. A legtöbb anya büszke volt arra, hogy vasár
nap, amikor a szépen kimosott, kivasalt ingbe, pólyá
ba öltöztette csecsemőjét, olyan volt a gyermek, 
„mint a bokréta, az aptya is csak gyönyörködött 
benne." 

A kis csecsemő nagy fertőzési veszélynek volt ki
téve. A beteg családtagok és látogatók nem voltak rá 
tekintettel. A cumiba valót a fekiőtt rágta össze, s 
szájából került a gyermek szájába. Előfordult az is, 
hogy a hasfájós gyermeknek anyja, vagy nagyanyja 
köménymagot rágott össze, majd szájából „bele-
hujkolta" (átfújta) a síró gyermek szájába. A csecse
mők száját egy esztendős korukig a fürdővizükbe tett 
rongy darabkával mosták ki. Ezzel szemben a fejét egy 
esztendeig nem mosták, nehogy „lejöjjön" az esze. De 
nem vágták le a körmét sem, hanem anyja leharapdál
ta, nehogy tolvaj legyen. Vöröstón azért nem vágták 
le ollóval az egy éven aluli gyermek körmét, nehogy 
levágják az eszét. Ahol cumisüvegből táplálták a ki
csit, ott sem az üveget, sem a cumit nem tartották 
elég tisztán. Legyek lepték a cumit, a fogzás idején 
nyakukba kötött rágnivaló édesgyökeret és a nyálzó 

gyermek arcát is. Az anya, mielőtt a csecsemőjéhez 
nyúlt, nem mosott kezet. Csak akkor került erre sor, 
ha láthatóan piszkos volt a keze. Szoptatás előtt nem 
mosta le a mellét, csak megnyálazta. A múlt század 
végén és századunk elején ez volt az általános kép. Az 
1930-as években, a képzett szülésznők felvilágosító 
munkája nyomán tapasztalható csak némi előrelépés a 
személyi higiénia és a falusi közegészségügy terén. Et
től az időtől kezdve akadnak — elsősorban azon he
lyeken, ahol a család idős nőtagja nem élt együtt a 
fiatalokkal — csecsemőjüket, kisgyermeküket a kora
beli higiéniai előírásoknak megfelelően gondozó 
anyák: pl. kezet mos mielőtt a gyermekhez nyúlna, a 
pelenkákat tisztán tartja, kifőzi, a hagyományos cu
mit nem használja, a nyálzó gyermeket megtörli, 
nyakába kis bőrdarabot tesz, hogy a nyál ne kerüljön 
a ruhájára stb. 

Az elmaradott higiéniai viszonyok oka sok helyen 
a vízhiány, döntőbb pedig a szokás meghatározta 
gyermeknevelési mód volt. Hisz a gyermek addig, 
amíg munkaerőként nem jöhetett számba, alárendelt 
szerepű volt a paraszti családban. Amilyen helyet a 
családban elfoglalt, olyan volt a gondozása is. A kora
beli parasztcsaládban a meghatározott munka és a 
gazdaság fenntartásának mindennapi gondjai mellett a 
higiénia, a gyermek megfelelő gondozása sohasem volt 
fontos kérdés. Ez nem szeretetlenségből fakadt. De a 
tisztaságigény is csak kevesekben ébredt fel, az asszo
nyok életét még a közösségi szokások szabályozták és 
határozták meg, amelyeknek megtartásán a család 
öreg tagjai őrködtek. Ugyanakkor megfelelő felvilá
gosításban sem volt részük a kor fiatal anyáinak, a 
várossal való érintkezés pedig — ahol ez megvan — 
túlságosan felületes ahhoz, hogy a higiénia terén a 
falusiak sokat tanuljanak.6 ö 
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15. ábra. Anya gyermekeivel. Csetény 1921. Győrffy-Viski 
felv. Néprajzi Múzeum. F 29 924 

Abb. 15. Mutter mit ihrem Kind. Csetény 1921. Aufnahme 
von Győrffy-Viski. Ethn. Museum F 129 924 

A családi munkaszervezetben az anyának a rá háru
ló munkát még csecsemője és kisgyermekei mellett is 
el kellett végeznie. A legkisebbet, ha a nagyanyára 
nem hagyhatta, akkor nagyobb leánykájára bízta, aki 
ellátta ugyan a kicsit, de nem minden esetben a leg-
felelősségteljesebben, hisz maga is gyermek volt még: 
pl. nemegyszer előfordult, hogy a kis dajka kiborítot
ta a bölcsőből vagy leejtette az öléből kistestvérét, aki 
a játékban akadályozta őt. Ha az anya nem volt kire 
hagyja gyermekét vagy gyermekeit, magával vitte őket 
a mezőre. Ha közel volt, akkor — pl. Városlődön — a 
hátára kötötte lepedőben, úgy vitte ki magával a kis
babát. Másutt kis szekérben kihúzták, vagy ölben vit
ték magukkal. Ha befogtak a szekérbe, akkor vala
mennyien azzal mentek. 

A mezőn leggyakrabban két botot leszúrtak, villás 
felső végükbe keresztbe rudat fektettek, majd arra rá
kötöttek egy lepedőt és ide fektették a kicsit. A né
metek ezt „Hutsche"-nek nevezték. Volt, amikor egy 
fa ágára kötötték rá a lepedőt. Itt a szél is elringatta 
az apróságot. Elterjedt változat volt a következőikét 
leszúrt botra abroszt vagy „előruhát" (kötény) tettek, 

a földre rongyot vagy zsákot és arra rá a gyermeket. A 
naptól az árnyat adó fent leírt sátor védte. Volt, aki 
csak egy fa árnyékába tette, mások pedig, főleg ha 
ülni már tudott, kosárba ültették rossz rongyok közé. 
Lókúton pl. csak az utóbbit alkalmazták. Padragon, 
Csékúton pedig „sulyifát" vagy „katrincát" készítet
tek az apróságoknak. A „sulyifa" úgy készült, hogy 
egymással szemben négy cöveket levertek, tetejükre 
kötötték a „csallányzsák" négy sarkát és ebben he
lyezték el a gyermeket. A „katrinca" esetében három
szög alakban vertek le 3 cöveket. Közéjük kötöttek ki 
egy vászonruhát, ebbe tették a gyermeket. Teteiére 
gazruhát (zöldtakarmány hazavitelére szolgáló vászon
vagy festőruha) tettek, hogy árnyékot tartson.69 

Szentgálon teknőt vittek ki, abba tették az apróságot. 
Föléje ágakból árnyéktartót készítettek. 

A mezőn legfeljebb csak megszoptatták a piciket, 
tisztába nem tették őket. így gyakorta marta fel a 
vizelet kis testüket, amelyet a már ismertetett módon 
kezeltek. A nagyobbacskának rágnivalót adtak a kezé
be, de előfordult, hogy a földre tett, zsákon fekvő 
gyermek a földet tömte a szájába.. 

Nyáron a bölcsőben fekvő gyermek arcára a legyek 
ellen könnyű, fehér rongydarabot, fátyolt vagy ken
dőt tettek. Kemesszentpéteren a bölcsőre egy zöld 
ágat helyeztek (keresztbe), erre tették az arcot védő 
ruhát. Előfordult̂  hogy a mozgolódó gyermek ezt úgy 
magára húzta, hogy mire édesanyja észrevette, meg
fulladt tőle. 

A kisgyermek helye a családban, házban. 
Gondozása 

A gyermek személyének fontossága családbeli, ház
beli helyében is megmutatkozott. A sokgyermekes 
parasztcsalád a kisebb gyermekre kevesebb gondot 
fordított, mint az 1—2 gyermekes szülők. Századunk 
közepére ahogy csökkent a családonkénti átlagos 
gyermeklétszám, úgy nőtt a gyermek személyének 
jelentősége. 

Vizsgált korszakunkban a bölcsőből kikerülő, egy 
év körüli állni tudó kisgyermeket általában az álló
székbe tették. Az állószék házilag vagy asztalos által 
készített, egyszerű bútordarab — négy lábon álló, ala
csony, közepén lyukas, rövid pad. A gyermek az álló
székben nem akadályozta a felnőtteket házbeli mun
kájukban, ugyanakkor meg is óvták őt így a házban rá 
leselkedő veszedelmektől. Sok gyermeknek görbe lett 
a lába a hosszú állószékbeli tartózkodástól. Nemegy
szer rogyadozott a kicsi, s csak akkor vették ki. Az 
öregasszonyok szerint „így keménykedett meg a 
lába/' Az apróság szórakoztatására az állószékre né
hány egyszerű játékot tettek eléje: rongybabát, 
kukoricamuzsikát, rossz fakanalat. De legtöbb eset
ben itt kapta ételét is, a mácsikot vagy gáncát, amit 
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16. ábra. Anya gyermekeivel Lókút 1937. Vajkai A, felv. 
Bakonyi Múzeum Veszprém. N 3493. 

Abb. 16. Mutter mit ihrem Kindern, Lókút 1937. Aufnahme 
von A. Vajkai. Bakonyi Museum Veszprém. N. 3493. 

kézzel tömött szájába. Tulajdonképpen így, önmagá
tól tanult meg enni is. Volt olyan ház is, ahol állószék 
nem lévén, a felfordított konyhaszék (hokedli) lábai 
közé tették a gyermeket. Lókúton amíg nyugodtan 
ült, egy rossz kábátokkal kibélelt füles kosárba ültet
ték. Kemenesszentpéteren használták a forgószéket is, 
ami nem volt egyéb, mint a mestergerenda és a padló 
közé ékelt függőleges rúd, amelyből a gyermek mell
magasságában egy vízszintes bot nyúlt ki, amelynek 
végét egy negyedkörben meghajlított pálca kapcsolta 
a rúdhoz. Ebbe a negyedkörbe állították be a gyerme
ket, ahol csak körmozgást végezhetett. Ahogy növe
kedett, úgy nőtt ki az állószékből is és néhány hónap 
után kibújt belőle. A támasz nélkül maradt gyermek 
leggyakrabban csúszkált csak a földes szobában. Ese
tenként rossz kabátot vagy kötényt dobtak neki a 
földre, amit vagy magával húzott, vagy lecsúszott ró
la. Ez a földön való mozgás nem volt veszélytelen az 
egyetlen szál hosszú ingbe öltöztetett gyermek számá
ra. A járni tanulgató apróságnak járókát készítettek, 
amelyet három keréken maga előtt tolt. Ahol lehető
ség volt rá, ott a felnőttek hívogatták, bátorítva és 
járásra buzdítva így a kicsit. De szívesen vezetgette a 
nagyanyja is, úgy hogy a mellkasán egy rongyot vetett 
át, amit hátul megfogva tartotta a botladozót, vagy 
egy bot egy-egy végét fogva segítették az első lépése
ket. Támasz volt a gyermeknek a maga előtt tolt kis
méretű fatalicska is. 

Tulajdonképpen minden családban szerették a már 
megszületett gyermeket, bár sok esetben a körülmé
nyek miatt nem volt kielégítő gondozásuk, s nem is 
törődtek velük eléggé. Felnőttek úgy, hogy a szülő— 
gyermek kapcsolatának hagyományosan kialakult 
rendjén változtattak volna. 

Ha lehetőségük volt rá, az aprócska, csetlő-botló 
gyermeket szívesen vették ölükbe a felnőttek. Dereku
kat fáslival vagy egy nagyobb kendővel szorosan kö
rülfogták, hogy tartása legyen. Általában „rózsám"-
nak becézgették, míg a nagyobbacskát már csak a ne

vén - teljes vagy becézett formában — szólították. 
Ültetni nemigen merték, nehogy púpos legyen. 

A bölcsőből kikerült gyermek éjszakai hálóhelye a 
supinak vagy tuliágynak, supedlinek nevezett alkal
matosság volt, ami tulajdonképpen egy négy keréken 
mozgó, ágy alá betolható fiók. Itt, a család létszámá
tól függően 2—4 gyermek aludt. Ha másutt nem volt 
hely, akkor az ágy végébe, a felnőttek lábához került a 
gyermek. Előfordult az is, hogy széles deszkát helyez
tek az ágy fal felőli két végére és arra tették a gyerme
keket. A szülőkkel nem aludt soha a gyermek, nagy
anyjával viszont igen, azt tartva, hogy „azért, mert 
hisz a nagyanyja nevete.". A német falvakban a su-
pedli mellett használatos volt még az asztalágy 
„Tischped" (a tetejét levették, az oldalát kihúzták, 
készen volt a fekhely), a padágy „Kahnped" (a pad
láda tetejét hajtották fel), amelyben csak egy gyer
mek fért el. Az ágynemű sok esetben egy-egy rossz 
kötény, rossz kabát vagy egyéb használhatatlan rongy 
volt. 

A négy éven aluli gyermekek öltözete rendkívül 
egyszerű volt. Színes, általában sötét (festő vagy fla-
nell) anyagból készült hosszú, lefelé bővülő, hosszú 
ujjú ing, amelyet szoknyának neveztek. Leányokra, 
fiúkra egyaránt ezt adták. Amellett, hogy gyorsan 
elkészítették, előnyös is volt a még nem szobatiszta, 
de pelenkát már nem viselő, csúszó-mászó gyermekek
nek, akikre „kis hitvánság" való csak. Később, 4 év 
körül már bugyogófélét is adtak rájuk, a fiúkra sok 
helyen pedig kezeslábast (a nadrág a felsőrésszel egy
beszabott volt, a nadrágrészen elől-hátul kis nyílással). 
Ünnepen is mindkét nembeli gyermekek „szoknyát" 
viseltek, de ezt általában fehér gallérral és az ujja vé
gén vagy a nyakánál fehér csipkével díszítették. Ilyen
kor a fiúkra megkülönböztetésképpen kalapot is ad
tak. Egyébként egy év után a főkötőt levették, he
lyette kötött vagy egyszerű szövetből készült, a fület 
védő sapkát, a lánykák pedig kendőt kaptak. Városlő-
dön, Kislődön a fiúknak sárga zsinóros kék vagy feke
te siltes sapkát tettek a fejére. Kemenesszent
péteren a kislányok az anyjuk kendőjét kötötték fel 
télen, sokszor alig látva ki belőle „ollanok vótunk, 
mint a cocamárik" - emlékeznek vissza adatközlőim. 
Nyáron általában — a már említett ünnepi alkalmakat 
kivéve - nem tettek semmit az egy esztendőt betöl
tött gyermekek fejére. 

