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REFORMÁTUS KERESZTELÉSI SZOKÁSOK 
A DUNÁNTÚLON 

(19. sz. IL fele-20. sz.) 

Bevezetés 

A földműves ember és a földműves család életének 
kiteljesedése a gyermekáldással következett be. A 
gyermekáldás elmaradását az egykéző vidékeken is 
Isten büntetésének tartották, az ilyen házaspároktól 
„Isten megvonta áldását, magtalanok" - mondták ró
luk sajnálkozva. 

A gyermeket Isten áldásaként fogadták ott is, ahol 
már nem kívánták az újabb családtagot, s ott is, ahol 
várva-várt vendégként örvendtek érkezésének. 

Sajnálatos, hogy református közösségekben már a 
század elején megindult a születésszabályozás-korlá-
tozás, s a családonkénti 6-8 gyermek 3-4-re, majd 1-
2-re csökkent. Olyan családokról, ahol változatlanul 
megmaradt a nemzedékenkénti 4—5 gyermek, úgy vé
lekedtek, hogy „elcsaládosodtak". Szomorú, egykés 
vidékekké vált Somogy, a tolnai Sárköz és az Ormán
ság. A Balaton-felvidéken a születéskorlátozás durva 
módozatai ugyan nem terjedtek el, de létezett itt is, 
amelynek legékesebb bizonyítékai a statisztikai ada
tok: mindenhol a reformátusság fogyásáról tanúskod
nak, így próbálták kielégíteni azt a nagyobb élet
igényt, amellyel anyagi eszközeik nem állottak arány
ban és így próbáltak gátat állítani a birtok elaprózódá
sának. Az egykézó kór, ahogy Jankó János írta, So-
mogyból és Tolnából indult, majd átterjedve Szilas-
balhásra (Mezőszilas), Enyingre, elérte a Balatonfel
vidéket, ahol legkirívóbb esetei Balatonfőkajáron for
dultak eló. A járvány az egész Mezóföldet és a Bala
ton északi oldalát is elkapta.1/a 

Amikor egy családba a gyermekáldás megérkezett, 
az újszülöttet általában jelképes cselekedetek kísére
tében fogadták be a család tagjainak sorába. A falu 
közösségébe, az egy felekezethez tartozók közé, tá
gabban a keresztények közösségébe a kisded keresz-
teléssel került be. 

Az élet három szükségéhez kapcsolódó szokások 
közül a keresztelőhöz fűződóek az új élet megérkezé
sén támadt örömnek kifejezői. Tájanként és felekez-
tenként különféle szokásegyüttesek és változatok is
meretesek, amelyeket a történelmi körülmények elté
rő alakulása még árnyaltabbá tett. De tájanként és fe

lekezetenként mégis kimutathatók azonosságok, ame
lyeknek alapján római katolikus, evangélikus, refor
mátus keresztelési szokásokról beszélhetünk. Utóbbi
ak jellemzésére 35 kutatóponton vizsgáltuk meg e 
szokásokat recens és irodalmi adatok alapján. E mun
ka során tárult fel az anyag változatossága, s született 
meg a monografikus kutatás igénye, amely részét ké
pezi a térségben az 1980-as évek második felében 
megkezdett vallási néprajzi vizsgálatoknak. 

Gyűjtésünk időben a 19. század II. felére és a 20. 
század I. felére terjedt ki, feldolgozásunk azonban 
visszanyúlik a 16-18. századra és 20. század végi 
adatokat is tartalmaz. 

A keresztelő is, a lakodalomhoz hasonlóan szokás
együttes, amely három fő cselekménysorra bontható: 

I. keresztelés 
II. áldomás 
III. a kereszteléssel kialakult kapcsolatrendszer és 
működése. 

I. A keresztelés 

A keresztség: 

A református egyház és vallás két szentséget (sák-
ramentom) ismer és fogad el: a keresztség és az úrva
csora sákramentomát. Közülük a keresztség a refor
mátus ember hitéletének egyik alapja, „Isten kegyel
mi szövetségének jegye és pecsétje",1 az anya
szentegyházba való felvétel sákramentoma,2 jelzi, 
hogy az újszülött gyermek Istennek szenteltetett.3 A 
keresztelés az ótestamentumi circumcisió megfelelő
je. Utóbbi Istennek Ábrahámmal és utódaival kötött 
szövetségének jele (I.Móz. 17,9-14.). A keresztség 
pedig az Isten népéhez, az egyházhoz tartozást jelen
ti, s Jézustól rendelt szentség.3/a 

A magyar református zsinatok végzéseit a 16. szá
zadtól végignézve, megvizsgálva a liturgiás könyve
ket (Agenda), a keresztelés alakulására vonatkozóan 
gazdag adatokat találhatunk, amelyeknek áttanulmá
nyozása után az a következtetés vonható le, hogy a 
kereszteléshez kapcsolódó népi szakrális szokások-
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l. ábra. Református keresztelő Szentgál 1990. (Fotó: Róka Lajos) 
Abb. 1. Reformierte Taufe in Szentgál 1990. (Photo: Róka Lajos) 

ban nagyrészt korábbi rendtartások előírásai őrződtek 
meg, összefonódva kereszténység előtti hiedelmek
kel. 

Az 1545-ben megtartott Erdödi Zsinat óta hangsú
lyozott és valamennyi zsinat közös megállapítása, 
hogy a keresztség „az Úr által vízből szerzett sacra-
mentom, az Istennel való örök szövetségre lépés bi
zonyítéka, az ember újjászületése a Krisztus vére által 
nyert bűnbocsánat eredményeként."4 

Valamennyi agenda hangsúlyozza, hogy a keresz
telés önmagában nem üdvözít, elmaradása nem jelent 
elkárhozást „a sácramentomok külső jegyei veszen
dők, üdvöt nem adnak..."5, s a kereszteletlenül meg
halt csecsemő nem kárhozik el, mert „keresztyén szü
lőktől született keresztyén magzat", s „a keresztyén 
szülők magzatát Isten anyjok méhében megszentelte, 
megkülönböztetve a hitetlenek magzatától..."6 Ennek 
ellenére a református közösségek is siettek a kereszte
lővel, igyekeztek az újszülöttet mielőbb keresztvíz 
alá tartani, hogy: 

- hirtelen meghalván el ne kárhozzon, vagyis, a ke
resztvizet bűntörlő erővel ruházták fel, s a kereszte
lésben látták az üdvözülés egyik feltételét, 

- a gonosz erők ártó hatalmát igyekeztek ellensú
lyozni, a keresztvízzel való megmosassal gátat állítva 
a gonosznak. A keresztvizet ebben a helyzetben szen-
telmény-ként fogták fel, védelmező erőt tulajdonítva 

2. ábra. Komakosár vitele, Kékkút 1983. (Fotó: Lackovits E.) 
Abb. 2. Taufkorbbescherung in Kékkút 1983. (Photo: E. Lackovits) 

neki. Pedig „a keresztség anyaga a tiszta víz. Semmi 
másban nem különbözik a közönséges víztől, csak 
abban, hogy most itt jelkép: jelképe a megváltó szere
tetnek... sákramentomi anyaggá a szereztetési Ige 
(Máté 28:19,20.) és az üdvígéret teszi."7 

A tanítások mindhiába voltak: féltették a gyerme
ket, nehogy „elvigye az ördög", vagy „el ne váccsa" 
a boszorkány (a váltott gyermek tulajdonképpen testi 
és szellemi fogyatékos volt, s e fejlődési rendel
lenességet próbálták így megmagyarázni). 

A bábakeresztség: 
Az életképtelen vagy halódó gyermek megkeresz-

telésére sok esetben nem volt lehetőség az egyház 
törvényes rendje által megszabott keretek között (lel
kipásztorral templomban vagy a parókiális háznál), s 
ekkor, hogy mégis részesüljön a csecsemő a kereszt
ségben, a római katolikusok által elfogadott szükség-
keresztséget {bábakeresztség, házikeresztség, száraz
keresztelő, Hegyhátvidéken ,földi keresztség") alkal
mazták. 

Az 1565. évi Debreceni Hitvallás szerint: „Meg
tiltjuk a sácramentomok kiszolgáltatását az asszo
nyoknak! - a törvényesen nem választott, nem híva
tott, fel nem avatott személyeknek. A bábák kereszté-
lését elvetjük azon hamis vélemény miatt, hogy a kül-
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so megmosás által idvezülnek, a nélkül pedig elkár
hoznak... A no, ha szent se merjen keresztelni... Senki 
se merjen, ha csak nem pap, keresztelni."8 A szigorú 
tiltást nem lehetett eléggé hangsúlyozni és elégszer 
ismételni. A Dunántúli Református Egyházkerület 
közösségei számára a következőkben fogalmazták 
meg e zsinatok által elfogadott törvényt, s hívták fel 
rá hangsúlyozottan a gyülekezetek lelkipásztorainak, 
elöljáróinak, rajtuk keresztül pedig maguknak a gyü
lekezeti tagoknak is figyelmét: „Az Szent Pál nem 
engedi az asszoni állatoknak az templomban való ta
nítást. Annak okáért az körösztölíst őnekik meg nem 
engedgyük, ha szintén körösztöletlen az gyermek 
meghalna is. Az Christus kedig az tanítást öszve köti 
az körösztölíssel: ha azért tanítani nem szabad őnéki-
ek, körösztölni sem szabad. Hogyha penig az Bába az 
más ember tisztiben hágván szabadon körösztöl is, az 
a körösztség hiábavaló lészen és a felől az egyházi 
szolga újonnan megkörösztölheti." A Hercegszólósi 
Zsinat 37. articulusa alapján fogalmazták meg 
(1576.), amelyhez még azt is hozzáfűzték: „... Mert 
az egyházban senki sem szolgálhat törvényes hivatás 
nélkül."9 A Váradi Közzsinat (1627.) kisebb cikkei 
IX. pontjában a keresztelő bábáknak már egyenesen 
kiközösítését mondták ki: „A keresztelő bábák kikö-
zösíttessenek, és a közhatóság által keményen meg
büntettessenek, mert valamit csak az egyházak lelké
szei vannak e hivatalra kiválasztva, úgy az asszonyok 
a Pál világos parancsa szerint a tanítástól és szentsé
gek kiszolgáltatásától el vannak tiltva. (Máté:28, 
Zsid.5.,Kor.l3. és 1 .Tim. 11 .)"9/a A Borsod-Gömör-
Kishonti Cikkek XV. pontja szerint: „A nőket és a vi
lágiakat eltiltjuk az ige nyilvános helyen való hirdeté
sétől, mert meg van írva az az l.Tim.2,11-12. hogy 
az asszonyi állat csendességben legyen a gyülekezet
ben, és a l.Tim.3,10. hogy a ki tanít, először megpró-
báltassék. A mely nő pedig keresztelni merészkedik: 
egyházi büntetés alá vétessék. "9/b A tiltás állandónak 
mondható. A 16.-17. században alig volt zsinat, ahol 
ne foglalkoztak volna vele: „...a köldökmetsző bábák 
keresztségét szükségben sem végezhetnek...", ennek 
ellenére a bábakeresztség mégis élő gyakorlat volt a 
református közösségekben is. Melotai Nyilas István 
Ágendája 1621-ben ismételten kimondta, hogy: 
„asszony és bába nem, férfiak közül is csak a lelkész 
keresztelhet... mert keresztelésnél is az ige tanításá
ról és a gyermek megáldásáról van szó", s ezek meg
tiltattak az asszonyoknak. A puritán Tolnai Dali Já
nos kemény harcot indított a bábakeresztség ellen. 
Ugyanakkor a római katolikus egyház és a Helytartó
tanács a reformátusok között is ennek hivatalos elis
mertetésén fáradozott. A szükségkeresztséget végül is 
az egész Dunántúlon megtartották, gyakorolták a 18. 
században, bár a lelkészek hangsúlyozták, hogy „a 
keresztyén szülőktől származó kereszteletlen gyer
mekek is Isten egyházának tagjai."9/c A 20. század el
ső felében még mindig előfordult a bábakeresztség, a 
19. században meg éppen gyakorinak mondható. Eb