A téli öltözet annyiban különbözött a nyáritól, 
hogy festő- vagy kartonszoknya helyett barchent volt, 
hátukon, derekukon keresztbe kötve egy nagy kendő
vel. 

A kisgyermekek lábravalója általában rongypapucs 
volt, („tutyi"), de a négyéves gyermekek tavasztól 
őszig mezítláb jártak. Az elmondottak és a korabeli 
fényképek arról tanúskodnak, hogy kevésnek jutott 
az ünnepi alkalmakat kivéve cipő vagy kiscsizma. A 
német községekben már a 4 év körüli gyermekek is 
kaphattak faklumpát. Sokan télen, nem lévén cipő
jük, anyjukét húzták fel és szöktek ki benne csúszkál-
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17. ábra. Piller Ferencné kislányával Lók út 1940. Bakonyi 
Múzeum Veszprém. 

Abb. 17. Die Frau von Ferenc Piller mit ihrer Tochter. Lókut 
1940. Bakonyi Museum Veszprém 

ni a Balaton jegére. Előfordult, hogy cipőjük nem volt 
a kisgyermekeknek, ezért a telet a kemence mellett, a 
sutban vagy az ágy végébe dobott rossz kábátokon, 
rongyokon töltötték. 

A kisgyermekeket is egészen hosszú ruhában járat
ták, ahogy nőtt, úgy lett rövidebb a ruhája, majd ki
nőve belőle kisebb testvére viselte tovább. Ez volt a 
sorsa az ünnepi ruháknak is. Ha már szűk lett egy 
ruha, akkor a felsőrészét levették és „alj"-ként hord
ták tovább. Ezen okok miatt a kisgyermekeknek soha 
nem készítettek drága kelméből ruhát. Bontott vagy 
egyszerű anyagot használtak csak erre a célra. 

Általában elmondható, hogy iskoláskorig a gyer
meknek nem volt valamirevaló ruhája. Búcsúra min
den esetben kaptak valami új ruhát, még akkor is, ha 
édesanyjuk éjjel varrta meg. Néhány helyen húsvétra 
új ruhát készítettek a kisebb gyermekeknek is.70 

Kevés volt az az anya, aki külön gondot fordított a 
gyermek szobatisztaságra nevelésére. Az 1930-as évek 
körüli időszakban több helyen volt éjjeli, s arra ültet
ték rá a pelenkából kivett kisgyermeket. Korábban 
egy esztendő után már nem tettek pelenkát a gyer
mekre, de nadrágot sem kapott. Ott végezte el szük

ségét, ahol érte. Amikor a szabadban voltak, ez nem 
okozott gondot. Télen, a szobába szorulva annál in
kább. A vizelettel nem sokat törődtek: „pisát, ahová 
pisát" — mondották az idős asszonyok. A székletét a 
szoba padlójáról lapátra seperték és kidobták. A házra 
nézve a hasmenéses gyermek volt veszélyes. Ilyen kö
rülmények között lehetetlen volt tisztán tartása. Há
rom esztendős korára aztán általában szobatiszta lett 
minden gyermek. 

Az első esztendő után hetente kétszer fürdették a 
kisgyermeket, de naponta megmosdatták. Két év után 
már csak hetente egyszer fürösztötték, szombaton és 
nagy ünnep előtt. Ekkor mosták meg a hajukat is. 
Tiszta ruhát akkor kaptak 1—4 év között, ha el
piszkolódott a rajtuk levő. Unnap előtt viszont min
dig teljesen tisztába öltöztették őket. 

A gyermekek táplálkozása 

A 4—5 esztendős gyermek táplálkozása általában 
megegyezett a felnőttek gyakran egyoldalú étkezésé
vel. Az iskolásgyermekek táplálkozásával kapcsolato-

18. ábra. Anya leányával Olaszfalu 1921. Gyórffy-Viski felv. 
Néprajzi Múzeum. F 29961 

Abb. 18. Mutter mit ihrer Tochter. Olaszfalu 1921. Auf
nehme von Győrffy-Viski. Ethn. Museum F 29961. 
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san az 1930-as években felmérést végzett Fónay Tibor 
és Sülé Sándor.7 ! Eredményeiket közzé tették. 

A munkára fogott gyermekek táplálkozása azonos 
volt a mezei munkát végző felnőttekével: több húsfé
le, kalóriadús étel jutott nekik. A témakör részletes 
felgyűjtésére és feldolgozására a jövőben kerül sor. Itt 
most elsősorban a kicsik, a négy éven aluliak táplálko
zásáról írok csak, hisz ezzel megyénkben részletesen 
nem foglalkoztak. 

Elmondható, hogy korszakunkban majdnem min
den anya 1—2 esztendeig szoptatta a gyermekét. Ha 
valamilyen oknál fogva ez nem sikerült, akkor friss 
fejős tehén (borjas tehén, lehetőleg a csecsemővel egy
idős borjú legyen) tejét adták vizzel hígítva. Bár akadt 
olyan, aki tisztán adta csak a tehéntejet. Ahogy nőtt a 
gyermek, úgy a tejet egyéb ételekkel váltogatták: a 
szárazon megpirított lisztet teával engedték fel, búza
darát vízben megfőztek. Készítettek nekik tejes dara
kását, tejbe vagy cukrosvízbe áztatott zsemlét, forrá
zott zsemlét és rántáskását (a megpirított lisztet cuk
ros vízzel engedték fel) — utóbbit rongyba kötve cu-
miként is adták a síró gyermek szájába. 10—12 hóna
pos korig, előre megrágták a kisgyermek számára az 
ételt. Az 1920-as évek végétől sokan már tésztaszűrőn 
nyomták át az ételt vagy villával összetörték az egy 
éven aluli gyermekeknek. Az öregasszonyok változat
lanul őrizték a régi szokást: „Vót itt egy öregasszony, 
Zsófi néni, a kötényébe mindig vót sütt meg főtt 
krumpli. Megrágta és az utcán a gyerekeknek atta a 
szájábú! Netek, egyetek! Fene meg nem ette — szokta 
mondani." 

Egy esztendő körül már a felnőtteknek készített 
étkeket kapták a gyermekek is. Eléjük tették a búza-
gáncát, mácsikot és marokkal ették. A kenyeret gyak
ran kapták üresen, aminek még az égett haja is elfo
gyott. Nemcsak a kicsiknek, de még a 4—6 éveseknek 
is kedvence, csemegéje volt a zsemle, a kemence fene
kén sütött lángos, a lekvárral vagy káposztával töltött 
kelttészta. A szegényeknek az aszalt vadalma és vad
körte. Az összeszedett vadalmát a szekrény tetején 
sárgították még az 1930-as évek második felében is. 

Szívesen adtak a gyermekeknek nyers répát, ká
posztatorzsát, helyenként almát. 

Télen sütöttek egy-egy sütő krumplit, készítettek 
kukoricakását a kemencén vagy kemence körül játsza
dozó gyermekeknek. 

Húsfélét ritkán kaptak, az kellett a mezei munkát 
végzőknek. Ahol szokás volt az erdei gyűjtögetés (pl. 
Városlőd, Vöröstó, Bakonybél stb.), ott gombához, 
erdei gyümölcshöz is hozzájutottak. Általában el
mondható ugyan, hogy nem éheztek a gyermekek, 
mert tej és kenyér mindenhol volt — „ . . . már átunk 
az istállóajtóba', mikor idesanyám fejt, ittuk a meleg 
te jet . . ." . De sem zöldfőzeléket, sem kielégítő meny-
nyiségű gyümölcsöt, sem tojást nem kaptak, táplálko
zásukat egyoldalúvá tette a szénhidrátdús, lisztes éte
lek állandó fogyasztása. Ehhez járult, hogy helyen
ként bort is itattak kiskorú gyermekkel, különösen a 

19. ábra. Keresztelő Hidegkúton 1938. Vajkai A felv. Bako
nyi Múzeum Veszprém. N 2971. 

Abb. 19. Taufe in Hidegkút 1938. Aufnahme von A. Vajkai. 
Bakonyi Museum Veszprém. N. 2971. 

múlt század végén és századunk elején. Nemesvámo
son pl. előfordult, hogy pálinkás kenyeret kaptak reg
gelire. 

Adalékként említem meg, hogy Sülé Sándor vizs
gálatai alapján Kerta táplálkozásáról teljes képet al
kothatunk. 1937-ben feljegyezte, hogy télen kétszer 
(9 és 15—Г6 ), nyáron ötször étkeztek. A gyerme
kek táplálkozása iskoláskorban azonos volt a felnőtte
kével. 
Télen reggelire sült burgonyát, káposztát, szalonnát, 
előző napi ételmaradékot, kolbászt, kövesztettet, 
disznósajtot vagy tejet ettek. A szegények gyakran 
csak üres kenyeret. 
Ebédre: húst, szalonnát, kolbászt, krumpligánicát, bú-
zastercet, tejes kukoricagombócot, különféle pogácsá
kat, kukoricaprószát, krumpli-, bab-, paradicsomle
vest. 
Nyáron a reggeli kolbász, szalonna, sonka, tej, cseresz
nye, körte, szőlő volt kenyérrel. A húsféléhez hagy
mát, uborkát vagy paprikát ettek. A szegények ugyan
azt ették nyáron is, mint télen, sőt, előfordult, hogy 
csak üres szeder volt a reggeli. Nyáron is gyakori volt 
a sült vagy főtt burgonya. 
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Ebédre általában levest, tésztafélét (főtt: túrós, darás, 
mákos, lekváros, diós, sült, kelt, rétes, pogácsa, pala
csinta) ettek. A szegények gyakran csak süni levest 
(főzelék). 
A vacsora leves (tejes-, csipetke-, krumpli-, tejfölös-, 
tészta-) volt vagy különféle kásák (krumpli, kukori
ca), pogácsa, tej. A szegényeknél kenyér levessel vagy 
burgonya. 1938-ban felmérést is végzett Sülé Sándor 
az iskolásgyermekek táplálkozásával kapcsolatban. 81 
tanulót kérdezett meg. Eredményei a következők vol
tak: 
1938. május. 
Reggeli: gazdagyerekek: 30 tej, 6 kévé, 6 tojás, 15 
szalonna, 
szegénygyerekek: leves kenyérrel, 6 semmi 
Та órai: az iskolában osztott 2 dl tej fejenként. 
Ebéd: 22 leves + főzelék, 24 leves+ tészta, 3 leves + 
hús, 18 csak leves, 4 csak főzelék, 9 csak tészta, 1 tej. 
Vacsora: 18 tej, 16 leves, 35 déli maradék, 9 burgo
nya + kenyér, 3 semmi. 
Az adatok megtalálhatók Sülé Sándor: A táplálkozás 
Kertán. Néprajzi pályázat. Bakonyi Múzeum adattára 
Veszprém. Itsz. 10.788-10.799/74. 40-43. pp. 

Gyermekbetegségek, gyermekhalandóság 

A leggyakrabban előforduló gyermekbetegségek 
két csoportra oszthatók. Egyik részük hosszabb-rövi
debb idő után gyógyult, ezekkel szemben házi gyógy
módot, házilag előállítható gyógyszereket, növényi 
főzeteket alkalmaztak. Ilyen betegség volt a hasfájás, 
amelynek ellenszere a köménymag volt. Megfőzték 
teának, vagy parázsra téve füstje fölé tartották a cse
csemő hasát és a pelenkáját. De itattak vele vörös
hagymateát is. Városlődön hatásosnak bizonyult a 3 
db összetört feketebors teába keverve — bár ez nem 
volt veszélytelen gyógyszer. A hasmenést a gyermek 
hasára kötött meleg ruhával kezelték. Egyesek, főként 
már az 1930-as években, rizsnyákot adtak ilyenkor a 
gyermeknek. Sajnos a diétát nem ismerték, orvoshoz 
pedig a legritkább esetben fordultak, így csak az idős 
asszonyok hagyományos gyógymódjára szorítkoztak. 
Ha felpuffadt a hasa a gyermeknek, akkor zsíros ká
posztalevelet kötöttek rá. Ha a kisgyermek hányt, ak
kor okként azt hozták fel, hogy kifordult a köldöke. 
Ilyenkor „kenőasszonyt" hívtak (ugyanezt felnőttel is 
elvégezték), aki hasra fektette a kis beteget, a hasától 
kiindulva húzta hátra a kezét, majd a derekánál a két 
csigolya között összefogta a bőrt és húzott egyet raj
ta, hogy pattant. Ezután hasonfekve pihent egy órát 
és rendbejött. 

A torokfájást hasonlóan gyógyították Városlődön. 
A torkát fájdító gyermeknek bezsírozott újjal „fel
húzták' a manduláját." Az álla alatt kezdték, a feje 
tetejéig húzták, amíg pattant. Megyeszerte gyakorolt 
eljárás volt, hogy a torokgyulladásos gyermeknek pet-
róleumos cukrot adtak, torkára pedig langyos vizesru

hát és szárazkötést tettek. Ha köhögött is à beteg, 
hársfateát adtak neki. Szamárköhögés (pertussis) ellen 
pedig a szamár után megitatták a vödörből a gyerme
keket is. A sebre pókhálót, a törött testrészre pedig 
vizelettel kevert agyagot („sárgafőd") vagy marhatrá
gyát tettek. 