ben kétségtelenül az ellenreformáció is szerepet ját
szott, hisz a protestánsüldözések esztendeiben a pré
dikátor nélkül maradt gyülekezetek némelyikében a 
bábákra bízták a keresztelést. Ez történt Révkomá
romban is, ahol elűzvén a református prédikátort, a 
közösség számára lehetetlenné vált a keresztség sák-
ramentumának hitük szerint való kiszolgáltatása. A 
vár jezsuita lelkészei azután, ha egyéb dolguk miatt 
nem tehették, akkor szükség esetén a bábákra hagyták 
a református gyermekek megkeresztelését.10 Sőt, a 
protestáns lelkészek még a 18. században is a római 
katolikus esperesek ellenőrzése alatt állottak a keresz
telést illetően.11 A lelkipásztorok, ahol tehették, elke
seredetten védekeztek. 1768-ban pl. - feltehetően, 
nem egészen alaptalanul - a felsőőri református pré
dikátort katolikus részről az a vád érte, hogy szükség
ben sem engedte meg a bábáknak a keresztelést. Az 
állítás oly súlyos vétségnek minősült, hogy miatta a 
korábban benyújtott templomfelújítási kérelem meg
adása a református közösség számára kétségessé 
vált.12 

A Türelmi Rendeletet követő évtizedekből több 
adat is tanúsítja a bábakeresztség reformátusok közti 
gyakorlatát. Ángyán János veszprémi lelkészsége ide
jén szomorú megjegyzésekkel veszi tudomásul ezeket 
az eseteket. 1802. november 23-án: „Horváth József 
fia János születése után meghalálozott és törvénytele
nül a pápista Bába megkeresztelte." 1812. május 6-
án: „Győri János keresztelés nélkül megholt leánya. 
Jegyzés: Ezen gyermek a jegyzett napon 12 órakor 
lett amint a Híradó mondja. Mihelyt a Bába felvette, 
azonnal halódott. A Bába ezt látván - amint a Római 
Catholica az б módja szerént - megkeresztelte. - A 
gyermek azonnal megholt. Istenem! - Fájdalom! -
így tudják a mi Református Keresztyéneink is a ma
gok Vallásoknak sokszor meg sokszor hirdetett Tzik-
kejeit. - Az ilyen Keresztségét még a mi Református 
Társaink is - Házi keresztségnek nevezik."13 

Egy 1735. október 5-i rendelet szükségkeresztség 
dolgában a protestáns bábákat a plébánosok vizsgála
tának vetette alá.14 Még 1803-ban is törvény kötelezte 
őket a haladó római katolikus gyermekek megkeresz-
telésére, majd néhány évvel később, 1808-ban ezt a 
kötelezettségüket már semmisnek nyilvánították.15 A 
veszprémi parókiális levéltárban őrzött körrendeletek 
és jegyzőkönyvek 1810-1847 közötti esztendőkből 
származó kötetének XV. pontja alatt a következők ol
vashatók: „Van-e a helységben református bába, fel
esketve: nem keresztelhet sem római katolikus, sem 
református gyermeket. Ugyanígy római katolikus bá
ba sem. Megvan-é arra tanítva, hogy Vallásunk Prin
cípiumai szerént néki nem szabad keresztelni. Orszá
gunk Törvénye - s a Felséges Királyi Parantsolat sze
rént pedig arra sem kötelezetetik, hogy a Római Cat-
holikus gyermeket megkeresztelje. Ha pedig Római 
Catholica Vallású a Bába - vigyázzon a Presbitérium, 
hogy az a mi gyermekeinket meg ne keresztelje."16 

Ugyanez az esperesi kerület falvaiban is feljegyezte-
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tett, s a lelkészek intették is a gyülekezeteket betartá
sára. Azonban az intés és tilalmazás ellenére előfor
dult a bábakeresztség: még 1920-1940 között is 
Szentgálról, Nyaradról, Padragról, Szentkirályszabad
járól, Zamolyról (Fehér m.) ismerünk adatokat. Hogy 
a gyermek ne kereszteletlenül haljon meg, mondták: 
„a bába vízzel leöntötte, nevet adott neki." „Megke
resztelte, hogy legyen neve. Az Atya, Fiú, Szentlélek 
nevében öntötte le vízzel." „Mikor megszületett a 
gyerek, de igen gyönge vót, a bába mingyárt ráadta a 
keresztvizet."1673 Azonban megjegyzendő, hogy a 
szükségkeresztség természetesen elsősorban ott for
dult elő, ahol katolikus volt a bába. 

Ezen idegen hatások érvényesülését megakadályo
zandó, 1642-től (Nagyenyedi Zsinat) az egyház is a 
mielőbbi keresztelést (négy nap után!) szorgalmaz
ta.17 Sőt, 1640-ben (Gyulafehérvári Zsinat) kimondták 
azt is, hogy a beteg gyermek („hirtelen megbetege
dett gyermek") szükség esetén háznál is megkeresz
telhető.18 (Ezen engedményhez később is, a további 
két évszázadban még többször visszatértek.) így a ke
resztelés többnyire már a második (Iszkaszent-
györgy), harmadik napon megtörtént, majd később 
fokozatosan kitolódott a hatodik, hetedik, nyolcadik 
(Őrség) napra, (19. század), aztán a második, harma
dik, negyedik, sőt hatodik hétre. (19. század vége, 20. 
század.) Az időpont megválasztásában szerepet ját
szott az, hogy csak leöntötték-e, vagy vízbe is mártot
ták a gyermeket. Azonban, ha úgy látták, hogy a 
gyermek életképtelen, vagy halódik, akkor mihama
rább, sőt, azonnal kereszteltették. így pl. az 1820. au
gusztus 27-én Vrácsikon, a szülők hatodik gyerme
keként, rendkívül kis súllyal született Noszlopy Gás
párt már augusztus 31 -én megkeresztelték a mezócso-
konyai református parókián, életképtelennek tartva 
őt, félve kereszteletlenül való elhalálozásától. Ugyan
ezért 1807. július 12-én Veszprémben Oláh Mihály 
lelkipásztor is az istentiszteleten kívül keresztelt meg 
egy beteg gyermeket. Ángyán János 1842. július 6-án 
az evangélikus Szabó Pál és a református Kiss Julian
na István fiát szintén ezokból keresztelte meg: 
„Ezen kised - ... - haldokló állapotaiban hozatott 
hozzám - úgyhogy mikorra visszavitetett Szülei 
Házához meg is holt - azért esmértem magamat 
megkeresztelésre kötelesnek."19 В ábony megy erben 
és más Somogy megyei falvakban századunk köze
pén akár éjjel is elvitték a gyenge, életképtelennek 
tűnő újszülöttet a parókiára keresztelni, nehogy ke
reszteletlenül haljon meg. Szentkirályszabadján 
ilyen esetben maga a lelkész ment hívásra, a kurá
tor vagy egy presbiter kíséretében a házhoz és ke
resztelte meg a csecsemőt. Ha a legnagyobb elővi
gyázatosság ellenére, mégis meghalt a gyermek, 
amint adataink igazolják is, akkor „keresztyén szü
lőktől született keresztyén magzatként" harang- és 
énekszó kíséretében, tanítás (prédikáció) nélkül, 
valamelyik elhunyt elődje sírjába, kérésre a lelkész 
szolgálatával, eltemették. 

Ismeretes olyan eset is, hogy a halva született gyer
meknek a bába az Ádám vagy Éva nevet adta, s így, 
névvel nevezve temették el. Előfordult, hogy maguk 
a szülők adtak nevet halva született gyermeküknek: 
fiúnak általában Ádám, leánynak Éva nevet. 

A névadás: 
Tárkány-Szűcs Ernő szerint a gyermeket névadás

sal vették nyilvántartásba és ismerték el társadalmilag 
is.20 Nevet a szülők választottak gyermeküknek: A 
keresztelést és a névadást a református gyülekezetek
ben is összekapcsolták. Ezt a szükségkeresztséggel 
kapcsolatos vélemények igazolják: „... megkeresztel
te, hogy ne kereszteletlenül haljon meg... hogy legyen 
neve..." vagy: a halva született gyermeknek nemétől 
függően Ádám vagy Éva nevet adtak. 

Szigető Jenő az ószövetségi névadás vallásos hátte
rét elemezve mutatott rá, hogy a keleti ember gondol
kodásában a név egyenlő volt a létezéssel. Akit Isten 
megsemmisített, annak a nevét eltörölte. A név a sze
mélyiség hordozójaként egyenlő volt viselője lényé
vel, jellemezve az egyént. így az a gyermek, aki nem 
kapott nevet, nem létezett, meghatározhatatlan volt. 
Ezért volt a zsidó ember életének első, jelentős ese
ménye a névadás, amely az Újszövetség idején egy
szerre történt a circumcisióval. Aki előtte meghalt, 
nem került be az anyakönyvbe, s az ilyen személy 
nemlétezőnek számított.21 De névadás előtt más ókori 
népek is nemlétezőnek tekintették a gyermekeket.21/a 

Valójában ezt látjuk továbbélni - vagy megjelenni? -
a magyar keresztény névadás és keresztelő összekap
csolásában, fontosságának hangsúlyozásában, de ez a 
hiedelem nyilatkozott meg abban a gondolkodásban 
és cselekvésben is, amikor nem mondták meg a gyer
mek nevét, avagy nevével nemlétére utaltak, amellyel 
a gonoszt, az ártó erőket igyekeztek távoltartani tő
le.22 Ugyanezt a célt szolgálta a kisgyermek jó tulaj
donságainak letagadása vagy rosszakkal való helyet
tesítése a rontás, az igézés elhárítására.23 

A gyermek névválasztásánál ugyan elsősorban a 
szülők akarata érvényesült, de figyelembe vették a 
nagyanya, a keresztanya vagy esetleg az anya kíván
ságait is. A családok első gyermekként fiú után vá
gyódtak, akinek szívesen adták az apja nevét. A má
sodik az esetek többségében a nagyapja nevét kapta. 
Lányoknak pedig az anya, anyai nagyanya, apai na
gyanya, esetleg a keresztanya nevéből válogattak. 
Többnyire a családban és rokonságban használatos 
neveket adták a gyermekeknek. „Kikerűt a név a ro-
konságbú" - mondták a Káli-medence falvaiban. So
mogyban, Göcsejben szívesen adtak bibliai neveket: 
Áron, Dániel, Rebeka, Mózes, stb. Meghalt gyermek 
nevére többnyire nem kereszteltették a következőt, -
bár nagyritkán előfordult - nehogy hamarosan ő is el
halt testvére után menjen. Mindezek mellett voltak 
vidékekre és korszakokra jellemző nevek, amelyek 
gyakran több generáció névdivatját is jelentették, s 
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egy-egy családban több nemzedék keresztneveiként 
találhatók meg. így lányoknál: Zsófia, Eszter, Karoli
na, Kornélia, Lídia, Sára, Julianna, Erzsébet, Zsu
zsanna, Judit, Róza, majd a 20. század elejétől kb. az 
1930-as évekig Árpádina, Leopoldina (mindkettő 
megszólítása: Dina), Vilma, azután Emília (Mili), 
Hermina (Minka), Szendike, Éva, Jusztina (Tinka), 
Izabella (Iza), később Ilona, Jolán, Margit. Reformá
tusok a lányoknak nem adtak Ágnes nevet, mert „pá
pistának" tartották. A fiúknál kedvelt nevek voltak: 
Károly, Kálmán, Dénes, Dániel, József, Zsigmond, 
Lajos, Benő, István, János, György, Gábor, Géza, 
Gergely, Imre, András, Péter, Pál, Sándor, Gyula, An
tal, Mihály, Jenő, Balázs, Bálint. 

A keresztszülők: 

A keresztelő keresztszülők nélkül elképzelhetetlen 
volt. A szertartásnak és szokásegyüttesnek a megke
resztelendő gyermek után ők és a bába voltak legfon
tosabb szereplői. De személyüknek fontossága nem
csak ekkor, hanem a későbbiekben is döntő volt, a sí
rig nem csökkenő (1. később a komaság intézmé
nyét!). 

Egy gyermeket keresztvíz alá tartani rendkívül 
megtisztelő és felelősségteljes szerep volt, Bálint 
Sándor szerint valamikor ez szentségi kapcsolatot je
lentett. Többnyire olyan személyeket kértek fel a 
tisztségre, akikről biztosan tudták, hogy elfogadják, s 
akik a családnak a falusi társadalomban elfoglalt 
helyzetével azonos vagy hasonló helyzetűek voltak. 
Bár az is igaz, hogy a keresztszülőknek való felkérést 
visszautasítani nem szabadott - „a komaságot e köl-
lött fogannyi!" - ez nemcsak udvariatlanságnak, ha
nem egyenesen bűnnek számított, mert úgy tartották, 
hogy „a keresztszülő váltotta meg a gyermek lelkét a 
pogányságból, amikor ígéretet tett a nevében." Gö
csejben a komaságot visszautasító személy az egész 
falu rosszallását, megszólását vonta magára.24 

A szülők és a keresztszülők, azaz keresztszülő-je
löltek közötti előzetes megbeszélés vagy csak tájéko
zódás után a bába kérte fel egy héttel vagy 3-4 nap
pal a keresztelő előtt a jelölteket tisztük ellátására. Ez 
a gyakorlat vizsgált területünkön a 17. századtól a 20. 
századig általános volt. Pl. a II. világháború után vá
rosról Monoszló faluba került bába értetlenül és meg
lepődve fogadta, hogy feladatai között szerepel ke
resztelő előtt a komák felkérése és a vendégeknek a 
keresztelői lakomába való meghívása is. 

A keresztelési regulák a keresztszülők személyére 
és számára vonatkozóan is rendelkeztek. A kiskomá-
romi regula szerint: 

„7. Férfiú gyermeknek két férfiú és egy asszony, 
leányzónak pedig két asszonyi egy férfiúi komái le
gyenek. 

8. A komák ne gyermekek, hanem ugyan ember
számot keresztyén tisztösségbeli személyek legyenek. 

9. Magától különböző valláson lévő embert senki 
komaságra fel ne szólítson. 

I L A komák a mi atyánkot a' credót és a Tízparan
csolatot tudják és ha a Tanétó kívánja el is mondani 
tartozzanak. 

12. A komák a reggeli praeceszen avagy contion 
jelen légyenek..." 

Hiába volt meghatározott a rendtartásokban a ke
resztszülők száma, ezt a 18. század végétől fokozato
san megszegték, egyre nagyobb létszámban kérve fel 
a keresztszülőket, a kapcsolatok minél szélesebb ki
teljesítése és a gyermeknek nyújtandó majdani minél 
hathatósabb segítség reményében. Az anyakönyveket 
vizsgálva, azt tapasztaljuk, hogy a 18. században még 
egy-két pár volt mindössze a keresztszülők száma 
egy-egy gyermeknél, majd három-négy párra növeke
dett. A 19. században pedig ugrásszerű számbeli gya
rapodást figyelhetünk meg: 8-10-12-20, sőt 24 pár 
keresztszülő is előfordult! Különösen a 19. század vé
ge és a 20. század eleje kiugró ebből a szempontból. 
Köveskálon, Kővágóőrsön 28-30, de ennél is több, 
míg Sárkeresztúron 30-40 keresztszülő is előfordult. 
Még azokban a családokban is, ahol több gyermek 
született, igyekeztek valamennyinek több pár kereszt
szülőt felkérni. Pl. Köveskálon a Gyö'rffy család 1848 
előtt és az 1860-as években négy-öt gyermek esetén 
is 3—4-6 pár, Szentkirályszabadján a Cseh család 
1857-1873 között az öt gyermekhez 4-5-6-8 pár ke
resztszülőt hívott gyermekenként! Még a 20. század 
első felében is előfordult a 10-15 koma, sőt, a 24 is a 
Balaton-felvidéken, a Móri-völgy falvaiban és a Me
zőföldön egyaránt. Balatonfüreden 9-10-20 kereszt
anyáról, Dudaron 2-6 pár keresztszülőről, a Balaton
mellékén 15-20 párról, Szentgálon 10-15 személyről, 
Fülén, Soponyán, Mezőkomáromban 20-25 személy
ről, Bábonymegyerben Ъ-А párról, Somban 4—6 pár
ról, általában Somogyban 8-12 személyről, ugyanak
kor Dél-Somogyban 15-20 párról, Göcsejben 2-6 
párról, a tolnai Váralján 8-10 párról, Agárdon 6 sze
mélyről, Rákospalotán 7-8 párról tudunk, de nagy 
volt létszámuk az Ormánságban is. Vilonyán a 19. 
században Szűcs Béla lelkipásztornak 20 pár, Pap 
Gábornak, a nemesvámosi Pap István lelkipásztor fi
ának, a későbbi dunántúli püspöknek 12 pár a 19. szá
zad elején, Márton Albert lelkipásztor Sándor fiának 
1829-ben 20 pár keresztszülőt jegyeztek be. Módo
sabb gazdák, kisnemesek esetében a keresztszülők 
között gyakran szerepelt a lelkész és a rektor (iskola
tanító), de pl. Göcsejben, Nemesvámoson szívesen 
meghívták a helybéli, nagy tekintélynek örvendő zsi
dó kereskedőt (boltos, kocsmáros) is. Tehát reformá
tus családoknál más vallású személyek keresztszülő
ként megjelentek. Ebben a kérdésben a zsinatok 
egyértelműen nem foglaltak állást a 17. századtól.24/a 

Egyes helyeken az első gyermekhez több kereszt
szülőt hívtak, kiváltképp, ha fiú volt az pl. Balaton
felvidék és Bakony egyes falvai, Ormánság, Sárköz. 
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A házasságon kívül született gyermeket vagy ve
zeklésre kötelezett személy gyermekét csak „hiteles, 
jámbor egyének kezességével" keresztelték meg.25 

Ha ilyen megbélyegzett egyén kért fel valakit ke
resztszülőnek (ók általában egy párral is megeléged
tek), azt sem lehetett visszautasítani. 

Keresztszülőnek mindig házaspárokat hívtak. Ha 
hajadon leány, vagy legény is került közéjük, nekik 
hozzáillő párt választottak. Szentkirályszabadján az 
ilyen esetet emlegetve, kihangsúlyozták, hogy tették 
ezt „minden kötelezettség nélkül, ez csak a kereszte
lőre szóló pár volt." 

A gyakorlat a 19. század második felében és a 20. 
században általánosan az volt, hogy minden gyer
mekhez új keresztszülőpárt hívtak. Ugyanakkor egyes 
helyeken (Káli-medence, Szentgál, Szentkirálysza
badja, Füle, Soponya, Mezőkomárom, stb.) az új ke
resztszülők mellé az előző gyermek(ek) keresztszüleit 
is meghívták. így gyermekenként állandóan nőtt lét
számuk. Az őrségi Nagyrákoson mindig felkértek a 
rokonságból házasulatlan legényt vagy leányt is: б 
volt az „ifjú koma". 

A keresztszülők személyét vizsgálva, három típust, 
három csoportot különíthetünk el: 

1. A keresztszülő nem volt rokon, hanem a szülők
kel egykorú barát, szomszéd, ismerős, volt katonapaj
tás avagy komatárs. 

2. A keresztkoma távoli rokon volt, a sógorságból 
kikerülő, a házassági kapcsolatok révén kialakult ro
konság egyik tagja. 

3. Elsőfokú vérrokon: testvér, vagy másodfokú 
vérrokon: unokatestvér lett a keresztszülő. (Ez a leg
utóbbi időszakot jellemezte.) 

Általánosan arra törekedtek, hogy az első gyer
meknél a keresztszülők között lehetőleg ne legyen ro
kon. A második vagy a harmadik gyermek esetében 
erre már kevesebb gondot fordítottak. Sőt, egyes Ká
li-medencei falvakban, bizonyos családokban fiúnak 
az apa, leánynak az anya családjából, rokonságából 
választottak keresztszülőt, pl. Kővágóőrsön. 

A keresztszülők létszámától függetlenül, mindig 
csak egy keresztanya tartotta a gyermeket keresztvíz 
alá. Az б személye gyermekenként változott. Általá
ban a legidősebb, vagy a legtekintélyesebb, avagy a 
szülők számára valamiért a legkedvesebb kapta ezt a 
tisztet. О és keresztapa párja voltak az első, a tényle
ges, az igazi, a hiteles, a teljes, a törzs, a törvényes, az 
érvényes vagy édes komák. Mellettük ott álltak a töb
biek is, a száraz, lógó, garasos, paszitai komák, vagy 
komusok. 