Gyakori volt kisgyermekeknél a fertőző kötőhár
tyagyulladás, amit szemhurutnak neveztek. Leggyak
rabban ezt úgy gyógyították, hogy kinyalták a gyer
mek szemét vagy anyatejet fejtek bele. Kevesen akad
tak, akik kamillateával mosták a gyermek szemét, 
amíg helyrejött. 

A szájpenészt kristálycukorral próbálták ledörzsöl
ni. Az álmatlan, sírós gyermekkel mákgubóból főzött 
teát itattak, ami rendkívül veszélyes volt, károsítva a 
gyermek idegrendszerét. 

Ahogy a vázlatos áttekintésből is kiderül, a beteg
ségek nagy részét az emésztőszervek és a felső légutak 
megbetegedése okozta. A gyermekeket orvoshoz nem 
vitték. A házi gyógymódok többnyire csak tüneti ke
zelések vagy babonás eljárások voltak. Ha végképp 
nem tudták megállapítani a gyermek baját, akkor ron
tásra, szemmelverésre gyanakodtak. Ilyenkor a kará
csonyi abrosz alatt (az az abrosz, ami szent estén volt 
az asztalon) a virágvasárnap megszentelt barkát meg
gyújtva, megfüstölték a letakart gyermeket. A másik 
gyógyszer a szenesvíz volt. 3 izzó parazsat (ha nem 
volt kéznél, megtette 3 izzó gyufafej is) egyenként 
egy zománcos bögrében levő vízbe ejtettek: az első
nél: kalap alá — mondták. A másodiknál: konty alá, a 
harmadiknál: fejkötő alá. Amelyiknél leszállt a szén, 
az verte meg szemével a gyermeket. A készítményt 
ezután szentelménnyé tették: az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében keresztet vetettek rá, majd Jézus 
nevében a gyermek homlokára keresztet tettek, meg
mosták az arcát, kezét, lábát, három cseppet ittattak 
vele a többit pedig beöntötték az ágy alá. Balatonaka
iiban ólmot öntöttek. A gyermeket lefektették és egy 
lepedővel letakarták. A fejére rostát helyeztek, ebbe 
pedig a nyírágseprű vesszőjét és egy tál vizet. Ide ön-

20. ábra. Gyermekravatal Devecser 1933. Madarassy L. felv. 
Néprajzi Múzeum. F 47779. 

Abb. 20. Kinder-Aufbahrung in Devecser 1933. Aufnehme 
von L. Madarassy. Ethn. Museum F 47779. 
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21. ábra. Lakodalom Városló'dön 1937. Bakonyi Múzeum 
Veszprém 

Abb. 21. Hochzeit in Városlőd 1937. Bakonyi Museum 
Veszprém 

tötték az olvasztott ólmot. A vízben megszilárdult 
alak eredetije okozta a gyermek ijedelmét. 

A betegségek másik csoportja az esetek nagy részé
ben halállal végződött. Ezek egy része is emésztőrend
szeri megbetegedés vagy a felső légúti szervek betegsé
ge volt, de a legnagyobb számban a veleszületett gyen
geség, idegrendszeri görcsök és a táplálkozásból eredő 
gyermekaszály fordult elő és okozott halált az 5—7 
éven aluliak között. Arányuk a falvakban évente je
lentkező járványok fölé emelkedett. Bár utóbbiak kö
zül a roncsoló toroklob (difteritis), a kanyaró és a 
vörheny nagy pusztítást okozott. Előfordult, hogy né
hány nap leforgása alatt egy-egy család 2—4 gyerme
ket is eltemetetett. 

Igaz, hogy vizsgált korszakunkban minden évről 
nem rendelkezünk a halálokokat is feltüntető statisz
tikai kimutatással, mégis megdöbbentő a rendelkezé
sünkre álló néhány adat is. Pl. 1903—1913 között az 
5—7 éven aluli gyermekhalandóságnak több mint 
50%-át a kanyaró, vörheny, szamárhurut, difteritis és 
TBC mellett a táplálkozásból eredő gyermekaszály, az 

idegrendszeri görcsök, a tüdő- és mellhártyagyulladás 
valamint a bélhurut okozta. Egy-egy halállal végződő 
járvány, fertőző betegség száma az említett időhatá
ron belül nem emelkedett ötszáz fölé. A veleszületett 
gyengeség, a bélhurut, a görcsök és a légzőszervi meg
betegedések halált okozó száma 2—3 ezer között volt. 
Az 1920-as években egyre többször szerepel az angol
kór is. Dunántúli viszonylatban nézve az 1920-as évek 
második felére a súlyosabb gazdasági körülmények 
miatt ugrásszerűen megnőtt (10—30 ezer között!) a 
veleszületett gyengeség, a bélhurut és a légzőszervi 
megbetegedések okozta halálesetek száma. Az összes 
halálesetnek kb. 75%-át ezek tették ki. A legtöbb 
gyermek egy év alatt, ezen belül 1—30 nap között 
halt meg. Veszprém megyében a veleszületett gyenge
ség okozta halálozás a század eleji adatokhoz képest 
az 1920—1930-as években több mint kétszeresére 
nőtt: 2117-ről 5252-re.72 Az elhalt gyermekeknek 
több mint a fele 1910-20 között nem részesült orvo
si kezelésben.73 

A meghalt kisgyermeket is siratták — „mer' a ma
dár is sajnálla a kicsinnyét" —, Kemenesszentpéteren 
Mária-énekeket énekelve virrasztották. Szentgálon a 
temetés napját megelőző este öt öregasszony ült le a 
felravatalozott kisgyermekhez és imádkozott. A rava
talt az első szobában állították fel, melléje szentelt 
vizet és szentelt búzát helyeztek, amellyel a halottat a 
megnéző rokonai és a szomszédok meghintették, há
rom keresztet rajzolva föléje. A halott gyermekről azt 
hitték, hogy angyallá változik. Koszorúslánynak öl
töztetve temették el a kislányokat, a fiúk mellé bok
rétát tettek. Az anya menyasszonyi ruhájában nem 
temettek el gyermeket, mert ez szerencsétlenséget ho
zott volna az anyára. Azonban szemfedőnek gyakran 
használták fel az édesanya menyasszonyi fátylát, bár 
legtöbb helyen a keresztanya vette meg keresztgyer
meke halotti ruháját, szemfödelét és bokrétáját — ko
szorúját. A temetőbe vagy a keresztszülő vagy egy 
lány és egy legény vitte ki. A kis halottat, a neki 
kijáró végtisztességgel (sirató és tor nélkül) temették 
el. A kereszteletlenül elhalt katolikus család gyerme
két többnyire ősei vagy rokonai sírjába temették, álta
lában pap nélkül. A protestánsok mint keresztény 
magzatot pappal temették el. 

Előfordult nemegyszer, hogy a nyomorúságos élet
körülmények és a bőséges gyermekáldás miatt meg
könnyebbültek a szülők egy-egy gyermek elvesztése
kor: „ . . . mit sirsz — mondta idesanyám. Vattok ele
gen: Még meghalhat e' pár, maradtok elegen! - A 
gyermeket a gyerek sajnálta igazán." Olyan családban, 
ahol már rátértek az egykére, esetleg két gyermek volt 
a családban, ott tragédia volt a gyermek elvesztése és 
azon igyekeztek, hogy mielőbb szülessen másik he
lyette. Az ilyen helyen a gyermek legkisebb betegsége 
esetén is orvoshoz fordultak. 

Ha csecsemő halt meg, azt mondták, hogy „hamar 
lesz itt a gyerek, mer' a pici itt hattá a lábát." Általá
nosnak mondható a vizsgált korszakban, hogy a meg-
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halt gyermek helyett mindig született másik. Az egy 
év alatt elhalt apróság édesanyja Szent Iván napig 
(jún. 26.) a gyermek halála után egyetlen esztendőben 
sem ehetett gyümölcsöt, mert az angyalok akkor nem 
kínálják meg a mennyben a gyermekét, mivel anyja a 
földön már megette. Hasonló tilalmat jegyzett fel 
Luby Margit is Szatmárban.74 

Az árvák 

A gyermekhalandóság mellett meg kell említeni azt 
az esetet is, amikor az anya vagy az apa halt meg és 
árvák maradtak utána. 

Az apa halála esetén az anya általában egyedül ne
velte fel gyermekeit. A legidősebb fiúnak a gazdaság
ban az apát kellett helyettesíteni. 12 esztendős koruk
tól kezdve szolgálni mentek a gyermekek, ha kisebb 
testvéreik voltak otthon, hogy így segítsék a támasz 
nélkül maradt családot. Az asszony özvegységre jutva 
soha nem maradt férje családjánál, hanem hazaköltö
zött szüleihez. 

Ha az anya halt meg — ami gyakoribb volt —, ak
kor az apa nem nősült újra sok esetben, hanem egye
dül, nagyobb leánya segítségével (ha volt!) nevelte fel 
a gyermekeit. Ilyenkor rendkívül sok munka hárult a 
legidősebb lányra. A szülésen és szoptatáson kívül 
minden dolgot ő végzett, ami édesanyja munkája volt. 
A házban, a ház körül és a mezőn ugyanúgy helyt 
kellett állnia, mint a kisebb testvérei nevelésében, 
ugyanúgy végezve mindezeket, mint a felnőtt asszo
nyok. Ha a nagyszülők egészségesek, jó munkabírá-
súak voltak, akkor meghalt lányuk gyermekeit szíve
sen magukhoz vették, felnevelték. Előfordult az is, 
hogy a halott asszony lánygyermekeit lánytestvére 
vette magához, a fiúk pedig az apjuknál maradtak. 

22. ábra. Cséplés Szentgálon 1920 körül. Bakonyi Múzeum 
Veszprém 

Abb. 22. Das Dreschen in Szentgál um 1920. Bakonyi 
Museum Veszprém 

23. ábra. Kanászgyerek Szentgálról 1930. Êbner S. felv. 
Néprajzi Múzeum. F. 62753 

Abb. 23. Der kleine Schweinehirt in Szentgál 1930. Auf
nahme von S. Ebner. Ethn. Museum F 62753 

//. A gyermekek nevelése 

A gyermekeket azzal, hogy felnőtt korukig szüleik, 
nagyszüleik mellett, a családi közösségben voltak, el
sősorban az ő segítségükkel ismerték meg a paraszti 
élet törvényeit, a munkát, — tulajdonképpen állan
dóan nevelték. Bár a család mint munkaszervezet csak 
másodlagos feladatának tekintette az utódok felneve
lését.75 Ez a nevelés kettős célú volt: a gyermek a 
paraszttársadalom törvényeit ismerő és tisztelő felnőt
té váljon, miközben a családi munkaszervezetben 
munkaerőként tanulja meg évenkénti ismétléssel a ter
melés módját.76 E kettős célt szem előtt tartva neve
lődött bele a gyermek a paraszti élet nehézkes méltó
ságába, szép rendjébe.77 

A kicsi gyermek (a 4 esztendőn aluli) nevelése ab
ban nyilvánult meg, hogy igyekeztek távoltartani őt a 
felnőttek munkájától és amikor idejük engedte kedvé
ben jártak, szórakoztatták. Pl.: csengőt ráztak neki, 
zsebkendőt adtak a kezébe. Szívesen vették ölbe, a 
térdükön lovagoltatták: „Csett Pápára, esett, esett, 
esett" — mondókával. Sétálgattak vele a szobában, 
miközben a nyakukban ült és mondogatták: „Viszi, 
viszi, vásárra", vagy a hátukra véve: „Korpát vegye
nek, korpát vegyenek!" miközben megcsiklandozták 
a kicsit. Szentgálon a már lépegető gyermeket meg
fogta a nagyanyja, miközben leült a gyalogszékre, 
majd az apróság egyet jobbra, egyet balra lépett, 
nagyanyja pedig énekelt hozzá: „Dirib-darab szalon
na, egye meg a dallos. Háromféle kutyasz . . . egye 
meg a táncos. Kicsi lábad nagyra hágod! (toppant a 
lábával). Görbe orrod sz . . . ba vágod! Uccu bizony 
belevágod!" - mire bólintott a fejecskéjével. Máskor 
pedig a térden ringatva mondogatták: 
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„Hinta baba, ringó. 
Repülj rózsabimbó! 
Hopp, a torony tetejében 
van egy csodahintó. 
Ülj föl a hintóba, 
szállj a kerek tóba! 
Gyere vissza fehér hattyú 
csingilingi szóra."78 

De a nagyanya vagy a nagyapa mesélt is a gyerme
keknek. Nyári estéken kiült velük az udvarra és be
szélt a holdról, a csillagokról. Pl. „A hold Isten kalá
csa. Ha fogy, akkor a jó Istenke egy-egy szeletet ad 
belőle az éhes gyermekeknek. Ha újra gömbölyű, ak
kor megint sütött, hogy kioszthassa újra az éhes kis
gyermekeknek."79 (A jövő néprajzi kutatásának lesz 
a feladata a gyermekeknek mondott mesék összegyűj
tése is Veszprém megyében.) Télen, a lakásba szorulva 
hallgatták az öregek elbeszélte mondákat, babonás, 
sokszor félelmet keltő történeteket és a háborús emlé
keket. De már apró koruktól fogva találkoztak a kö
zösségi szokásokkal is. 

Mihelyt beszélni kezdett a gyermek, tanítgatták, 
kedveskedve, selypesen szóltak hozzá. Leggyakrabban 
selypesen is beszéltek, sok egészen iskoláskoráig, 
ugyanis nem javították a helytelenül kiejtett szavakat. 
Az asszonyok szívesen énekeltek is a kicsiknek „szen
teset, meg világit." Nagy gondot fordítottak vallásos 
nevelésükre. Korán megtanították imádkozni. Az 
imádságokat az anyától vagy a nagyszülőktől tanulták 
meg. Mindig a család legvallásosabb tagja foglalkozott 
a gyermekkel, ügyelte vallásos nevelését. Ennek mód
ja családonként változott, a család (elsősorban a csa
ládfő, a nőtagok) vallásosságának mélységétől függött 
mindhárom felekezetnél. Pl. Balatonakaiiban egy 
evangélikus asszony emlékezett vissza, hogy minden 
este és reggel nagyapja vezetésével a család körülülte 
az asztalt, imádkoztak, énekeltek és csak azután lát
hattak bármilyen dologhoz. Ahogy Bálint Sándor 
mondotta: „a klasszikus paraszttársadalomban a pa
rasztember egész élete Isten színe előtt zajlott le."80 

Ez a szellem figyelhető meg a gyermekek nevelésében 
is. Este imádság nélkül a beszélni tudó gyermek nem 
feküdhetett le. Gyakori volt az étkezés előtt együtt 
elmondott ima is. A katolikus családokban a gyerme
keket megtanították Jézus és a szentek nevére is. 
Többször előfordult, hogy a házi Szent Antal vagy 
Szűz Mária szobor előtt imádkoztak közösen téli esté
ken. Böjti napokon térden állva mondták az olvasót a 
gyermekek is. Az otthon tanult imádságokhoz az is
kolában újat is megtanultak. 

A karra vehető néhány hónapos apróságokat már 
elvitték a templomba. Ha az édesanya nem vihette, 
vitte a nagyanyja. A 4—5 esztendősek már nagyobb 
testvérükkel vagy az idősebb utcabeliekkel ^nentek. 
Az iskoláskorúaknak kötelező volt katolikusoknál 
minden reggel, vasár- és ünnepnap részt venni a misén, 
protestánsoknál pedig vasár- és ünnepnap az istentisz
teleten. Négyesztendős koruktól kezdve a templom-

24. ábra. Gyermekek Tihanyból 1930 körül. Bakonyi 
Múzeum Veszprém 

Abb. 24. Kinder von Tihany um 1930. Bakonyi Museum 
Veszprém 

ban a gyermekek nem ülhettek le, hanem elöl álltak. 
Az évek során mindig hátrább kerültek. Mire a lá
nyokból menyecske lett, a padok között volt a meg
határozott helyük. Nem fordult elő, hogy az elsőáldo
zásból vagy 12—15 éves korban a bérmálásból, konfir
málásból kimaradt volna gyermek. Bérmáláskor bér-
makeresztszülőt választottak, akiktől a leányok egy 
kasmír- vagy bársonykendőt, imakönyvet és rózsafü
zért, a fiúk ünnepi „üngöt" kaptak. 

A gyermekeket a beszéddel együtt tanították meg 
a felnőttekkel, az idősebbekkel szembeni tisztelet
adásra. A szülőket, a nagyszülőket, de még a 15 esz
tendővel idősebb testvérüket is magázták. Szüleiket 
„idesapám" — „idesanyám"-nak, nagyszüleiket öreg
apám—öreganyámnak - a kicsik „enyanya", „epapa" 
néven szólították. Az idősebb testvér „nénnye" vagy 
„báttya" volt. 

Az öregnek a gyermek nem mert visszafeleselni. Ha 
a felnőttek beszélgettek, a gyermekek nem hallgathat
ták. Ha vendég volt a háznál, beszélgetésnél sok he
lyütt ki is küldték a gyermekeket. Még a legények és 
nagylányok sem kapcsolódhattak bele a felnőttek be-
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25. ábra. A mezőn. Szentkirályszabadja 1937. Vajkai A. felv. 
Bakonyi Múzeum Veszprém. N 4985 

Abb. 25. Auf dem Feld. Szentkirályszabadja 1937. Auf
nahme von A. Vajkai. Bakonyi Museum Veszprém N 4985 

szédébe. Erre csak akkor volt joguk, ha megházasod
tak. Addig a fiúnak főleg az apja, a lánynak elsősor
ban az anyja (ugyanígy a nagyszülő) parancsolt. 

A családtagok között nem volt általános egymás 
köszöntése. Csak hosszabb útra menet vagy onnan jö
vet köszöntötték egymást „adjon Isten" — vagy „Is
ten veletek"-kel. Hasonlóan köszöntek akkor is, ha 
más házához léptek be. A gyermekek csak iskolás ko
ruktól köszöntek a felnőtteknek. De otthon, a család
tagoknak nem, csak az utcán vagy más házába bemen-
ve. A katolikusok „dicsértessék"-kel, a protestánsok 
pedig a napszaknak megfelelően köszöntek. „Kezét 
csókolom" köszöntéssel legfeljebb a tanító és a jegyző 
feleségét illették. Az utcán mindenki elvárta a gyer
mektől a köszönést. Ha nem köszönt, elhaladva mel
lette, megjegyezték: „de jó köszönő kisgyerek ez!" A 
tanító megtudván, az ilyen vétséget, veréssel büntette. 
A gyermekek egymást „szerbusz"-szal üdvözölték, 
13—14 évesek kezet is fogtak egymással. 

A gyermekeknek addig, amíg a szülői háznál vol
tak, déli és esti harangszóra otthon kellett lenni. A 
legtöbb esetben étkezésnél nem ülhettek az asztalhoz. 
Hátul ültek, gyalogszéken vagy a küszöbön és úgy 
ettek. Azonban miután a fiúk kaszáltak, a lányok pe
dig markot szedtek, helyet kaptak az asztalnál is. Az 
iskoláskor végére ez általában bekövetkezett. Akadt 
hely, ahol iskoláskor előtt alacsony asztalkán külön 
ettek a gyermekek, de iskoláskoruktól kezdve a fel
nőttekkel egy asztalhoz ülhettek. A fiú helye az apja 
mellett volt, a lányé az asztal sarkán, hogy ha valami
re szükség volt étkezés közben, könnyen felállhasson 
és az asztalhoz vihesse. 

A gyermek családbeli helye a családtípustól füg
gött. Ahol sok gyermek volt, ott kevesebb gondot 
fordítottak rájuk, alárendelt szerepük volt. A 2—3 
gyermekes vagy az egykés családokban nagyobb fi
gyelemmel vették körül őket. Szerepük megnőtt, 

nemcsak munkaerőt, hanem a család megtartóját is 
látták bennük. 

Az esti harangszó után sem a gyermekek, sem a 
nagylányok nem maradhattak az utcán, mert utób
biakat a falu szájára vette. 

A felnőttek, főleg a szülők a gyermekkel csak 
vacsora után beszélgettek. A közös ebéddel sietni 
kellett a munka miatt. Vacsora után azonban meg
beszélték a másnapi teendőket, amikor a gyermekek 
feladatát is megmondták. De ilyenkor kérdezték 
meg az iskolában történteket is, és szidták meg a 
rendetlenül viselkedőket. Ezeken kívül a szülők is, 
nagyszülők is elsősorban munka közben beszélgettek 
a gyermekkel. Ilyenkor mondták el az egyes munka
folyamatokat és igyekezetek szóban is elsajátíttatni 
a gyermekkel a különféle munkákat. Gyermekkor
ban a szülő és gyermek között egyoldalú volt a 
beszélgetés. A gyermek többnyire csak hallgatta, tu
domásul vette szülei szavait. Kérdezni csak a munká
val kapcsolatban kérdezhetett. A nemi életről, az 
asszonyi sorsról otthon alig tudott meg valamit. Szo
rosabb volt a kapcsolat a nagyszülő és a gyermek 
között. Többet is voltak együtt, többet is beszélget
tek. A mesék és imádságok nagy részét tőlük hallot
ták, tanulták. Ebben az esetben lelki kapcsolat ala
kult ki már gyermekkorban a nagyszülőkkel, míg a 
szülőkkel legfeljebb csak a gyermek házassága, csa
ládalapítása után. 

Akadt olyan család is, ahol a sok munka mellett 
nem maradt sem idő, sem erő a gyermekekre. Ha 
nagyszülők nem voltak, akkor az iskola nevelő ha
tása volt a legszámottevőbb az életükben. Az volt 
ilyen esetben a vélemény, hogy „azir' van az iskola, 
hogy ott tanújjanak, azir' van a tanító, hogy neveje 
a gyereket." 

A rokonok általában a gyermek tanulása, visel
kedése felől érdeklődtek. De ők csak kérdeztek, a 
gyermek csak válaszolt. 

A szófogadatlan gyermeket már 3—4 esztendős 
korában megbüntették. A hirtelen haragú anya meg
verte, de csak a tenyerével. Mások a sarokba térdei
tették, ahonnan csak bocsánatkérés után jöhetett ki. 
A fegyelmezésnek és büntetésnek ezt a két módját 
alkalmazták később is. A rendetlenkedő, az iskolá
ból a szülők tudta nélkül kimaradozó, hazudozó 
gyermeket a szidás mellett nadrágszíjjal vagy bottal 
verték mag. A lányokat könnyebb volt fegyelmezni, 
alkalmazkodóbbak és szófogadóbbak voltak a fiúk
nál. 10—12 esztendős fiút már az apja büntetett, 
tőle tartott még a legény is. Az apa szava, büntetése 
vagy dicsérete súlyosabb volt minden esetben az 
anyáénál. 

A felnőttek általában fukarkodtak a dicsérettel. 
Csak a nehéz munka elvégzéséért adtak elismerő 
szavakat. Ez az elismerés néhány szavas volt csak, de 
előfordult, hogy egy fejbólintással, fiúknál vallon-
veréssel, lányoknál simogatással juttatták kifejezésre 
a szülők megelégedésüket. Sülé Sándor mondotta el, 
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26. ábra. Indulás a mezőre. Nemesvámos 1937. Vajkai A. 
felv. Bakonyi Múzeum Veszprém. N 3515 

Abb. 26. Aufbruch auf das Feld. Nemesvámos 1937. Auf
nahme A. Vajkai. Bakonyi Museum Veszprém N 3515 

hogy Kertán, amikor az egyik család legényfia egye
dül kaszálta le a rozsot és ezt apjának megmondta, 
az apa a következőkkel fejezte ki elismerését: „A 
banga szakramentumodat! Hát lefogyott? " 

Előfordult, hogy egy nagyobb munka elvégzéséért 
jutalmat is kilátásba helyeztek: pl. a tavasztól őszig 
tartó állatőrzésért, ha az őrző nem követett el hibát, a 
szeptemberi vásárban ruhafélét vagy ostort kaphatott. 

Akkor, amikor a család és a paraszttársadalom tör
vényeit, szokásait elsajátították a gyermekek, elsajátí
tották azt a nevelési modellt is, amelyet az alig válto
zó körülmények között, azonos lehetőségek mellett 
maguk is — felnőve — megvalósítottak. 

Tisztálkodás, ruházat 

A négy éven felüli gyermekeket általában már 
csak hetente egyszer és nagy ünnep előtt fürdette 
meg anyjuk, egyébként maguk mosták meg kezüket, 
arcukat, lábukat. A hat év fölöttiek már önállóan 
tisztálkodtak, hétköznapokon nem fordítva sok gon
dot rá. Nagyobb mosakodásra csak ünnepek előtt -
beleértve a vasárnapot is — került sor. 

A lányok ruházata 4—5 esztendős koruk után a 
ruhák formáit és a viselés módját tekintve általában 
a felnőttek megyénkben tarka képet adó viseletéhez 
hasonló volt. Kartonból készült a nyári, barc-
hentból pedig a téli. Bő és hosszú ruhákban jártak, 
szoknyájuk mindig eltakarta a térdüket. A ruhák 
felső része a felnőttek réklijéhez vagy majkójához 
hasonlóan mellrészénél ráncolt volt, a szoknya pedig 
bő. Ha a felső résszel összevarták a szoknyát, akkor 
is megtartották az előzőhöz hasonló szabását. Nyá
ron a könyök felett végződött az ujja, télen pedig 
hosszú ujjú volt. 6-7 esztendős kortól kezdve fél
kötényt vagy melleskötényt kaptak a lányok. A kö
tény a viseletnek elválaszthatatlan része volt. Az 
ünnepi viselet formájában megegyezett a hétköznapi-
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val. Inkább a világos színek jelezték az ünnepi voltát 
és a magyarok legtöbbjénél a kötény elhagyása. A 
magyar lányok polgárosabb, a felnőttek viseletét 
másoló ruhákban jártak, míg a németeknél és a 
szlovákoknál a polgári elem elenyésző, ugyanúgy, 
ahogyan a felnőttek viseletében. Náluk a kötényt 
ünnepnapon is hordták, csak a ruhával megyegyező-
en finomabb anyagból készítették. A ruhát ilyen 
alkalomra általában selyemből, szemben a köznapi 
festővel. A kötényt pedig fehér batisztból vagy feke
te selyemből (lyszter), szélein csipkével díszítve. A 
németek kétrészes ruhában jártak, a réklit belekötve 
a húzott, gyakran lerakott szoknyába. 

A lányok a fejüket csak télen kötötték be. A 
lábukra ünnepnap húztak csak magas szárú cipőt, 
március 15-től szeptember 29-ig mezítláb jártak. A 
németek hűvös időben faklumpát is felvettek. A 
hidegben nagykendőt tett mindenki a vállára. 

A német leányoknak volt egy fehérrel kivarrott 
vállkendője, amelyet tavaszi és nyári ünnepi alka
lomra kötöttek fel. A tulajdonos nevének kezdő
betűjét és a készítés évét is belevarrták ugyanúgy, 
mint a menyecskék, idősebb asszonyok szokták. 