Attól függetlenül, hogy ki tartotta keresztvíz alá, a 
gyermek valamennyi keresztszülőjét körösztanyám, 
körösztapám, keresztanyám, keresztapám, legutóbb 
pedig: keresztmama, körösztmama, keresztpapa, kö-
rösztpapa néven nevezte és szólította. A keresztszü
lők: keresztfiam, körösztfiam, keresztlányom, köröszt-
lányom megszólítással illették őket. Újabban csak ak
kor használják a keresztszülők ezt a megnevezést, ha 

beszélnek keresztgyermekükről, hozzá szólva, több
nyire nevén szólítják csak. 

A keresztelés előzménye: 
A keresztelés módját a 16. századtól ágendák hatá

rozták meg és szabályozták (1576., 1621., 1623., 
1631. stb.) Rendszeresen foglalkoztak vele a zsinato
kon (Hercegszólős 1576. 23. kánon, Köveskút 1612. 
48. kánon, Komjáti Kánonok III. CL. 17., Alsóörs 
1623., valamint a már korábban említett zsinatok ren
delkezései, majd a 18-19. századi ágendák). Az ágen
dák pontosan meghatározták a keresztség kiszolgálta
tásának helyét, idejét, feltételeit. A jegyzőkönyvekbe 
regulaként jegyezték be a keresztelési rendtartásokat. 
Egyik legrégebbi regula közülük térségünkben a kis-
komáromi, amely a 17. századból származik „A kö-
rösztölésről való regulák" címen. Első öt pontja a ke
resztelés tenyéré vonatkozik. 

1. Mikor az körösztölő leszen, az a bába vagy az 
előtt való nap estve vagy azon nap reggel templomba 
menés előtt az Tanetonak (lelkész!) megielöntcze. 

2. Az körösztölés rend szerint legyen az templom
ban rendkívül olykor a parochiális házban. 

3. A körösztölésnek rend szerint való ideje a regge
li könyörgés avagy prédikáció elvégzódése után való 
idő. 

4. A megkörösztölendő gyermek a praeceszre vagy 
contio végére a templomban föl hozattassék, hogy a 
tanetonak sokára reá várakozni ne köllessék. 

5. Az egyházfiak közül egyik a medencébe körösz-
tölni való vizet hozattasson.26 

A keresztelési előkészületek a regula pontjai sze
rint történtek. Azonban mindenhol másképp, ilyen
olyan eltéréssel végezték a szertartást, azért a 18. szá
zadban igyekeztek egységesíteni és megszüntetni a 
sokféle ágendát (Kármán József). A 18-19. századtól 
a szertartás azonos lett. A 16-18. századi MelotaiSa-
marjai-Kármán-féle agenda alapján kereszteltek, a 
19. században pedig már Tóth Ferencé volt gyakor-
latban.26/a Elenyésző módosulással, helyi szokás, szo
kások kialakulásával és beiktatásával ez többnyire 
napjainkig fennmaradt. A 20. század első harmadá
ban Ravasz László Agendája vált használatossá. 
1927-ben a keresztelés helyét és idejét a következő
képpen határozta meg: „A keresztelés rendes helye a 
templom, ideje... a templomi istentisztelet végén, a 
megáldás és az utolsó éneklés között."27 Századunkra 
az ünnepi (vasárnap) istentisztelet keretébe került be 
a keresztelés, kivéve a rendkívüli eseteket (pl. beteg 
gyermek), amelyekről már a 17. századi kiskomáromi 
regulában és más rendtartásokban is olvashatunk. A 
pápai rendtartás szigorúan továbbra is a reggeli isten
tiszteletet jelölte meg a keresztelő idejéül.28 

A keresztelő időpontja rendkívül lényeges volt, ve
le a zsinatok korábban több alkalommal is foglalkoz
tak. Az 1577. évi Nagyváradi Közzsinat kisebb cikke-
jei között a XXIII. pontban elrendelték: „Hogy az 
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egyházban mindenek illően s jó renddel legyenek, 
nem egy helyen parancsolja az apostol (t.i. Pál). Ezért 
a szentegyház törvényesen rendeli, hogy a sákramen-
tomoknak, úrvacsorának és keresztségnek kiszolgál
tatása... nyilvános helyen és törvényesen történje
nek..."29 1595-ben a Felsőmagyarországi Cikkek sze
rint: „A sákramentomokat csak közhelyen kell kiszol
gáltatni a gyülekezet jelenlétében, mégpedig délelőtti 
időben, a mit... a keresztségről is értünk... mert a ke
resztség egyházközségünkbe való felvétetés sákra-
mentoma, s hogy továbbá a sákramentom méltósága 
el ne silányuljon, - kivéve mindazonáltal a szükség 
esetét (1 Kor. 11, 18.)."30 1597-ben a Tasnádi Zsinat 
7. pontja azt hangsúlyozza, hogy: „Ami pedig a ke
resztség kiszolgáltatását... illeti: elhatározta e zsinat, 
hogy azokat vasárnap és szombaton el kell mellőzni, 
mihelyt a helyi lelkész észreveszi, hogy ott vendégsé
gek tartatnak, nehogy a vendégség miatt a templomi 
beszédeket elhanyagolják. Különben a hol a kereszt-
séghez vendégségeket nem kötnek, ott kiváltképen 
vasárnap kell azokat végezni, mert az oly sákramen
tom, amit a közgyülekezetben kell kiszolgáltatni."31 

Még a további évszázadokban, a 17-18. században is 
harcoltak a lelkészek és az egyházi hatóságok azért, 
hogy istentisztelet keretében, a gyülekezet színe előtt, 
templomban kereszteljenek.31'8 Szentkirályszabadján 
és az Őrségben a 19. században külön hangsúlyozták, 
hogy napnyugta után nem szabad keresztelni. 

Más rendszabályokkal együtt a korai keresztelési 
regulák is ékesen bizonyítják, hogy egyes előírások, 
szabályok a közösség szokásrendjébe beépülve, társa
dalmilag szankcionált gyakorlattá váltak, amelyekhez 
a közösségek szívósan ragaszkodtak, ellenállva min
den újításnak. Ez figyelhető meg, követhető nyomon 
akkor, amikor a 16-17. századi regulák egyes pontjait 
fedezzük fel napjaink gyakorlatában. Legkitűnőbben 
ezt a bába szerepe példázza. Vizsgált területünk egé
szén mindaddig, amíg a kórházakban való gyermek
szülés nem vált egészen általánossá, a gyermek szüle
tésének hírét mindazoknak, akiket illetett így a lel
késznek, keresztszülő-jelölteknek, a bába vitte meg. 
Sok helyen századunk közepéig a keresztvízről is ő 
gondoskodott. 

A betegségen vagy a haldokló állapoton kívül is 
voltak más, olyan rendkívüli esetek, amikor a keresz
teltetők a megadott időpontban nem tudtak a temp
lomban megjelenni: pl. távol laktak, más faluból ér
keztek, az időjárási viszonyok akadályozták őket. 
Ilyenkor ugyancsak a parókián történt a keresztelés. 
Dudarról több példánk is van erre, ugyanis a római 
katolikus lakosságú Szápárról, Bakonynánáról a be
vándorolt református szülők gyermekeit Dudarra vit
ték kereszteltetni, ami általában a lelkészi irodán tör
tént meg. Bakonyjákóról pedig ugyanezért Tapolca
főre mentek, Vaszarról pedig Takácsiba. Hasonló 
esetekben, egy-egy közösségben a templom hiánya 
miatt már a 16. században is megengedték a rendtar
tások a „tisztességes helyen" való keresztelést. Erre 

utal az 1576-ban tartott Hercegszőlösi Zsinat articulu-
sainak 36. pontja, amely szerint: „Az körösztölés jól
lehet bizonyos helhöz nincsen köteleztetvén, mind az 
által az Isten szörzésének böcsületes voltáéit azt akar
juk, hogy templomban legyen, a hol az keresztyének 
az Isten igéjének hallgatására öszvegyülnek... Ha pe
nig valamely faluban ahol tanító sem penig Templom 
nem leend, ott egyéb helyen is meglehet a kereszte
lés, csakhogy korcsomán vagy egyéb tiszteletlen he
lyen ne legyen."32 

A keresztelő helye, ideje, résztvevői, szertartása, 
eszközei: 

Általános gyakorlat maradt, hogy egész Dunántú
lon a templomban, többnyire istentisztelet végén ke
resztelnek, kivéve a rendkívüli eseteket. A záróének 
előtt, általában a prédikáció végeztével, az imádság 
előtt vagy alatt érkeztek, érkeznek meg a keresztelte
tők a templomba, ahol a számukra fenntartott, s több, 
mint egy évszázada kijelölt helyre ültek, ülnek le. 
Neszmélyen, Tengődön, Csopakon, Szentgálon, 
Szentkirályszabadján, Nyaradon, stb. külön keresztel
tetők padja van, amelyet ma is használnak. De az 
egész térségben a mai napig külön padba ülnek. 
Szentkirályszabadján egész szertartása volt és van a 
be- és kimenetelüknek. A dékán (egyházfi) kinyitotta, 
kinyitja a keleti ajtót (férfiak bejárata), s prédikáció 
alatt a kereszteltetők itt mentek, mennek be és ültek, 
ülnek a papné székébe a keleti részre (a szószékkel 
szembeni első pad). A szertartás után a kimenetel 
mint másutt, úgy itt is a gyülekezet záróéneke alatt 
történt, történik. Ekkor a nyugati ajtón (nők bejárata) 
mennek ki, mentek ki, a kisdedet így bemutatva az 
egész gyülekezetnek.33 Nyaradon a női oldal (bal) 
utolsó széke a bábaszék, ahová a kereszteltetők is ül
tek. Szentgálon a férfiak padsora elé helyezett szé
kekre ültek, ülnek, szemben az úrasztalával. 

Keresztelő napján a gyermeket többnyire a kereszt
anya által ajándékozott új ruhába öltöztették, nehogy 
ruhaszaggatóvá váljék. Sok helyen az öltöztetést a bá
ba végezte.34 A fiúk fejére kék szalaggal, lányokéra 
rózsaszínnel vagy csipkével díszített sapkát tettek és 
hasonló díszű keresztelőpaplannal takarták le őket a 
bakonyi és a Balaton-felvidéki falvakban. Sok helyen 
viszont keresztelőtakaróként kasmírkendőt vagy se
lyemkendőt használtak (Ormánság, Somogy): lányok
ra sokat téve, hogy ezen analógiás cselekedettel maj
dani sok kérőt biztosítsanak számukra, míg a fiúkra 
csak egyet, esetleg kettőt tettek, hogy legényekké nö
vekedve a megkért leány azonnal feleségül menjen 
majd hozzájuk. Volt olyan hely is, ahol a gyermeknek 
az arcát takarták le kendővel (Hegyhátvidék), hogy a 
gonosz ne árthasson neki. 

Keresztelő előtt a keresztanyák különféle analógiás 
cselekedeteket végeztek, amelyekkel a gyermek 
egészségét, jövőbeni boldogulását igyekeztek biztosí
tani, s jó tulajdonságait gyarapítani, erősíteni. így pl. 
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kézról-kézre adták, asztalra tették, ágy alá dugták, ap
ja kalapját rátették, keresztelőtakaróját leejtették, su
bára fektették stb., hogy kapós, jó táncos, törekvő, 
egészséges, szerencsés, göndör hajú, szép legyen, s a 
rontás távolmaradjon tőle. 

Keresztelőre menet a keresztszülők a kisgyermekes 
háznál gyülekeztek. Innen indultak a templomba. Ál
talános szokás volt, hogy a gyermeket a keresztanyák 
és a bába kísérték-vitték. A Balaton-felvidéken, a Ba
konyban egy keresztanya vitte a gyermeket, a többi 
helyen előfordult, hogy a többiek is rátették kezüket. 
A Káli-medencében pedig valamennyi keresztanya 
vitte. A Mezőföldön kézról-kézre adták a gyermeket, 
de a templomba az első keresztanya vitte be. So
mogyban csak a lányt vitték egymást váltva a kereszt
anyák, a fiút nem. A Móri-völgyben és a Zámolyi-
medencében a keresztanyák rangsor szerint, felváltva 
vitték a templomig a gyermeket. Általános szokás 
volt, hogy a keresztelői menet a bába vezényletével 
ment a templomba. 

A keresztelői szertartás a keresztség szereztetési 
Igéjének felolvasásából (Máté:28,16-20.), beszédből, 
hitvallásból (Credo), fogadástételből, a vízzel való le-
öntésből (keresztelés) és áldásból állt, s áll ma is. A 
16. századtól a 20. századig némiképpen módosult, 
amint utaltunk már rá, de a lényege változatlan ma
radt. A keresztelésre szolgáló vízről („tiszta, termé
szetes víz") a 16. század óta a lelkésznek ill. az egy-
házfinak kellett gondoskodni, mégis voltak gyüleke
zetek, ahol még századunk közepén is a bába vitte a 
keresztelésre szolgáló vizet: Balatonfüreden kicsi 
üvegben vitte magával a templomba, s adta oda a ke-
resztelést végző lelkésznek. Szentkirályszabadján 
nemcsak magával vitte, hanem a keresztelés szertar
tása előtt a keresztelőkút tetejét levéve, a benne lévő 
kancsóba bele is töltötte. A bábának ezt a tevékenysé
gét az 1960-as-1970-es évekre a lelkészek szüntették 
meg. 

Á rendszabályok értelmében a keresztelés szertar
tásán jelen kellett lennie az apának (igazolandó a 
gyermeknek törvényes házasságból származását) és a 
keresztszülőknek. A kiskomáromi regula szerint: 

6. „A gyermeknek atyja ha valahová nem külde-
tött, nem mint a körösztölésben jelen legyen és gyer
mekére nevét б maga importállyon." 

Az 1576-ban tartott HercegszőlSsi Zsinat cikkejei-
nek 36. pontja szerint: „A gyermekeknek attya rokon
ságival, barátival egyetemben jelen legyen."34/a Pápán 
és környékén a keresztapák jelenlétére vonatkozóan 
is rendelkeztek.35 A 17-18. században folyamatosan 
ismételték a zsinatok rendelkezéseit, amelyeknek ér
telmében az apának és a keresztszülőknek, vagyis a 
keresztanyák mellett a keresztapáknak is jelen kellett 
lenniük a keresztelésnél.35/a Benedek Sándor szerint 
az apa és a keresztapák elmaradása a templomból, a 
keresztelés szertartásáról, tette a keresztszülői intéz
ményt „pogány" komasággá.35/b Ravasz László 1927-
ben kiadott Ágendájában még mindig azt hangsúlyoz

za, hogy: „Keresztelésnél a szülők jelenléte feltétle
nül szükséges, ezért leghelyesebb az egyházkeléssel 
összevonni."36 Nem volt véletlen a több rendszabály, 
a sok figyelmeztetés, mert sem a szülők, sem a ke
resztapák vizsgált területünkön a keresztelés templo
mi szertartásán századunkig nem vettek részt. Amíg a 
gyermeket korán keresztelték, az anya még a gyerme
kágyat feküdte, ezért nem mehetett el. A keresztapák 
csak a kisgyermekes házhoz mentek el, a templomba 
már nem, azt az asszonyok dolgának tartották. 
Ugyanezért az apák sem vettek részt a szertartáson. A 
gyermeknevelés úgyis az asszonyok dolga volt. A 
Káli-medence falvaiban az 1930-as évektől már a ke
resztapák is elkísérték a kereszteltetőket a templom
ba. A két világháború között és a háború utáni évek
ben Szentkirályszabadján, ha az édesanya elment a 
keresztelőre, akkor sem ült a kereszteltetők padjába, 
hanem megszokott helyét foglalta el. Az említett idő
szakban itt a keresztapák az apával együtt már az is
tentisztelet elején bementek a templomba, de nem a 
megszokott helyükre ültek, hanem a keleti részen, a 
keresztelőkút előtti padsor harmadik padjába. Az 
anyáknak, majd a szülőknek a keresztelő szertartásán 
való jelenléte, a keresztelókúthoz ill. az úrasztalához 
való kiállása csak az 1960-as, ill. az 1970-es évektől 
vált általánossá. Ehhez a lelkészek részéről szívós, ki
tartó meggyőzésre volt szükség, hogy fontosságát el 
tudják fogadtatni a gyülekezetekkel. 

Általános szokás volt, hogy a keresztelés szertartá
sa alatt a keresztelókúthoz vagy az úrasztalához csak 
a bába és a keresztanyák álltak ki. Közülük a legran
gosabb, legöregebb vagy legkedvesebb fogta és tar
totta keresztvíz alá a gyermeket. A többiek mellette 
álltak: Szentkirályszabadján életkor szerinti sorban, 
ahol azonban az asszonyok, még ha fiatalabbak vol
tak is, megelőzték a náluk idősebb leányt. Egyes he
lyeken, mint pl. a Káli-medence falvaiban keresztelés 
alatt valamennyi keresztanya rátette kezét a gyermek
re. Fülén, Soponyán, Mezőkomáromban valamennyi 
keresztanya meg is fogta. A bába mindig velük együtt 
kiállt, ígért, fogadott, valósággal irányította őket. Sőt, 
pl. Dudaron keresztvíz alá is б tartotta a gyermeket, a 
keresztanya csak fogta. Szentgálon a keresztanyával 
együtt a bába is fogta a gyermeket keresztelés alatt 
még 1981-ben is. Mezőkomáromban egyedül a bába 
állt ki az úrasztalához a gyermekkel, a szülők, ke
resztszülők helyükön maradtak. Előfordult itt olyan 
eset is, hogy a szülők a bábával küldték el a gyerme
ket a keresztelőre, ők pedig otthon maradtak. Sopo
nyán is a bába volt a főszereplő, irányítva a koma
asszonyokat. Egyébként mindenhol jelen volt, az б 
feladata lévén a gyermek fejkötőjének megoldása, le
vétele, a gyermek ki- és betakarása. Ezt a szerepét az 
ágendák is hangsúlyozták. Ravasz László Ágendájá
ban ez áll: „A lelkipásztor, a szülők, a keresztszülők 
és a szülésznő, karján a csecsemővel, az Úr asztala 
mellé állnak... a keresztanya átvévén a csecsemőt a 
szülésznőtől megkezdődik a szertartás... A szülésznő 
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a csecsemő fejéről leveszi a fókötőt vagy kendőt... a 
pólyát vagy takarót a szülésznő hajtsa vissza vagy 
fogja fel..."37 

Ez minden bizonnyal hozzájárult a bábának a ke
resztelőn való főszerepléséhez, amit gyülekezeten
ként némi eltéréssel ültettek át a gyakorlatba, s ezt 
később nagyon nehéz volt a lelkészeknek visszaszorí
tani, a bábát háttérbe állítani, s helyét az anyának át
adatni. 

A bábának ebben a különös tiszteletében egyfajta 
félelem is lappangott. Valószínű, mindez arra az Eu
rópa szerte ismert hiedelemre vezethető vissza, amely 
szerint a bábák különleges tudománnyal felruházott 
személyek voltak, mert az ember életének egyik legti
tokzatosabb mozzanatával, a születéssel álltak kap-
csolatban.37/a 

A 18. századig keresztelésnél az úrvacsorai edé
nyeket (klenódiumok) használták, azaz a kelyhekkel 
kereszteltek. Külön keresztelőedényekről csak ezt kö
vetően gondoskodtak.38 Ezek kancsók és vízfelfogó 
tálak voltak, amelyek kezdetben ónból készültek, a 
győri, pozsonyi, budai, soproni, kassai és eperjesi cé
hekben. Akadt közöttük olyan kannácska, amely tö
rök ötvösmunka volt pl. Győrött. A 19. századtól egy
re általánosabb lett az ezüst keresztelői edények hasz-
nálata.38/a A keresztelő kannákat, kancsókat, vízfelfo
gó tálakat kisméretű kendőkkel takarták le. Erre a cél
ra Győrött a 20. századig egy selyem hímzésű, török 
nyelvű felirattal ellátott kendőcske, egy 16. század 
végi-17. század eleji török jegykendő szolgált.38/b 

Vannak gyülekezetek, ahol keresztelő alkalmával kü
lön úrasztali terítőt használtak még a 20. században 
is. Balatonszőlősön ezt a terítőt ma is őrzik. Klenódi-
um- és terítőleltárak arról tanúskodnak, hogy keresz
telői edényt letakaró kendő és keresztelői úrasztali te
rítő külön volt Köveskálon, Balatonfüreden és Szen
tantalfán is. 

A gyermek megkeresztelését követően, áldás után, 
a gyülekezet éneke alatt mentek ki a keresztanyák és 
a bába a templomból. Mielőtt hazaindultak, betértek a 
lelkészi irodába, ahol a lelkész anyakönyvezte a cse
csemőt, a keresztanyák pedig átadták a keresztelésért 
járó stólát, ami vagy pénz volt, vagy naturalia, esetleg 
pénz és naturalia együtt. Összege mindig megszabott 
volt, a díjlevelekben meghatározták, nagysága a gyü
lekezet gazdagságától függött. 1713-ban Győrött 11,5 
dénár, 1793-ban 1 Márjás, 1747-ben Szentgálon 50 
dénár, a Balaton-felvidéki falvakban 25 dénár, Mező
föld és Tolna falvaiban 28 dénár, míg Somogyban 
csak 11 dénár volt. 1709-ben Diósförgepatonyban 
„egy tik + egy kenyér", 1712-13-ban Hódoson 15 
dénár.39 Az ellenreformáció idején, az árvaság eszten
deiben nem volt meghatározott stóla, mivel a refor
mátus lakosok is a római katolikus plébánosnak kel
lett azt megfizessék, függetlenül attól, ki és hol ke
resztelte meg gyermeküket (a 18. századi csendes el
lenreformáció évei is ide értendők). Ezidóben, aki te
hette, articuláris helyen kereszteltette gyermekét: pl: a 

győriek, szabadhegyiek Szemerén, a veszprémiek 
Nemesvámoson, Szentkirályszabadján, a pápaiak 
Adásztevelen. Sok esetben a kereszteltetők több km-t 
tettek meg gyalog, szenvedve az időjárás viszontagsá
gaitól. Nem egy instancialevél tanúskodik nehézsége
ikről, amelyeket a vallásukhoz való elszánt ragaszko
dásukért kellett elszenvedniök. 