A fiúk 6—8 esztendős korban még a felsőrésszel 
egybeszabott és nyílással ellátott nadrágot hordtak. 
Többnyire már nem használatos, bontott anyagból 
házilag készítették el. 10 év után zeig pantallót és 
kabátot kaptak, amely alá egyszerű, házilag készített 
inget vettek fel. Ünnepi alkalmakra a pantallót és a 
kabátot egyszerű, általában sötét szövetből készítet
ték, a fejükre pedig bokrétás kalapot tettek. Télen 
vastagabban öltöztek az általában silány szövetből 
készült kabát alá. A fejükre siltes vagy házilag ké
szült, a fület védő sapka került. Március 15-szep-
tember 29-ig, de gyakran előfordult, hogy október 
30-ig mezítláb jártak. Mondogatták is: 

„Simon, Júdás, 
Jaj tenéked pőre gatyás!" — utalva gyenge öltöze

tükre és a lábbelihiányra. Utóbbi okozta a gyakori 
téli iskolai hiányzásokat is. Előfordult, hogy ha nem 
volt lábbeli, szüleikét húzták fel és úgy mentek ki 
télen. A Balaton-parti községekben a befagyott víz
tükrön a maguk készítette fakorcsolyával vagy anél
kül való csúszkálástól alig lehetett visszatartani a 
gyermekeket. Szüleik cipőjét, csizmáját elvéve szök
tek ki a házból. A csizmát mindaddig viselték, amíg 
a lábukon maradt. Ha kilyukadt megfoltozták, ha 
kinőtte az egyik gyermek, megkapta a másik. Hogy 
milyen nagymértékű volt a lábbelihiány, milyen ne
hezen jutottak hozzá, igazolják a korabeli felvételek, 
ahol még az ünnepi ruhában álló gyermekek lábán is 
rossz cipő, foltos csizma van, de gyakori az olyan eset 
is, amikor mezítláb állnak. A kopottan öltözött, sze
gény sorsú gyermekek pedig minden esetben cipő 
vagy csizma nélkül álltak a fényképezőgép elé. 



Hajviselet 

A négy esztendőt elhaladott lányoknak befonták 
a haját. Ha nem volt még elég hosszú, belefont 
pántlikával meghosszabbították. Az egy- vagy kétágú 
hajfonat végébe rózsaszín, kék vagy fehér szalagot 
kötöttek. Ünnepnapon a szalag nemzeti színű volt. 
Ha nem volt elég hosszú a haja, akkor felül megkö
tött szalaggal szorították le. Akadt olyan anya is, 
aki kukoricaszárra tekerte fel a kislánya haját, hogy 
göndör legyen. Varoslődön a lányok haját koszorúba 
tették. A két hajfonatot hajtűvel tűzték fel. Ha a 4 
esztendőt még nem töltötte be a kislány, akkor a 
hátrafésült hajába félkör alakú fésűt tettek, majd 
fölül piros vagy kék pántlikával kötötték át. A 12 
évnél idősebb lányoknak négy ágba fonták a haját, 
amelyet körös-körül feltettek, egy rézcsillagokkal 
kirakott fésűvel szorították a fejükhöz. 

A fiúkat iskolás korig kopaszra nyírták, utána is 
egészen rövidre vágták le a hajukat. Akadt olyan is, 
aki az iskoláskor végéig kopasz volt. 

Mind a viselet, mind a hajviselet korjelző és kor
hoz kötött volt már gyermekkorban is. Ez a korhoz-

27. ábra. Család Varoslődön 1920-30 között. Bakonyi Mú
zeum Veszprém 

Abb. 27. Familie in Városló'd zwischen 1920-30. Bakonyi 
Museum Veszprém 

kötöttség mutatkozott meg a gyermekek munkában 
való részvételében is. 

A munkára nevelés 

A parasztcsaládban vizsgált korszakunkban a 
gyermekek nemüknek és életkoruknak megfelelően 
tanulták meg a termelés módját. A csecsemőkorból 
a kisgyermekkorba felnőtt apróságok már utánozták 
a körülöttük látottakat. A 4—6 esztendős gyermek 
játéka elsősorban a felnőttek munkájának a másolása 
volt. Az egyszerűbb munkafolyamatokat tulajdon
képpen megfigyelés alapján, játék közben sajátítot
ták el. De a játék és munkaalkalom összefonódott a 
négyesztendős gyermek életében. Hiszen miközben a 
libákat őrizték, lehetőségük volt a játékra is. 

A gyermekek munkába fogása és az elvégzendő 
munka a család nagyságától, vagyoni helyzetétől és 
az adott földrajzi egységben uralkodó gazdálkodási 
ágtól függött. Egy elsősorban földművelő közösség
ben a földműveléssel kapcsolatos munkában vettek 
részt a gyermekek először, az állatok gondozásába 
később kapcsolódtak csak be. Az elsődlegesen állat
tartó közösségben pedig csaknem az iskoláskor végéig 
főként az állatok felügyelete és gondozása volt a 
gyermek dolga. A földművelő munkát később sajá
tította csak el. Vizsgált korszakunkban és területün
kön általában a fiúk először csak az állatokat őriz
ték, majd 10 éves koruk után vettek részt apjukkal 
a mezei munkában. Azokban a községekben, ahol az 
állattartás volt hangsúlyosabb, ott csak 14 esztendős 
koruk után vettek részt a földművelésben. Külön 
csoportot képeznek azoknak a szegény családoknak 
a gyermekei, akik már 10—12 esztendős korukban 
elszegődtek szolgálni, őket nem az apjuk, hanem az 
öregebb béres vagy maga a gazda vezette be a külön
féle munkába, munkafolyamatokba. Általában ritkán 
mutatták meg nekik, hogy kell csinálni. Megfigyelés 
alapján sajátították el, majd végezték önállóan. A 
lányok esetében más volt a helyzet. A szolgálni 
ment lány már ismerte és néhány kivétellel maga is 
végezte azokat a házbeli és házkörüli munkákat, 
amelyeket gazdaasszonya rábízott. Városi környezet
be kerülve pedig elmondták és megmutatták teen
dőit. 

A 4—5 esztendős kislány, amíg anyja a házban 
vagy a ház körül dolgozott, általában mellette volt. 
Az édesanya munka közben elmondta amit csinál és 
kisebb feladatokat is rábízott a kislányra. Fát hoz
tak be, megfogták a szemétlapátot, miközben any
juk ráseperte a szemetet. Segítettek a csirkéket meg
etetni, a konyhakertben gyomlálni és zöldséget be
hozni. Ott volt a leányka anyja mellett tyúkültetés
nél is, így tudta meg, hogy lesz a csirke. Az ő 
feladata volt a kotlósok etetése. A 6 év körüli kis
lány anyjával „lámpázta* a tojásokat (megvilágítot
ták, hogy csírás-e, érdemes-e a kotlós alá tenni). 
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Főzésnél sámlira állva megkeverte a rántást. Tészta
gyúrásnál kapott egy darab tésztát, amelyet kicsi 
gyúródeszkáján kisodorhatott. Édesanyja azzal buz
dította, hogy az általa készített pogácsát a többivel 
együtt megsütötte. De ott volt a lányka a kenyérsü
tésnél is. Gyakran előfordult, hogy a munka elvégzé
sére — legkisebb lány lévén — nem került sor, azonban 
a gyakori látvány alapján mégis elsajátította ezeket a 
munkafolyamatokat és menyecske korában minden 
nehézség nélkül el is végezte. Olyan családokban, ahol 
sok gyermek volt, a 4 -6 esztendős lánykák, fiúk a 
mezőre mentek az elhullatott gabonaszálakat össze
szedni, így a szülők a csavargási lehetőségeket is meg
akadályozták. 

A 8-9 esztendős kislányok, főleg ha a gyermekek 
között a legidősebbek voltak, már mosogattak, segí
tettek a főzésben, a takarításban, de megdagasztották 
a kenyeret is. A mezőn összeszedték a krumplit. A 
legtöbb családban pedig ellátták és dajkálták kisebb 
testvéreiket is. Segítettek a kerti munkában, főleg 
gyomlálni. Később kis kapával kapálni is megtanultak. 
Nyáron ebédet hordtak az aratóknak. Olyan család
ban, ahol nem volt fiúgyermek, a lányok őrizték a 
marhákat és kialmoltak az állatok alól. 

A 10—12 éves lány már megfőzött, kenyeret sü
tött, önállóan elvégezte a takarítást, megetette az álla
tokat. Segített anyjának a mosásnál, mosogatásnál és 
a baromfinevelésben, de már varrogatott is. Hisz 6 
éves kortól önállóan készítették a babaruhát, amivel a 
varrás tudományát sajátították el. 12 éves korukra 
már komoly varrnivalót bízhatott rájuk anyjuk. A 
házi munkán kívül a mezei munkában is részt vettek. 
Kapáltak, markot szedtek, kötelet terítettek. Ha kel
lett, csépeltek is. 

A nagyobb földterülettel rendelkező jobb módú 
családok gyermekei általában 1—2 évvel később kap
csolódtak be az egyes munkákba szegényebb (zsellér, 
kisföldű paraszt) társaiknál. A nehezebb mezei mun
kákban pedig csak az iskoláskoruk után vettek részt. 

A 14—15 esztendős lány teljes értékű munkaerő
nek számított. Ha a család érdeke úgy kívánta, akkor 
elment szolgálni vagy napszámba járt. De a családi 
közösségben is minden munkát elvégzett. Egy hajdani 
jómódú gazdalány szerint: „50 hód födünk vót. Tíz 
íves vótam, amikor már vásárba mentem idesapám-
mal, meg vetettem vele. Tizenkét íves koromba' már 
hajtottam a marhákat a tallón. öt db-ot minden nap. 
Ismítlős koromba' 15 Ívesen má' szántottam egye-
dű'." 

Egy közepes földbirtokkal rendelkező család 8—10 
éves kislányának az 1920-as évekből való napirendje 
jól érzékelteti a hasonló korú leányok napi teendőit: 

Télen: 
1/2 6-kor felkeltek, felöltöztek 
6—1/2 7-ig az istállóbeli munkákat végezték el, meg
mosakodtak, reggeliztek, 
1/2 7-7 óráig a reggeli misén vettek részt, 

7—12 óráig tanítás volt (előtte kitakarították, befű
tötték a tantermet), 
12—14 óráig ebédeltek, majd visszamentek az isko
lába, 
14—16 óráig ismét tanítás volt, 
16—18 óráig otthon segítettek az állatok etetésében, 
utána játszottak, szánkóztak, 
18 órakor hazamentek (harangszó) és vacsoráztak, 
19-20 órakor lefeküdtek81. 

ősszel és tavasszal korábban keltek. Kihajtották a 
libákat legelni már reggel. Délután az esti harangszóig 
ismét. Libalegeltetés közben nagyszerűen tudtak ját
szani. Hazafelé lassan mentek a libák előtt, nehogy a 
délután megettet leszaladják. Vacsora után egy keve
set tanultak, majd 21 órakor lefeküdtek. Nyáron még 
korábban, hajnali 5 órakor keltek. A napi teendők és 
a játék után este csak 21 óra körül feküdtek le. 

Ahogy a női munkát a családi munkaszervezetben 
a sokféleség jellemezte, úgy ez jellemezte a lányok 
tevékenységét is, a munkába való belenevelődését. 
Ezek a nők által végzett munkák ugyanolyan szüksé
gesek voltak, mint a gazdaságot fenntartó férfimunka. 
Azonban ezek a nagy, több időt és erőt igénylő 

28. ábra. Kislányok Cseténybó'l 1921. Győrffy-Viski felv. 
Néprajzi Múzeum. F 29789 

Abb. 28. Mädchen in Csetény 1921. Aufnahme von Győr
ffy-Viski. Ethn. Museum F 29789 
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hosszabb munkafolyamatokat mégiscsak kiegészítet
ték. A közvélekedés a nők munkáját alacsonyabb ran
gúnak, másodrendűnek ítélte. 

A fiúk munkára nevelésében, a munkafolyamatok 
elsajátításában az apának volt döntő szerepe. Csak a 
nagy munkafolyamatokban vettek részt, őket a férfi
as munkákra nevelték jövőbeni szerepüknek, a család
ban elfoglalt helyüknek megfelelően. A kisebb, 6 év 
alatti fiúcskát kiküldték fáért, 6 esztendős kora után 
azonban nem. Akkor már apja foglalatosságát figyel
te, s kezdett belekapcsolódni ezekbe a munkákba. Az 
apa, a nagyapa beszéltek a gyermeknek a gazdasági 
tevékenységről, a termelés rendjében teljesítendő fela
datokról, a gazdálkodás körforgásáról. A 4—5 eszten
dős fiúcska már szorgoskodott az apjával az állatok 
körül, 5—6 éves korától pedig már legeltette az állato
kat. A módosabb családoknál csak 6—8 esztendős ko
rukban kezdték az állatok legeltetését és még 14 éves 
korban is csak ez volt a feladatuk az állatok etetésén 
kívül. A mezei munkába csak 14 esztendős koruktól 
kapcsolódtak be, bár apróbb feladatokat már koráb
ban is végrehajtottak. Pl. szántásnál az apjával ment 
az eke után, fogta az ostort. A középbirtokos paraszt 
6 év körüli fia kiment az apjával szénát gyűjteni. Kis
méretű favillát is készítettek neki. A kisföldű vagy a 
nincstelen családok fiai 9 éves korukban már elsze
gődtek béresgyereknek. Etették és őrizték az állato
kat, amiért egész napi ellátást, ősszel pedig egy öltö
zet ruhát kaptak. 