A múlt században ismét változott a stóla összege. 
A század elején Vilonyán 15 krajcár, míg az Őrség
ben egy kenyér és egy kakas volt, amíg az egyházi 
felsőbbség által meg nem határoztatott.40 Századunk 
első harmadában Szentkirályszabadján minden ke
resztanya külön fizetett. Itt 5 P volt a stólapénz. Sok
szor a szülők is adtak, amit ugyancsak a keresztanyák 
adtak át a lelkésznek. Ugyancsak Szentkirályszabad
ján a keresztanyák a lelkészi irodában papírba csoma
golt pénzt dugtak a kisbaba pólyapárnájába. A papírra 
ráírták, hogy kitől származik az összeg. Amikor az 
anya otthon kibontotta a kicsit, hullott a pénz a pólya
párnából. Hegyhátvidéken a baba orcatakaró kendőjé
nek sarkába kötötték bele az ajándékként adott pénzt. 
Kocson a pólyára tették ilyenkor a pólyapénzt.41 

Szentgálon keresztelő végeztével, a záróének alatt 
a lelkész felesége is kiment, kimegy ma is, mivel az ő 
feladata beengedni a kereszteltetőket a lelkészi irodá
ra, akik itt várták, várják meg a lelkészt, s adták át a 
stólát. 

A keresztanyák hazafelé menet általában felváltva 
vitték a gyermeket, akár fiú volt, akár lány. Akadt 
azonban olyan hely, ahol ilyenkor a második kereszt
anya joga volt a csecsemő hazavitele pl. Soponya, 
Mezőkomárom, vagy a legfiatalabbé pl. Somogy. 
Nagyrákoson a keresztelő résztvevőinek egy csoport
ja már hazafelé menet betért a kocsmába, mulatni 
egyet. Hegyhátvidéken a keresztanya(ák) és a bába, 
hazafelé bementek a kocsmába „egy kis gyomorerő
sítőre", amelynek költségét a keresztanya állta.42 Gö
csejben is beléptek keresztelő után a komaasszonyok 
a kocsmába egy kis mulatozásra.43 

A gyermekkel hazaérve, különböző mondókákkal 
köszöntek be. Általánosan a következőt mondták, 
helytől és felekezettől függetlenül: „Pogányt vittünk, 
keresztyént hoztunk." „Kis pogányt vittünk, keresz
tyént hoztunk." Balatonfüreden: „Isten nevében meg
hoztuk a kis N-t." Dudaron: „Meghoztuk a kisbabát, 
megven a neve." Göcsejben: „Meghoztuk az Isten bá
rányát." Somogyban: „Pogányt viszek, keresztyént 
hozok vissza." Vagy: „Mit hoztok?" „Körösztűt bá-
ránt!" Ezt háromszor megismételték, mire az otthoni
ak válasza: „Adja Isten, hogy bárány legyen!" Vagy: 
„Engedje Isten, hogy bárán legyen!" Az Ormánság
ban a napa háromszor kérdezte meg: „Mit hozta'?" 
Keresztanya: „Báránykát." A harmadik kérdés-felelet 
után a napa kívánsága: „Bárány legyen a neve!" s ek
kor a bába bevitte a gyermeket. 

Analógiás cselekedeteket hazamenetel után is vé
geztek: pl. Szentgálon a fiút kivitték az istállóba, 
hogy majd állatszerető legyen. Padragon az asztalra 
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tették a gyermeket, hogy jó táncos váljék belőle. A 
tolnai reformátusoknál a keresztanyák egymásnak 
adogatták, elkapták, hogy kapós legyen majd. Szent
gálon tükörbe nézettek, hogy szép legyen, ágy alá ló
gatták, hogy élelmes legyen. Ezek a cselekmények 
nagy számban találhatók mindenütt. Lényegük, hogy 
különböző mágikus eljárásokkal, analógiás cseleke
detekkel igyekeztek a gyermek jó alvását, evését, nö
vekedését biztosítani, a gonosz erőket pedig távoltar
tani. Az esetek többségében csak keresztelő után tet
ték bölcsőbe a kicsit, mert úgy vélték, ilyenkor a go
nosz már nem árthat neki. Keresztelőig csak anyja 
mellett volt biztonságos, védelmet jelentő helye. 

Az el nem használt és a vízfelfogó tálban maradt 
keresztelővízről a rendtartások úgy rendelkeztek, 
hogy azt tiszta helyre kell önteni. Szentkirályszabad
ján az 1950-es évek közepéig a Mózes-szék és a dé
kán-szék közé, a szószék alá öntötte a bába, mielőtt 
kimentek a templomból. Utóbbi arra utal, hogy a kö
zösség kimondatlanul megszentelt víznek tekintette a 
keresztelésnél használtat. 

A keresztelést elmulasztó, vagy azt megtagadó 
szülőket az egyház eklézsiakövetésre ítélte. 1751. ok
tóber 12-én Becsvölgyén: „... Simon András nem hí
vott leánya keresztelésére komákat, mivel nem volt 
kedvében a leány, hanem fiú gyermeket kívánt volna, 
ehhez képest meg lehet ítélni Simon Andrást, hogy 
mi légyen tudománya és erkölcse de komák helyett 
Földvári Dánielt és a prédikátornét előállítottuk..." A 
lelkipásztor személyesen intette meg a tévelygőt, 
amire nagy szükség is volt, ugyanis október 19-én 
Kustán Ferencnek született leánya, aki ugyancsak 
nem akarta őt megkereszteltetni.44 Nagyobb baj akkor 
volt, ha a lelkész nem akarta megkeresztelni a gyer
meket, amint az a múlt században Vilonyán előfor
dult. Márton Albert farsangban este nem, csak hajnali 
négy órakor keresztelt meg egy gyermeket (valószí
nű, sürgős keresztelő lehetett). Aratója gyermekét pe
dig aratás idején a reggeli könyörgéskor nem akarta 
megkeresztelni.45 Ilyen esetben előfordult, hogy más 
felekezet lelkipásztorához fordultak a szülők, ami ak
kor is megtörtént, ha a gyülekezet valamely tagja 
megharagudott a lelkészre, mint a csonkahegyháti 
Tuboly Zsigmond 1802-ben.46 Pedig a más felekezet 
lelkészével való kereszteltetést már a 16. századtól ti
lalmazták, amint ez a tarcali (1562.) és tordai (1563.) 
zsinatok végzéseiben olvasható: „Hibásan cseleksze
nek azok, akik pápista papokhoz viszik gyermeküket 
keresztelni, magokat szentségtöréssel megfertőzik."47 

Voltak azonban kényszerítő körülmények, amikor 
nem volt más lehetőség, csak a más felekezetű lel
kész szolgálatának igénybevétele. Ilyen volt az ellen
reformáció nehéz időszaka (mindkettő!), amikor a 
már említett Révkomáromban, elűzetvén a református 
prédikátor, a református gyermekeket is a jezsuita pa
pok keresztelték. Vértesacsán 1765-től a Türelmi 
Rendeletig pálos szerzetesek kereszteltek felekezeti 
hovatartozástól függetlenül, minden gyermeket. Ha 

egy közösségben nem volt református prédikátor, 
vagy távol volt, akkor a református kisgyermekeket 
az evangélikus lelkész is megkeresztelte pl. 1813. jú
nius 15-én Ns. Bakai Péter és Jeremiás Anna Péter 
nevű fiát Veszprémben a református lelkész távollété
ben az evangélikus keresztelte meg.48 

Az egyházkelő: 

A gyermekágyat fekvő anya vizsgált korszakunk
ban nem hagyhatta el a házat mindaddig, amíg el nem 
ment a templomba, hálaadásra. Gyermekszülés után 
tehát első útja a templomba vezetett. Ez a szokás nem 
más, mint az anya avatásának ószövetségi mintára 
megtartott, egyházkelő névvel illetett cselekmény. 
Mózes törvényei szerint ugyanis gyermekszülés után 
az anyának bizonyos kötöttségei voltak: „... maradjon 
otthon, semmiféle szent dolgot nem érinthet, a szent 
helyre sem mehet be, míg el nem telnek tisztulásának 
a napjai..." (III. Móz.12,4.). „Ha az asszony fogan és 
fiút szül, tisztátalan lesz hét napig... Még harminchá
rom napig maradjon otthon az anya, amíg meg nem 
tisztul a vértől." (III. Móz.12,1-4.) (Lány születése 
esetén másképp rendelkeztek a zsidó törvények.) Ez 
az idő tehát 33 + 7 nap, azaz 40 nap volt, ami a hat 
hétig tartó gyermekágynak felelt meg. Ennek letelté
vel a zsidó szülők első útja a templomba vezetett ahol 
áldozatot mutattak be. Ez az ószövetségi eredetű szo
kás általánosan bevett gyakorlat volt a római katoli
kusoknál, akik szülés után hat héttel az anyát szertar
tás kíséretében visszavezették a templomi gyüleke
zetbe (intraductio). Ennek gyakorlását a református 
egyház a kezdeti időben tilalmazta, elvetendónek tar
totta. 1576-ban a Hercegszölősi Zsinat articulusainak 
7. pontja szerint: „Az asszonyállatoknak beavatásokat 
(miért hogy az ó törvényhöz való dolog volt nem 
akarjuk az új testamentumban megtartani, sem nem 
kötelezünk senkit 40, avagy 80 napra, mint az Ó tör
vényben, hanem csak intjük őket az termézet szerént 
való tisztaságnak megtartására."49 Korábban, 1554-
ben az asszonyavatást az Óvári Zsinat megtartandó-
nak ítélte, Heltai Gáspár ágendájában szerepelt is. 
1562-ben az Egervölgyi Hitvallás elvetette, hasonló
an vélekedtek róla Hercegszőlősön, majd 1682-ben 
Beythe István püspök is. Bornemissza Péter viszont 
1577-ben ágendájában kidolgozta szertartását. Meg
található a Keresztúry Agendában, Melotaiéból vi
szont hiányzik. A Köveskúti Kánonok 1612-ben, az 
Alsöörsi Cikkek 1623-ban elvetették, ugyanakkor a 
Komjáti Kánonok (1623) bevezették, sőt, Samarjai 
(Somorjai) János Bornemissza alapján szertartását is 
kidolgozta. Megtalálható Kármán András losonci 
ágendájában (1769.) és Kármán József ágendájában 
is (1787.). Az evangélikusokkal együttélő reformátu
sok (közös, Fertő és Balaton közötti egyházkerületük 
csak 1578 után vált szét!) minden tiltás ellenére 
mindvégig gyakorolták, hiába szólt hozzájuk a figyel
meztetés: „... gyülekezeteinkben a gyermekágyas be-
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avatásának nincs helye..."50 Végül is 1745-ben kötele
zővé tették az egész Dunántúli Egyházkerületben, 
amellyel a társadalmilag szankcionált gyakorlatot el
ismerték.51 1747-ben Torkos Jakab dunántúli superin
tended generális visitatiója (általános püspöki egy
házlátogatás) során ellenőrizte az egyházkelő meglé
tét minden gyülekezetben. Veszprém, Zala, Fejér, So
mogy és Tolna megyékben 52 gyülekezetet megvizs
gálva azt tapasztalta, hogy az egyházkelő szertartását 
mindössze hat gyülekezetben „nem vették be", mon
dottak ellene. Ekkor 5-11 dénár volt az érte járó stó
la, vagy naturáliában egy tyúk, esetleg egy kappan. 
Hódoson 15 dénár, Patonyban egy tyúk és egy kenyér 
járt érte.52 A 19. századra az egyházkelő általánossá 
vált az egész területen. Elnevezése kisebb eltérések
kel mindenütt megegyezett. A Bakony falvaiban: 
egyháztól ment ki, Dudaron: kimegyünk egyháztú'. A 
Balaton-felvidéken: kiavatják, egyházhoz megy, ki
megy egyháztú'. Fülén, Soponyán, Mezőkomárom
ban: egyházkelés. Sárkeresztesen: kiment az egyház-
hó'. Zámolyon: elmegy az egyházhó'. Fehérvárcsur
gón: egyházhó' megy.53 Kocson, Agárdon: egyházke
lő. Sárközben: egyházjárás. Bábonymegyer, Som: 
egyházhoz ment ki. Somogyban: felavatás, megava-
tás. Hegyhátvidéken: „az asszony kiment egyház
tól."54 Göcsejben: avatás, beeresztés vagy kieresz-
tés.55 Az Őrségben: egyházkelés. Ormánságban: egy
házkelés, avatózás. 