A közép- és kisparaszti családokban a 10—12 éves 
fiú télen segített apjának az állatok etetésében és tisz
tán tartásában, de segített megjavítani a gazdasági esz
közöket is. Villa- ásó- és kapanyélnek való fát hoztak 
az erdőről és azt kifaragták. Nyírágból seprűt kötöt
tek az istálló sepréséhez. Az ügyes gazda szekérrudat, 
tézslát, igát, sőt szekéroldalt is faragott. A fia is meg
tanulta mindezeket. Volt olyan 10—12 esztendős fiú, 
aki kis szekeret faragott minden alkatrészével. A ka
szálás kivételével minden más mezei munkában részt 
vett: a szántásban, vetésben, kapálásban. Aratáskor 
kötelet terített, saját kis csépjével csépelt, szénát for
gatott, gyűjtött. Részt vett ősszel a betakarításban 
(kukorica- és borgonyaszedés, szüret). 15 éves koruk
tól a fiúk is teljes értékű munkaerők voltak. 

Egy közepes földbirtokkal rendelkező gazdacsalád 
fiainak napirendje általános képet ad az 1920-as évek
ből a fiúknak a családon belüli neveléséről, a munká
ban való részvételükről. 

Télen: későbben keltek fel, korábban feküdtek le, 
hogy kevés petróleumot fogyasszanak, ne égjen sokat 
a lámpa. 
7 órakor keltek fel, mosakodtak, reggeliztek, temp
lomba mentek. 
8—12 óráig az iskolában voltak. 
12—14 óráig ebédeltek, segítettek előkészíteni az álla
tok etetését és tüzelőt vittek be. 
14—16 óráig az iskolában voltak ismét. 
16—18 óráig játszottak a szabadban vagy a lakásban. 

29. ábra. Gyermekek Bakonynánán 1921. Győrffy-Viski 
felv. Képrajzi Múzeum. F 29540 

Abb. 29. Kinder in Bakonynána 1921. Győrffy-Viski Auf
nahme. Ethn. Museum F 29540 

18 órakor vacsoráztak. A hosszú téli estéken sok he
lyen vacsora után a mécs mellett vagy a kemence tü
zének fényénél az anya vagy az apa felolvasott a csa
ládnak. 
1/2 8-ra általában már ágyba került mindenki. 

Tavasszal: 6 órakor keltek fel, segítettek megetetni 
az állatokat, reggeliztek és iskolába mentek. Sok he
lyen iskola előtt kötelező volt a reggeli misén való 
részvétel. 
8—12 óráig tanítás volt. 
12—14 óráig ebédeltek és egy keveset játszottak. 
14—16 óráig ismét az iskolában voltak. 
16 órától az állatokat legeltették. Itt lehetőség volt a 
játékra is. A fiúk csoportos játékaiknak többségét az 
állatok őrzése közben játszották, ugyanúgy, ahogy a 
lányok libaőrzés közben. Ahol kisebb fiúk is voltak, 
ott az ő feladatuk volt az állatok őrzése. Ilyen helyen 
a 10—12 esztendős fiú a mezőgazdasági munkában 
segített apjának vagy nagyapjának. Estig maradtak 
kint az állatokkal, mert a korai hazamenetelt minden 
esetben szóvá tették a felnőttek. 
20 órakor volt a vacsora, utána mentek mindjárt 
aludni. 
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Nyáron: hajnali 5 órakor már fenn voltak, kihajtot
ták az állatokat, hogy jóllakjanak, ugyanis melegben 
nem ettek nyugodtan. Az őrző fiú reggelijét a tarisz
nyájában vitte magával és később fogyasztotta csak el, 
már igazi felnőtt módjára bicskával vagy kusztorával. 
11 órakor hazahajtottak. 12 órakor megebédeltek, 
utána játszottak egy keveset. Ilyenkor mentek el für
deni is. 15 órakor ismét kihajtották az állatokat és 
csak esti harangszóra értek haza. A vacsora fél 9-kor 
volt, utána nyugovóra tért a család. Azok a fiúk, akik 
ebben a korban nem az állatokat őrizték, hanem ap
jukkal a földművelő munkában vettek részt, kemé
nyen be voltak fogva. Egész nap a mezőn dolgoztak, 
segítettek. Kevesebb idejük maradt játékra, mint az 
állatokat őrző társaiknak. Főleg a nagy munkák ide
jén, aratáskor volt szükség rájuk. Ezeknek a gyerme
keknek rövid volt a gyermekkora, túl hamar, 12 esz
tendős koruktól egyre jobban bekapcsolódtak a ter
melőmunkába, egyre kevesebb idejük maradt játszani. 
A módosabb családok gyermekeinek, akár fiúknak, 
akár lányoknak hosszabb volt 1-2 esztendővel az erő
gyűjtésre szánt idő, később váltak csak egész munka
erővé. A béresgyereknek, cselédeknek vagy pesztrá-
nak elszegődöttek gyermekkora rövidült le igazán. 
10-11 esztendős korukra már a felnőttekkel egyenlő 
munkát végeztek, vajmi kevés idejük maradván a já
tékra, szórakozásra.8 

Általában elmondhatjuk, hogy vizsgált korsza
kunkban a gyermek nemre való tekintet nélkül a 
munkába való belenevelődése révén, a család termelő
munkájában való részvétele alapján vált a család teljes 
értékű tagjává. 

A gyermektársadalom, a játék 

„A gyermek életének harmadik oldala az, amelyet 
magának alakít, amely teljesen a gyermeké és a gyer
mekkoré . . . A családi és iskolai élettel szemben ez a 
gyermek önálló élete. A gyermek önálló, a felnőttek
től független világa két területen figyelhető meg legin
kább: közösségi életében, ahol a maga kis társadalmát 
a felnőttekétől függetlenül rendezi be és a játék
ban."8 3—írja Kresz Mária a sárpilisi gyermektársadal
mat vizsgálva. Ez a megállapítás az egész magyar 
nyelvterületre érvényes, minden tájon ugyanígy meg
figyelhető. 

Területünkön és korszakunkban a gyermekek a 
maguk kis társadalmában nem voltak egységesek. 
Életkoronként és nemenként elkülönültek. Négyéves 
korig azonban még nem beszélhetünk nemenkénti el
különülésről. Itt az azonos korcsoportba tartozók 
szomszédsági alapon társultak. 4 éves kor fölött, 6—8 
éves korig már három kritériuma volt az egy csoport
ba tartozásnak: az életkori azonosság, az azonos nem
hez tartozás és a szomszédság. így akaratlanul elkülö
nültek a különböző vagyoni helyzetű gyermekek is: 
hisz a módos és s.zegény családok általában a falvak 
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különböző pontjain laktak. Az iskola elsősorban ne
mek és életkor szerint csoportosította a gyermekeket. 
A közös munkaalkalmak pedig gyakran különböző 
csoportokba tartozókat is összehoztak. Olyan mérté
kű bandázás azonban, mint a magyar nyelvterület más 
részein, vidékünkön nem fordult elő. A játékok a 
nemeknek és az életkornak megfelelőek voltak. Már a 
csecsemőknek és a 4 esztendőn aluliaknak is megvol
tak a játékaik. A falusi gyermekek játékairól általában 
elmondható, hogy egy meghatározott természeti és 
társadalmi környezetben a gyermek szórakozásainak, 
alkotó kedvének, utánzási készségének és a társas élet 
szabályait elsajátító tevékenységének megnyilatkozási 
formái voltak. 

A csecsemők és az 1-2 esztendős gyermekek já
tékai és játékszerei nemre való tekintet nélkül meg
egyeztek, mindössze életkoronként különböztek csak 
egymástól. A bölcső- és ölbeli gyermeknek az altatók, 
a mondókák jelentették a szórakozást, a játékot. Ezek 
a mondókák nagyon változatosak, és gazdag csopor
tot alkotnak. A gyermek ebben a korban még passzív 
volt, befogadója csak a játéknak. Egyszerű játékszerei 
(fadarabka, facsörgő, rongy ócska, összefűzött cipő
krémes dobozok) a körülötte levő környezet érzékelé
sét és megismerését segítették. Valamennyi a felnőt
tektől és a nagyobb gyermekektől származott. A já
tékszerek többségét később is házilag készítették. 
Egyszerűbb játékot csak búcsúkor vásároltak, a mó
dosabbak más alkalmakkor is. Pl. terjesen ismeretlen 
volt korszakunkban a karácsonyi ajándékozás. Kará
csonyfát állítottak, ki-ki tehetségéhez mérten fel is 
díszítette, de ajándék az almán és dión kívül nem volt. 

A 3—4 esztendős gyermekek egyre aktívabbak let
tek a játékban is. A lányok és fiúk még együtt játszot
tak, főleg a porban, a homokban. A legszórakozta-
tóbb az volt, amikor lábukat a homokba téve köréje 
kemencét formáltak, a nedves porból pedig kenyeret, 
pogácsát, kását készítettek. Az egyik legfontosabb te
vékenységet, a táplálék elkészítését utánozták. Játéka
ikat elsősorban idősebb testvéreiktől vagy rokongyer-

30. ábra. Ürgeöntés Középrépáspusztán 1937. Vajkai A. felv. 
Bakonyi Múzeum Veszprém. N 3429. 

Abb. 30. Ziesel-G iessen in Középrépáspuszta 1937. Auf
nahme von A. Vajkai. Bakonyi Museum Veszprém. N 3429 



mekektől kapták. Ezek a szerény játékszerek már ne
menként elkülönültek: a lányoké volt a kukorica
csutka- és rongybaba, a fiúké a kukoricaszár-muzsika 
(hegedű) és a kukoricaszár-ökröcske. Ez volt az az 
életkori csoport, amikor az önálló játékkészítő tevé
kenység kezdetei jelentkeztek és megkezdődött a fiú-
és lányjátékok, játékszerek különválása. Ez az elkülö
nülés az évek múlásával egyre nagyobb mértékűvé vált 
a játékalkalmakra is vonatkozva. 

4—12 éves korban a játékok vizsgált korszakunk
ban két nagy csoportba sorolhatók, játékszeres játé
kok és több gyermeket foglalkoztató, szabályokra 
épülő csoportos játékok. A lányoknál az énekes-tán
cos játékok, a fiúknál pedig a társas-testedző játékok 
voltak az elsődlegesek. Egyes népszokások (lakoda
lom, temetés) és bizonyos felnőttmunkák (aratás, ta-
karolás) utánzása lányok-fiúk közös játékaként for
dult elő. 

A játékszerek és a játékszeres játékok: 

Lajos Árpád szempontjai alapján a játékszereket a 
következő nagy csoportba sorolhatjuk: Gurulók (a 
különféle alapanyagból készített labdák), a kézügyes
ségi játékszerek (kapókövek, színes glütyük - golyók 
— agyagból, csiga, bili eke, zúgattyú, karika, ördögmo-
tolla), élő alakokat ábrázolók (különböző alapanya
gokból készült gazdag változatokban megjelenő ba
bák, a szárból, csutkából, papírból készített háziálla
tok, és pásztoruk), a felnőttek tárgyi világának máso
latai (gyúródeszka, sodrófa, sütőlapát, dagasztó teknő, 
edények, a növényi termésekből — makk, íj-nyu, pa
rittya, különféle kardok és puskák, kukoricaszár-hege-
dűk, -sípok, a kisszekér, az iga, a cséplőgép, az eke, a 
gereblye, a vályú, a kis kapa, útifű, bojtorján — kosár
kák, szobabútor, fából bölcső és kiságy), az ékszerek 
(növényi szárakból - pitypangszár — gyűrűk, láncok, 
növényi termésekből — kukorica, makk, bab — nyak
láncok). Valamennyi játékszer alapanyaga a termé
szeti környezetből, a növényvilágból és a háztartási 
hulladékokból került ki. A növényi alapanyagú játé
kokat rendkívüli gazdagság jellemezte. A hulladékok
ból készítettek közül a babák voltak sokfélék. A lá
nyoké elsősorban az edények, a bababútorok és a ba
bák, a fiúké a különféle fegyverek, zenei eszközök és 
a mezőgazdasági munkaeszközök voltak. A kézügyes
ségi játékok közül a kapóköveket csak lányok hasz
nálták, viszont a zúgattyú vagy bungató csak a fiúké 
volt. A csigával mindkét nembeliek játszottak. 

A két életkori csoport (4-6 és 6-12 év) játékait 
mindkét nemnél azzal a megjegyzéssel különíteném 
el, hogy az életkori sajátságok által befolyásolt, önálló 
munkát, kézügyességet igénylő játékszerek közül a 
fiatalabbaknál az egyszerűbbek (pl. csutkababa, 
láncok, sípok, muzsikák), míg a legaktívabb életkori 
szakaszban — 6—12 éves korban — a bonyolultabbak 
(babák, bababútor, mezőgazdasági eszközök) voltak 
többségben. 

31. ábra Ürgeöntés Középrépáspusztán 1937. 
Vajkai A. felv. Bakonvi Múzeum Veszprém N 3430 

31. Ziesel-Giessen in Középrépáspuszta 1937. Aufnahme 
von A. Vajkai. Bakonyi Museum Veszprém. N 3430 

A 3-4 esztendősek közösen az udvar vagy a tornác 
meghatározott részén játszottak. A nagyobbacskák 
behúzódtak az üres disznóólba vagy megbújtak a paj
ta mögött. De a házak előtti füves részen, az utcán is 
szívesen tartózkodtak 4-5 éves korban. A 6 évesek
nek a legelő volt a kedvelt tartózkodási és játszóhelye. 
Az iskolások számára pedig játékra adott lehetőséget 
az iskola udvara is. 