Az egyházkelő mindig a templomban történt, a 
reggeli könyörgést követően. Ravasz László ágendá-
jában a keresztelővel való összevonását javasolta, s 
ezzel a szülők részvételét a szertartáson.56 Egyes he
lyeken ebben a formában gyakorolták már századunk 
közepén, s ahol megmaradt, ott később is pl. Szentki
rályszabadja. Legtöbb helyen azonban a reggeli kö
nyörgés után történt az anya hálaadása, s a lelkész ál
tali megáldása. Sok helyen a reggeli könyörgés meg
szűntével (az 1960-as évek vége) az egyházkelő is el
tűnt a vallási gyakorlatból. 

Egyházkelőre a gyermekágyat fekvő anya a szülést 
követően 1-6 hétre ment. Ez az idő ingadozó volt: 
ahogy elmondták, „régen (a múlt században) kifeküd
ték az asszonyok a gyermekágyat, 5-6-7 hétig is, 
szépek maradtak. Ma (századunkban) meg már egy
két hét után felkelnek." A gyermekágy ideje az ada
tok tanúsága szerint változó volt. Ahol a családok 
megengedhették maguknak, ott tovább, 4-6, esetleg 7 
hétig is eltartott. Ahol viszont szükség volt a munkás
kézre, vagy nem volt megfelelő segítség, ott már egy
két hét után, legfeljebb három hét múlva az anyának 
fel kellett kelnie. Leggyakoribb a 3-4 hét után tartott 
egyházkelő volt. Szentgálon 1940 előtt hétfői napo
kon tartották az egyházkelőt. 

Egyházkelőre az anya mindig a bába kíséretében 
ment, aki Szentgálon előre be is jelentette őt a lel
késznek. Az anyával mentek még a barátnői vagy 
csak egy barátnője (Móri-völgy falvai), közeli család
tagjai, rokon asszonyok (anyja, testvérei, unokatest

vérei) (Mezőföld falvai), komaasszonya vagy koma
asszonyai, esetleg szomszédasszonyok, elvétve pedig 
a férje (Káli-medence). Ilyenkor a gyermekét is min
dig magával vitte. Igazi, hűséges kísérője a bába és a 
gyermeke volt. Köveskálon azt mondták, hogy ilyen
kor az édesanya „bemutatta gyermekét az Úrnak." 

A szertartás közösen elmondott hálaadó imádság
ból és a lelkész áldásából állott. Utána nagyobb ösz-
szegű pénzt helyeztek a perselybe. Az anya és kísérői 
ünnepi vagy félünnepi ruhát öltöttek erre az alkalom
ra, a gyermeket pedig a keresztelői ruhába öltöztette. 
Több helyen külön padja volt a templomban az egy
házkelőn résztvevőknek. 

Úgy vélték, hogy a gonosz hatalma igazán csak az 
egyházkelővel szűnik meg.57 Az ormánsági reformá
tusok ilyenkor a templom homokjából, porából haza
vittek egy keveset, s azt a gyermek bölcsőjébe, a feje 
alá tették, hogy jó alvó legyen.58 Somogyban, Göcsej
ben ezt követően szedték szét az anya és valamelyik 
nőrokona vagy a bába (akik készítették) a Boldo
gasszony ágyát (itt a reformátusok is így nevezték a 
gyermekágyas fekhelyét) vagy pászítás ágyat és éget
ték el a benne lévő szalmát. Azt az asszonyt pedig, 
aki meghalt a gyermekágyban, boldognak mondták.59 

Az ilyen asszony boldog állapotban távozott e világ
ból. 

Az anya avatása után végetért a bába szerepe is, 
aki a gyermekágy időtartama alatt rendszeresen láto
gatta a családot. Ilyenkor, vagy a később tartott áldo
más (paszita) alkalmával kapta meg szolgálataiért fi
zetségét: meghatározott pénzösszeget (az 1930-as 
években Balatonakaiiban 4 P), vagy naturáliákat, 
esetleg mindkettőt. Szentgálon gabonát (fiú után 1 q 
búzát, lány után 1 q rozsot), kocsi fát, malacot, hízott 
libát adtak, pénzt csak az 1950-es évektől.60 A bába 
tevékenységét a szülők honorálták. A keresztszülők
től sok helyen ezen kívül is kapott még egy összeget, 
amelynek átadására általában a paszita alkalmával ke
rítettek sort. 

Az európai protestánsok körében az egyházkelő 
szokása és gyakorlata ismeretlen volt. 

II. Az áldomás: paszita 

„Hajdan a keresztelés a családi élet legnagyobb 
örömünnepe volt" - írta 1860-ban Kővári László.61 

Ez az örömalkalom, amint mások, a 20. században is 
az emlékalkalmakkal együtt, a szomszédok, barátok, 
komák és rokonok között folyt le.62 

Az egész magyar nyelvterületen általánosan ismert 
a keresztelőt különböző időpontokban követő lako
ma, amelyet vidékenként más-más névvel illettek. A 
Bakonyban és a Balatonmellékén: paszita, korábban 
örvendező lakodalom. Az Ormánságban: paszit, Sár
közben: csöröglő, Somogyban paszit vagy komaven
dégség, esetleg komabál. A Kisalföldön: paszita, a 
Dunántúl más vidékén is: paszita vagy csak kereszte-
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lő. Valamennyi ünnepélyes vendéglátás volt, ahol a 
meghívottak: keresztszülők, szülők, nagyszülők, ko
mák, rokonok, sógorok, ángyok, barátok, jószomszé-
dok és a bába (vidékenként változott a meghívottak 
köre) felköszöntötték az anyát és a gyermekét. Tulaj
donképpen ez áldomás volt - maga a szó lakomát je
lent - keresztelő utáni tiszteletadás, ahogy Bálint 
Sándor mondta. 

A Biblia tanúsága szerint a hívő zsidó családok 
életében a körülmetélés után a másik nagy ünnep a 
gyermeki élet következő jelentős eseménye, a szopta
tás befejezése, az elválasztás volt, amikor is nagy 
vendégséget tartottak: „... nagy lakomát készített... (I. 
Móz.21,8.)63 Minden bizonnyal ez szolgált alapul a 
keresztelő után több hétre vagy hónapra tartott lako
mának, a komavendégségnek. De nem kizárt, hogy 
időpontjának meghatározásában szerepet játszott ama 
korai egyházi tiltás is, amely szerint ott, ahol mulat
ságra készülnek, nem lehet keresztelni. (L. 31. sz. 
jegyzet.) 

1938-ban Szendrey Ákos kétféle keresztelői lako
mát különített el: az egyik a keresztelő napján tartott 
ún. kispaszita, azaz ebéd a keresztelőn részeveitek
nek, a másik pedig a keresztelő után néhány hónapra, 
esetleg egy esztendőre tartott nagypaszita, ahol nagy
számú vendégsereg jelent meg.64 Ez az elkülöníthetó-
ség a legutóbbi időkig megfigyelhető volt. Múlt szá
zadi feljegyzések, helyenként továbbélő szokások és 
maga a recens anyag adatai is arról tanúskodnak, 
hogy az igazi, nagy keresztelői lakoma a keresztelő 
után hetek, hónapok múlva volt csak, amikor az anya 
is már annyira megerősödött, hogy résztvehetett rajta. 
Költségeit mindig a szülők viselték. Ebben az esetben 
keresztelő napján a komáknak csak egy egyszerű ebé
det vagy uzsonnát adtak. Raksányi Károly balatonhe-
nyei református lelkész 1886-ban a következőket je
gyezte fel: „... nagy paszitákat is szokás tartani ke
resztelés után 1-2 vagy 6 hónapra, mely gazdag evés 
és ivásból áll..."65 A református lakosságra a nagy ko
mavendégség volt jellemző, egész kis lakodalmat tar
tottak, ahol nem volt ritka a 30-50, sőt a 100 vendég 
sem. Sok helyen libát, kacsát, disznót hizlaltak erre az 
alkalomra. Elsősorban ősszel és télen tartották a pa
szitákat, amikor már a nagy munkák befejeződtek, le
vágandó állat és bor is volt. 

Az egyház a 16. században igyekezett még meg
akadályozni a pasziták tartását. Ezeket az összejöve
teleket nemcsak tiltották, hanem résztvevőinek bünte
tést is kilátásba helyeztek. A Nagyváradi Zsinat 
1577-ben XII. cikkejében foglalkozott vele: „A fes
lett erkölcsű ifjak esténként gyakorlott összejöveteli a 
hajadonokkal, bárminemű szín alatt megtiltassanak, a 
menyecskék éjjeli vendégeskedései és csintalankodá-
sai pedig, a gyermekágyas összejöveteleknél megbir-
ságoltassanak."65^ Az 1595. évi Felsőmagyarországi 
Cikkek LI. pontja kimondotta: „... Az ifjú asszonyok
nak éjjeli vendégeskedéseit és kicsapongásait pedig a 
keresztelési vendégségben és dőzsölő dombérozások-

ban teljességgel el kell törölni. Az ellenszegülőket 
pedig az Isten Igéjéből komolyan meg kell feddeni, 
és azután, ha megjavulni nem akarnak, meg kell tőlük 
a lelkészi szolgálatot tiltani."66 Ez rendkívül komoly 
és szigorú szankció volt, azt jelentette, hogy az ilyen 
személyek nem élhettek a szentségekkel. Az úrvacso
ra szentségétől való távolmaradás pedig szamárteme
tést vont maga után. Mindezek ellenére tudjuk, hogy 
a paszitákat a népéletből nem sikerült kiűzni, sőt, szá
zadunkban már a keresztelést végző lelkészt is meg
hívták rá több helyen. 