A játékok alkalmait az életkoron kívül az évszakok 
is meghatározták. Télen, gyakran hosszú ideig a szo
bába szorulva több játékszert készítettek, babákkal, 
kukoricaszár-állatokkal, dobókockás társasjátékkal 
játszottak. A szabadban csúszkáltak a maguk eszká
bálta fakorcsolyával, vagy anélkül és szánkáztak. Ta
vasszal és nyáron főleg növényi alapanyagból készí
tették a játékszereket. Jelentősek és uralkodók voltak 
a kézügyességi játékok, a felnőttek életét és munkáját 
utánzók valamint a szabályokhoz kötött lány- és fiú
játékok, ősszel, amíg az idő hűvösre nem fordult, 
ugyancsak a szabadban játszottak. A játékszerek 
többségét még mindig növényi alapanyagból készítet
ték. A tartós (fából, rongyból), elsősorban a felnőttek 
munkaeszközeinek kicsinyített másaiból álló játék
szerek készítésének is a téli időszak felelt meg leg
jobban. A felnőttek is jobban ráértek az ügyeskedő 
gyermeknek segíteni, a bonyolultabb eszközöket pe
dig a kisebbeknek elkészíteni. 

A 4—6 éves lányok fő játékszerei a babák, a fiúké a 
különféle állatok voltak. A lányok saját maguk alakít
gattak növényi szárakból, termésekből különféle ék
szereket és bababútorokat. Nagy igyekezettel figyel
ték a játékkészítést és 6 éves koruk után maguk is 
megpróbálkoztak vele. A 4—6 éves fiúcskák pedig 
önállóan elkészítették a kukoricamuzsikát, a fűzfa- és 
bodzasípokat. 

A 6—12 évesek már a nagyobb tudást és kézügyes
séget igénylő játékokat is önállóan készítették el. A 
lányok a sokféle babát, a fiúk a puskákat, parittyát, 
íjat, nyilat, ördögmotollát, a bilickét és a csigát. Kez-
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32. ábra. Játék az ürgével. Középrépáspuszta 1937. Vajkai A. 
Felv. Bakonyi Múzeum Veszprém. N 3433 

Abb. 32. Spiel mit dem Ziesel. Középrépáspuszta 1937. 
Aufnahme von A Vajkai. Bakonyi Museum Veszprém N 3433 

detben segítséggel, majd önállóan a mezőgazdasági
munka eszközeinek másolatait. Ezzel szemben a lá
nyok bababútorait, a főzés és kenyérsütés eszközei
nek másolatait mindvégig a felnőttek készítették el. 
Ezek a játékeszközök már a munkára nevelést segí
tették. Hisz a 6 esztendős gyermek életében kevés 
volt az a játék (kivéve a szabályokhoz kötötteket), 
amely ne lett volna kapcsolatban a munkával. Akár a 
különféle játékszereket, akár a csoportos játékalkal
makat vizsgáljuk, mindegyik valamilyen felnőtt
munka-folyamathoz kötődött. 

A játékeszközöket a gyermek játéktevékenysége 
töltötte meg élettel. Valamilyen csoportos játékban 
valamelyik mindig szerepelt. A lányok legkedveltebb 
játékszere a baba volt. Nem véletlen, hogy ennek jöt
tek létre leggazdagabb változatai. Nem létezett olyan 
utánzójáték, amelyben ne szerepelt volna. 

A babák legegyszerűbb változatait a szaloncukor 
papírjából készítették. A neve „szalonbaba" és a leg
kisebbek játékszere volt. Könnyen és gyorsan meg
csinálták a kukoricababát: a baba testét a kukorica
csutka alkotta, haját pedig a száraz csuhé. Nyáron a 
kukorica bajusza volt a haj. Kukoricacsutkából még 
ennél egyszerűbben is készítettek babát: rongyba csa
varták, a keskenyebb végére kendőt kötöttek. A ku-
koricababát úgy formálták meg, hogy egy rossz haris
nyadarabot kukoricaszemekkel tömtek meg és a két 
végén bevarrták. A haja kóc volt, az arcát pedig ceru
zával rajzolták meg. A rongybabának két változata 
élt: az egyiknek a váza egy alul két ágban végződő 
botocska, aminek felső részén rongyból formálták 
meg a fejét, majd a törzsét ronggyal betekerték. Kar

ját a törzs felső részére keresztbe kötözött rongy
tekercs alkotta. Ceruzával megrajzolták az arcát, ron
gyokból ruhát is készítettek neki. A másik változat
nak fehér rongyból fejet készítettek és azt egy fada
rabra rákötözték. A kezét egy keresztbe kötött fada
rab alkotta. Az arcát ceruzával rajzolták meg, a ruhá
ját ugyancsak rongyból varrták. Akadt olyan leány
ka, aki színes pamuttal varrta ki a babája arcát. A 
babák ruhája a gyermekek és a felnőttek ruházatát 
másolta. Az asszonybaba ugyanazt a szoknyát, réklit, 
fejkötőt vagy kendőt viselte, mint a menyecske vagy 
az öregasszony. A gyermekeket megszemélyesítő ba
bákon pedig a korabeli pólyát, ingecskét és fejkötőt, 
vagy a szoknyácskát, réklit, ruhácskát találjuk meg. 
Ezekkel a babákkal a gyermekek és asszonyok életé
nek minden jelentősebb mozzanatát eljátszották. Hol 
úgy, hogy az asszonyokat is, a gyermekeket is a ba
bák személyesítették meg, a kislányok csak mozgat
ták őket és beszéltek helyettük. Hol pedig úgy, hogy 
a szereplők egyik felét a babák, a másikat a gyerme
kek alakították. így került sor a szülés, a keresztelő, a 
lakodalom, a temetés, az iskolai élet és a gyermek
nevelés színjátékszerű előadására. „Evittük keresztűni 
a pólyás babát, paszitát tartottunk. Kivettük a pólyá
ból, ahogy idesanyánktó! láttuk. Etettük őket: na, 
egye' memmét! Körtét szeltünk nekik. De babává' csi-
nyátunk esküvőt, temetést is. A babákat úgy megver
tük, ahogy minket szoktak. Játékbú' még szültünk is, 
de nem tuttuk hogy van az. De a babákká* jáccottuk 
el a lakodalmast, az iskolást, tanítóst." A babákat az 
otthon és az egymástól tanult altatódalokkal ringat
ták. 

A szokások mellett színre került a házimunka is: a 
kenyérsütés, a főzés, a mosás. A fiúk leginkább lovaz-
tak-szekereztek, vonszolták a bakszekeret és sorra vet
ték a mezei munkákat is. De a férfias játékot, a hábo
rúsdit, a pandúr-betyárt is kedvelték. Mindkét nem
nél az érdeklődés középpontjában állott az aratás és a 
takarolás. „A fiúk levágták a füvet, a lányok pamut-

33. ábra. Játék az ürgével. Középrépáspuszta 1937. Vajkai A. 
Felv. Bakonyi Múzeum Veszprém. N 3432 

Abb. 33. Spiel mit dem Ziesel. Középrépáspuszta 1937. 
Aufnahme von A. Vajkai. Bakonyi Museum Veszprém N 3432 
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hulladékból kis kévéket kötöttek belőlük. A fiúk sze
kérre rakták, arrább vitték a tengeriszárból készített 
ökröcskékkel. Ott összerakták parányi asztagokba" — 
emlékezett vissza az egyik dudari asszony. A teher
hordásnak a fiúk játékában való megjelenése gyakori 
volt. Apró kordét készítettek, amelybe ürgét fogtak 
be és homokot, szalmát fuvaroztak vele. A bakszekér
rel a lucernát, szénát húzták, hatalmas port verve ma
guk után. őrzés közben „gunyhót" építettek, ahova 
elbújtak. Többnyire részt vettek még a lányok lako
dalmasjátékában is. 

Szabályokhoz kötött játékok: 

A csoportos, szabályokhoz kötött játékok közül a 
lányok az énekes-táncos játékokat játszották, bár volt 
néhány versenyfutó játék is, amelyet kedveltek: pl. 
Hat lúd a zabszalmában, Árokba cica, Komámasszony 
hol az olló stb. Az énekes-táncos játékok közül a 4—6 
esztendősök által kedveltek hangsúlyos része a szöveg
mondás és az ének volt. A 6—12 évesek pedig a moz
gást, a táncmozdulatokat emelték ki. A következők 
ismeretesek területünkön Lajos Árpád szempontjai 
szerint csoportosítva: 

1. Mozdulatutánzó dalos játékok: pl. Fehér liliom
szál, Naphívogató, Kocsit, kocsit komámasszony. 

2. Párválasztók: Körben áll egy kislányka, Ég a 
gyertya. 

3. Sétáló, menetelő: Babot főztem. 
4. Hidasjáték: Nyisd ki Isten kiskapudat, Bújj, bújj 

zöldág. 
5. Fogyasztó-gyarapító: Erzsébet asszony. 
6. Énekes verseny futó. Beültettem kiskertemet, 

Elvesztettem zsebkendőmet. 
7. Kiforduló: Lánc, lánc . . . 
8. Kitalálós: Megy a gyűrű vándorúton. 
Ezeken kívül kedvelt volt az ötkövezés (ujjhegynyi 

kavicsok szabály szerinti dobálása, elkapása), a kö-
csögdobálás (vasárnap délután a nagylányok játéka), a 
labdapofozás és az icikezés (ickejáték vagy sánta isko
la, ugróiskola, sánta róka). 

A fiúknál a 4-6 esztendősök versenyt futottak, 
bújócskáztak és golyóztak. A 6—12 évesek pedig első
sorban a csoportos-mozgásos, szabályokhoz kötött 
ügyességi játékokat játszották: csülköztek, métáztak, 
bilickéztek, labdáztak (többnyire szőrlabdával!), su-
daraztak, csigáztak, vagy karikáztak. A nyírfapotával 
kanászost játszottak. Az ő játékuk volt a paposjáték, 
a szamárugrálós játék, a csürgazda, az ostorosjáték, de 
gomboztak is. Az őrzőgyerekeknek megvoltak a sajá
tos játékaik is: az első alkalommal őrző fiú felavatását 
szolgáló nyulas játék és a pénzzel játszott kercezés. 
De a fogyasztó-gyarapító játékokat is kedvelték: pl. 
királyom királyom . . . 

Egyetlen játék volt, amit kisebb és nagyobb fiúk 
együtt játszottak: a huszáros játék, az egymás nyaká
ban lovaglás. 

34. ábra. Borzavári gyermekek játék közben 1937. Dobi L. 
felv Bakonyi Múzeum Veszprém. 

Abb. 34. Spielende Kinder in Bor závár 1937. Aufnahme von 
L. Dobi. Bakonyi Museum Veszprém 

Ezek a közös játékalkalmak a családi és a közös
ségi, társadalmi életre készítették fel a növekvő gyer
mekeket. Itt sajátították el a gyermekközösség erköl
csi szokásait, amelyek a felnőtt társas élet kialakulásá
nak előkészületei voltak.84 

A 10-12 éves gyermekek már aktív résztvevői vol
tak az ünnepi szokások egy részének is: lucáztak, ka
rácsonyt köszöntöttek, regöltek, bethlehemeztek, 
háromkirályt jártak, balázsoltak, locsoltak, pünkös
döltek. 

A bakonyi falvakban közösen eljártak az erdőre is 
gombát, szedret szedni. 

12 esztendős korig fiúk és lányok beszédtémája a 
játék, a játékszabályok és a játékkészítés volt. Azon
ban a 12 esztendős lányok egymás között már a fiúk
ról beszélgettek, őket nézegették. Ezzel szemben az 
ugyanezen korú fiúk még nem fordultak a lányok 
felé. Az egymás közötti beszélgetések a játékra, a já
tékalkalmakra és a vituskodásra terjedtek csak ki. 

összefoglalásképpen elmondható itt is N. Bartha 
Károlynak a megállapítása: „ . . . a játékkincs közis
merten sokágú és -rétű, dús terméseinek áttekintésére 
természetes útmutató a gyermek fejlődésének me-
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nete. A játék lényegét tekintve nem is választhatók 
külön egymástól a mondókák, gyermekdalok, társasr 
játékok, sőt a játékszerek sem, mert tulajdonképpen 
mind ugyanannak a játéktevékenységnek különböző 
irányú és összetételű megnyilvánulásai. A játékszere
ket a játék eleven folyamata tölti meg élettel, miköz
ben mondókák, dalok fűződnek hozzájuk. A társas
játékok verseléssel, dallal, tánccal vannak fűszerezve, s 
gyakran szükségszerű tárgyi kellékük a játék
szer . . .8 S 

A játékok nem nőttek koron és nemen felül általá
nossá. Minden nem- és korcsoportnak a termelő-
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Kultúra Népi Társadalom V-VI . Bp. 1971. 115-133 . 
pp. (Később Filep A. Op. cit.) 
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Bakonyi Múzeumban elhangzott előadásából. 
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1902. (A továbbiakban Jankó J. Op. cit.) 
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7. GÖNCZI F.: Op. cit. 3. p. 
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10. LUBY M.: A parasztélet rendje. Bp. 1935. (Később Luby 

M. Op. cit.) 
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munkában való feladatához képest külön játékai vol
tak.86 
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ADATKÖZLŐIM VOLTAK, AKIKNEK EZ ÜTŐN IS KÖSZÖNETET MONDOK SEGÍTSÉGÜKÉRT: 

Bakony bél: Bertalan József né Takács Julianna 1904., 
Izsa István 1905., Mészáros Győzőné Baics Erzsébet 1926., 
Nagy Sándor 1921., Szelthoffer Kálmán 1902., Válickó 
Ferencné Brenner Mária 1924., 

Balatonakaii: Kondor József né Kiss Ilona 1906., Kovács 
Sándorné Kemendy Ilona 1912. 

Balatonfüred: fKozma Lajosné Dohovics Lujza 1889. 
(volt bába), Újhelyi Kiss Gyuláné Csizmadia Zsófia 1908. 
(volt bába). 

Balatonhenye: Böde Józsefné Varga Irén 1907., "fGyőző 
Molnár Imréné Hegyi Klára 1883., Hegyi Lajos 1900., Ko
vács Istvánné Harmatt Mária 1911., id. Mátyás Károlyne 
Somody Vilma 1895., Mátyás Károlyne Kenessey Jolán 
1922., Nagy István 1921., Papp Béláné Szántó Mária 1889., 
Tabi Dávidné Földi Matild 1914., 

Berhida: Gyergyák Gáborné 1922. 
^Dudar: Kiss László 1910., Nagy Gyuláné 1914., 
Gic: Polgár Istvánné 1939. 
Kemenesszentpéter: Baka József 1924., Berta Istvánné 

Kövy Anna 1914., Egyházi Ferencné Egyházi Mária 1904., 
Lendvai Vendemé Tálas Teréz 1904., Lendvai Vendel 1900., 
Pető Dávidné Töreki Sarolta 1908., Rosta Jánosné Markó 
Teréz 1907., Szabados Dávid 1892., Szabados Kálmánné 
1907., Szabados Kálmán 1904., 

Kővágóörs: Bárány Imréné Gyenis Dina 1911., Gelley 
Erzsébet 1907., Salamon Ferencné 1892., 

Köveskál: Szabó Istvánné Györffy Erzsébet. 1916., 
Lókút: Piller Ferencné 1924. 
Magyargencs: Gömbös Józsefné Horváth Margit 1918., 
Mindszentkálla: Csombó Lászlóné Csala Mária 1907., 

Nagyvázsony: 
Nemesvámos: Illésfalvi Antal 1905., Pintér József 1911. 
Noszlop: Harkay Lászlóné Kövesy Margit 1909., 
Nyárád: Kovács Kálmán 1917., 
Öcs: Fatalin Jánosné (Szabó Pálné) Pálffy Anna 1895. 

(volt bába). 
Padragkút: Mátyás Istvánné 1913., Poór Gábor 1896., 

Szabó Lajosné 1910., Vöröskői Imre 1909., 
Pápakovácsi: Benkő Jenőné 1923., Forgács Lajosné 

1910., 
Pécsely: Róth Jánosné Kovács Teréz 1906. 
Raposka: Lovász Gáborné Illyés Margit 1901., 
Révfülöp: Sülé Sándorné 1910., 
Somlószőlős: Molnár József 1905., 
Szentbékkálla: Istvándy Jenőné 1914., Marton Kornélia 

1891., 
Szentgál: Tamás Károlyne Kis Tóth Vilma 1925., 
Tapolcafő: Peti Sándor 1905., 
Tüskevár: Vincze Ferencné Merits Mária 1910., Vincze 

Ferenc 1902., 
Ugod: Szabó Józsefné 1909., Szabó József 1913., 
Várkesző: Készei János 1918., 
Városlőd: Alberboch Istvánné Ellmann Mária 1902., Ell-

mann Antal 1909., Englert Antalné Albert Anna 1905., 
Franch Mihály 1906., Freund Józsefné Ircsik Margit 1905., 
Gácser Lajos 1901., József Vendel 1893., Lackner Emiiné 
Albert Teréz 1912., Mészáros Jánosné Matyi Mária 1902., 
Paulics Mihályné Kungl Erzsébet 1910., Rippel Istvánné 
Seibert Krisztina 1908., Staub Ferencné Ulrich Mária 1904., 

Vöröstó: Schumacher Ferencné Lóhn Mária 1916., 
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BEITRÄGE ZUM THEMA „LENENSWEISE DER 
DORFSKINDER IM KOMITÄT VESZPRÉM ZWISCHEN 1868-1945" 

In dem gegebenen Zeitabschnitt gliedette sich die Dorfs
gesellschaft im Komitat Veszprém auf Kleinadelige, 
vermögende Bauern, Bauern mit mittlerem und kleinem 
Grundbesitz, sowohl auf besitzlose Hofgänger, Dienstbote 
und Taglöhner. 

Die Gesamteinwohnerschaft des Komitats betrug zur Zeit 
der Jahrhundertwende: 222 024 Personen; in den Jahren 
1920-30 stieg diese Zahl auf: 232 555, d. h. 243 700. 
Davon waren Ungarn: 204 839, d. h. 220 654; Deutsche: 
26 239 d. h. 22 022; Slowaken: 730, d. h. 512. Römisch
katholischer Religion waren: 156 577, d. h. 167 036; refor
miert: 43 747, d. h. 44 689; evangelisch: 24 463; d. h. 
25 340. 

Die Lebensweise der Dorfskinder am Ende des vorigen 
und in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts bestimmen 
auch in unserem Komitat - wie im ganzen ungarischen 
Sprachgebiet - die Möglichkeiten, Gebräuche und Gesetze 
der Bauerngesselschaft und die noch vorhandenen Traditio
nen aus dem XVIII-XIX. Jahrhundert. Die Gliederung nach 
Gesellschaftsgruppen, Religion und Muttersprache sicherte 
für die Familien zugleich auch die verschiedenen Möglich
keiten und Formen der Lebensweise, die auch in der Kin
dererziehung zur Geltung kamen. 

In dem gewissen Zeitabschnitt (1868-1945) stand Komi
tat Veszprém in der Geburts- und Sterbestatistik aufgrund 
der Landesangaben auf einer mittleren Stelle. Die Bevöl-
kerungs bewegung charakterisierte eine hohe Anzahl der 
Geborenen und Sterbenden. 50-60% der Todesfälle waren 
der Kindersterblichkeit zuschreiben, d. h. es waren Kin
der unter fünf, bzw. sieben Jahren. Die Durchschnittszahl 
der Kinder pro Familie war in der ersten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts 8 -10 , diese Zahl verminderte sich bis 1945 
auf 2 - 3 . In den Jahren 1920-30 begann in grösseren 
Massen die Geburtsregelung, besonders im Kreise der wohl
habenden, meisten lutheranischen Dorfseinwohner. Die 
Ursachen dessen waren wirtschaftlichen Charakters. Obwohl 
uns nur wenige Angaben bezüglich der angewandten Metho
den zur Verfügung stehen, konnte es doch festgestellt wer
den, dass man als Geburtregelungsmethode fast ausschliess
lich die Abtreibung angewandt hatte. 

Die schwangere Mutter wurde nicht geschont, man küm
merte sich nur darum, dass sie genug esse und trinke. Man 
bewahrte sie aber vor allen Schaueranblicken, die sich an 
dem Neugeborenen auf irgendeiner Weise, im Form verschie
dener Merkmale widerspiegeln könnten. 

Die Entbindung wurde fast ausschliesslich von der 
Hebamme durchgefürt und zwar immer im Wohnzimmer des 
Hauses, wo die Mutter auch die Kindbettwochen - von der 
materiellen Lage der Familie aghängend 1 bis 6 Wochen -
verbrachte. Während dieser Zeit wurde die Mutter von ihren 
Gevatterinnen betreut, die abwechselnd täglich einen sog. 
Gevatterkorb (ung.: paszita) mit bestimmten Gerichten brach
ten. 

Die Neugeborenen wurden bei den Katholiken nach 1-4 
Tagen Dei der Reformierten nach 7-21 Tagen getauft. Die 
Paten wurden aus dem Kreise der Freunde, Bekannten, 
eventuell Verwandten gewählt. Die Katholiken luden 1-2 
Paar Taufpaten, die Reformierten jedoch 3 -12 Paar Paten 
ein. Die ersten haben zu jedem Kind dieselben Personen, 
die letzteren immer Andere gerufen. 

In der Bauerngesellschaft war die Rolle der Pateltern 
eine sehr ehrenvolle und verantwortungsvolle Sache. Sie 
haben im Wahren Sinne des Wortes die Aufgaben einer 
Mutter oder eines Vaters übernommen: die Kinder zu 
einem anständigen, gläubigen Menschen zu erziehen, ihnem 
in den wichtigsten Momenten des Lebens beizustehen und 
behilflich zu sein. 

Der Taufe folgte immer ein - von der materiellen Lage 
der Eltern abhängend mehr oder weniger reicher - „Tauf-
schmaus-Kindseit" (ung.: paszita), wo man die Mutter und ihr 
Kind beglückwünschte. 

Nachdem die Mutter aus dem Wochenbett aufgestanden 
war, führte ihr erster Weg in die Kirche: bei allen drei 
Religionen war das die Mutterweihe, die man ungarisch 
„egyházkelő" nannte. 

Die Betreuung und Pflege der Säuglinge und Kleinkinder 
war in den derzeitigen Bauernfamilien immer der jeweiligen 
Arbeit und den alltäglichen Sorgen des Aufrechterhaltens der 
Wirtschaft unterworfen: rückständige hygienische Verhält
nisse und durch die Gebräuche festgesetzte Formen kenn
zeichneten die Kindererziehungsmethoden. Das Leben der 
Frauen wurde durch die Gesellschaftssitten bestimmt und 
geregelt und das Einhalten dieser wurde von den älteren 
Mitgliedern der Familie überwacht. Laut der Arbeitsver
teilung innerhalb der Familie musste die Mutter auch nebst 
Säuglingen und Kleinkindern ihre Arbeit verrichten. 

In allgemeinem kann wohl festgestellt werden, dass man 
die Neugeborenen in allen Familien gern hatte, obwohl man 
sich in vielen Fällen - unter gewissen Umständen - nicht 
all zu sehr um sie kümmerte. Sie sind erwachsen, ohne dass 
sich an den traditionellen Beziehungen zwischen Eltern und 
Kindern auch nur etwas geändert hätte. Erst in der Mitte 
unseres Hahrhunderts, infolge der Verminderung der durch
schnittlichen Kinderanzahl pro Familie, scheint die Persön
lichkeit des Kindes ab Bedeutung zu gewinnen. 

Da das Kind, bis es erwachsen ist, im Kreise der Eltern, 
Grosseltern, d.h. in der Gemeinschaft der Familie lebte, 
lernte es mit Hilfe der erwachsenen Familienangehörigen die 
Gesetze der Bauerwelt, die Arbeit kennen - es wurde also 
ständig erzogen. Die zwei Zielsetzungen des Erziehern 
waren folgende: das Kind soll zu einem Menschen heran
wachsen, der die Gesetze der Bauerngesellschaft gut kennt 
und diese beachtet, und der - indem er als Arbeitskraft an 
der Arbeitsorganisation der Familie teilnimmt - die sich 
jährlich wiederholenden Produktionsweisen gut erlernt. 
Diese zwei Zielsetzungen vor Auge haltend wurde das Kind 
in die Ordnung des Bauernlebens miteinbezogen. Die Kin
der unter vier Jahren versuchte man fern zu halten von der 
Arbeit der Erwachsenen, und - wenn es die Zeit erlaubte, 
spielte man mit ihnen. Ein sehr grosses Gewicht wurde auf 
die religiöse Erziehung der Kinder gelegt. Das Kind lernte 
parallel mit dem Sprechen das Achten der Altern und das 
ehrenvolle Verhalten ihnen gegenüber. Das Gespräch 
zwischen Eltern und Kindern war sehr einseitig, es be
schränkte sich auf die Arbeit. Von einem seelischen psychi
schen Kontakt kann man höchstens nur in Beziehung von 
Grosseltern und Kindern sprechen. Sobald das Kind sich die 
Gesetze, die Sitten, die Gebräuche der Familie und der 
Bauerngesellschaft zu eigen machte, nahm es auch das 
Erziehungsmodell an, das es als Erwachsener unter den 
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kaum veränderten Umständen und fast-gleichen Bedingun
gen selbst verwirklichen wird. 

Die Kleidung der Kinder über vier Jahren war - was die 
Form der Kleider und das Tragen der Kleiderstücke betrifft 
- der in unserem Komitat sehre abwechslungsreichen Klei
dung der Erwachsenen ähnlich. 

Die Nahrung der Kinder war sehr eintönig, aber hun
gernde Kinder gab es kaum 

Wie man die Kinder in die Arbeit einbezogen hat und 
welche Arbfeit ihnen zugeteilt wurde, hing von der Grösse 
der Familie, von der materiellen Lage der Familie, sowohl 
von dem in det gegebenen geographischen Einheit betrie
benen Wirtschaftszweig ab: wo man sich vor allem mit 
Ackerbau beschättigte, nahmen die Kinder zuerst an der 
Feldarbeit teil, in den Tierhaltergemeinden dagegen an der 
Tierpflege. Die Mädchen haben bis zu ihrem zwölften 
Lebensjahr neben der Mutter fast jede in der Bauern-
Virtschaft vorkommende Frauenarbeit erlernt. In dem 
geprüften Zeitabschnitt wurden die Kinder - abgesehen von 
ihrem Geschlecht - durch ihre Arbeit, durch ihre Anteil

nahme an der Produktionsarbeit der Familie zu einem voll
wertigen Mitglied der Familie. 

Die selbstständige Welt der Kinder kam in ihrer kleinen 
Gemeinschaft und in ihren Spielen zu Ausdruck, obwohl es 
auch hier eine Differenzierung je nach Alter und Geschlecht 
gab. „Der Spielschatz war vielseitig und abwechslungsreich, 
bei dessen Überblick der Fortgang der Entwicklung des 
Kindes massgebend war. Die Spiele können ihrem Wesen 
nach nicht getrennt von den Sprüchlein, Kinderliedern, 
Gesellschaftsspielen, aber auch von den Spielsachen behan
delt werden, da dies alles zur Spieltätigkeit gehört, obwohl 
sie anderer Richtung und Zusammensetzung sind. Die Spiel
sachen gewinnen nur durch das Spielen mit ihnen einem Wert 
und eine Bedeutung. 
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