A paszitát mindig a keresztelő napján tartották a 
vizsgált időszakban a Móri-völgy és a Zámolyi-me-
dence reformátusai. Váltakozva volt a paszita, hol a 
keresztelő napján, hol azt követően hetek vagy hóna
pok múlva: a Mezőföldön, Somogyban, a bakonyi és 
balatonfelvidéki falvakban, Göcsejben, Sárközben, az 
Ormánságban vagy Agárdon. Mindig a keresztelő 
után volt az Őrségben. Ez az időpont attól is függött, 
hogy milyen módú volt és a szokásokhoz mennyire 
ragaszkodott a család. A módosabbak szívesebben 
tartották a paszitát a keresztelőt követően 6-8 hétre 
vagy 6-8 hónapra. 

A paszita szokása az idők folyamán alig változott. 
Ahol a keresztelő időpontja kitolódott, ott a kereszte
lői ebéd lett egyben a komavendégség is, amikor gya
korta lakodalmi létszámú vendégsereg gyűlt össze a 
kisgyermekes háznál, megünnepelni a születést, né
vadást, keresztelőt, éltetni az anyát és a gyermekét. 

A Káli-medencei Balatonhenyén előfordult, hogy 
az életképtelennek látszó gyermeknek csak „röpti-
ben" tartották meg a keresztelőjét, paszita nélkül. 
Életben maradván a gyermek, lakodalommal felérő 
paszitáját konfirmációjakor ülték meg. 

A Sárközben hajdan (múlt század) csak az elsőszü
lött fiúnak tartottak nagy keresztelői lakomát, csörög-
lót, mert Kovách Aladár szerint: „... az lészen érde
mes asszony, azé a család, a verség, a nemzetség tisz
telete, akinek az első gyermeke fiú... „Ha az elsőként 
született fiú meghalt, akkor a második fiúnak is tar
tottak csöröglőt. Később, az általánossá váló egyke -
zéssel az elsőszülött és legtöbbször egyetlen leány
gyermeknek is volt csöröglője. 1910 előtt a férfiak 
nem, még az apa sem, csak a nők, női rokonok vettek 
részt a csöröglőn.66/a 

Néhány adat arra utal, hogy valamikor a múlt szá
zad elején, közepén, esetleg még később is, ezen a 
komavendégségen pl. az Ormánságban, Kocson, Ká-
mányban, de másutt is, csak a komaasszonyok és a 
bába voltak jelen, tehát csak a keresztelői szertartás 
résztvevői. Később bővült csak ki a sor a férfiakkal, 
majd a nagyszámú vendégsereggel. Kocson csak az 
első gyermek paszitájára mentek el a férfiak, ez volt a 
férfikeresztelö. A somogyi Kámányban a férfiak rész
vételével tartott paszita volt a komabál. Az Ormán
ságban pedig a páros paszita Egyingen a bába min
dig férje kíséretében vett részt a reggelig tartó paszi-
tán.68 A 18. század második felében is már gyakori 
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volt a lakodalomszámba menő komavendégség, amit 
az egyházi tiltások igazolnak. Református lelkészek 
nem egy esetben később is (a múlt században, száza
dunk első felében) rosszallólag nyilatkoztak a keresz
telőt követő gazdag evés-ivásról. De minden tilalom 
ellenére szívósan továbbélt a szokás, megmaradva 
napjainkig. 

A vendégeket paszitába is a bába hívta meg, a tá
vol lakókat pedig levél útján a szülők. Századunk ele
jén az Ormánságban még a keresztelő napja délután
ján is végigjárta a bába a paszitába hivatalosokat, 
megismételve a meghívást.69 

A meghívott vendégeknek változóan: ebédet vagy 
vacsorát, gyakorta pedig mindkettőt adtak a lakomán. 
Sokszor előfordult a zenésszel, énekszóval, tánccal 
befejezett komavendégség is. Ormánságban azt a la
komát, ahol zenészek is voltak, muzsikás paszitnak 
nevezték. Nagyrákoson, miközben a férfiak a kocs
mában mulattak, a keresztanyák hazavitték a gyer
meket. Amikor az asszonyok a vacsorával elkészültek 
(nagyanya, testvérek, rokonok), akkor az apa elment 
a kocsmába, jelenteni az ott mulatóknak. Ezután 
együtt mentek haza a paszitába, ahol gyakori volt, 
hogy reggelig a pankaszi cigányok muzsikáltak ne
kik. Zenészekkel mulattak a paszitában Göcsejben, a 
somogyi falvakban, a Balaton-felvidék több falujá
ban. Különösen figyelemreméltó Szentkirályszabad
ja, ahol paszitában a helyi parasztzenekarnak csak a 
hegedűs tagjai muzsikáltak. Ilyenkor minden költsé
get a szülők álltak. 

Ott, ahol a komavendégséget a keresztelő napján 
tartották, az anya még többnyire ágyban fekve vett 
részt a mulatságban. Dudaron, ha már az anya fennjá
ró volt is, erre az alkalomra ágyba kellett mennie. Fü
lén, Soponyán, Mezőkomáromban ebéd után haza
mentek a vendégek, majd estére ismét visszatértek. 
Többnyire hajnalig tartó mulatással járt együtt a ven
dégség. Szentkirályszabadján uzsonna idejétől más
nap reggelig mulattak. Az Őrségben hajnalig emel
gették folyamatosan a poharat, hol egymásra, hol az 
állami vezetőkre, hol egyébre köszöntgetve. Előfor
dult a két-három napig tartó paszita is Göcsejben, So
mogyban. 

Az ebéd több fogásból állt, vidékenként változó 
ételekkel. Ebben a sorban megtalálható volt a tyúk
húsleves metélttel vagy csigatésztával, a tyúkpecse
nye, tyúk- vagy csirkepörkölt, paprikás, sült hús, rán
tott hús, töltött hús, főtt hús mártással, pörkölt, töltött 
káposzta, sült kacsa, sült liba, birkapaprikás, piskóta, 
kuglóf, kalács, fánk, csöröge (csőrege, herőce), több
féle apró sütemény, kelt tészták, lepény, rétes, tejbe
kása, felfújt kása (koch), Dél-Dunántúlon pedig a pe
rec. Természetesen nemcsak tájanként, hanem idősza
konként is változott a feltálalt ételek sora. A múlt szá
zadban a paprikás és pörkölt húsok, a kalácsfélék, le
pények, míg századunkban a töltött, rántott húsok, 
aprósütemények és a torták alkották az étkek többsé
gét, gerincét. A réteseket és pecsenyéket mindvégig 

közöttük találjuk mint kedvelt ünnepi eledeleket. 
Rendkívül népszerű volt a káposzta felhasználása az 
ünnepi étkezésben is. Már a múlt század második fe
létől igazi tobzódás figyelhető meg a csemegékben, 
édességekben pasziták alkalmával. Azonban ekkor a 
nemesi és a paraszti étkek különböznek egymástól. A 
nemesi konyhán már megjelentek a különféle torták, 
míg a parasztiban a lepények, kásák, rétesek találha
tók. Az 1920-1930-as évekre ez a különbség az ünne
pi táplálkozásban eltűnt, azonos húsféléket és cseme
géket találunk a pasziták étrendjében.69/a Az étkezés 
rendszerint pálinkázással kezdődött. Evés közben és 
után mindenhol bort ittak, a sör csak a legutóbbi idő
ben terjedt el. Mind az ebéd, mind a vacsora mindig 
ünnepi étkezés volt ilyenkor. (Szentkirályszabadján 
uzsonnát és éjjeli vacsorát adtak.) 

Bár nem volt általános, de helyenként megfigyel
hető a kötött asztali ülésrend. Ahol nem volt kötött ez 
az ülésrend, a főhely ott is a keresztszülőket illette 
meg „övék vót az asztalfő." A somogyi Bábonyme-
gyerben a főhelyen ülő komákat a szülők, majd öreg
szülők, testvérek, rokonok és egyéb meghívottak kö
vették. Szentkirályszabadján a főhely az első komáé 
volt. A többiek olyan sorrendben következtek utána, 
ahogy a keresztelésnél felálltak. (Párhuzama a ravatal 
és a sír körülállása rokonsági fok szerint!) Az asztal
nál egyik oldalon a nők, velük szemben a férfiak ül
tek, ki-ki a párjával. Ez a fajta asztali ülésrend, a nők 
és férfiak elkülönülése, rangsorba rendeződése, ke
reszténység előtti időre, majd pedig a középkorra 
nyúlik vissza. Párhuzamait megtaláljuk Európa más 
tájain is.69/b 

A keresztelői lakomára ünnepi vagy félünnepi vi
seletben mentek. A komavendégség maradékát általá
ban szétosztották mindenhol a résztvevők között, így 
küldve kóstolót az otthonmaradottaknak. „A paszitá
ba' mindig pakútak." - emlékeznek vissza ma is. 

Az esetek többségében e vendégség keretében ad
ták át a keresztszülők ajándékaikat is. Ezt az ajándé
kot korozsmának nevezték, amely többnyire egy na
gyobb összeg volt, amit kisebb-nagyobb ajándékok
kal is kiegészítettek: ruha, ing, nyaklánc, fülbevaló. A 
Bakony vidékén ezt az összeget komapénznek mond
ták. Szentkirályszabadján ilyenkor kitették a kicsit, s 
a komák mentek „babalátni", ami azt jelentette, hogy 
pénzt dugtak a pólyapárnájába. A Móri-völgy falvai
ban a párna alá, míg Kocson a komarétes alá tették a 
pólyapénzt. Balatonfüreden a pólyapárnára, Szentgá
lon, Fülén, Soponyán, Mezőkomáromban, Bábony-
megyerben a pólyába tették a pénzt. Szentgálon a ko
mapénz komoly bevételnek számított.70 A paszita 
vendégei az Őrségben egyenként megáldották a kis
babát, s pénzt adtak utána „a korozsmába" (egy ruhá
ba kötött tányérra tették, amelyen egy pohár bor állt, s 
ezt az asztal közepére helyezték. Ez volt a korozsma.) 
Az adakozó a pénz letétele után mindig felhajtotta a 
bort. Nem egyszer a maradékot a nőtlen komák sze
me közé öntötték, „aki engem szeret, meg is keres!" 
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felszólítással, ami azt jelentette, hogy az adományt 
kerek összegre kellett kiegészíteni. Ugyanis itt a há
zasulatlan komáknak (hós vagy hés koma) dupla ko-
rozsmát kellett adniok.71 Somogyban és a bakonyi 
falvakban a gyermek népnapjára, karácsonyra, kon
firmációra is adtak kisebb ajándékot. Az őrségi Nagy
rákoson a gyermek konfirmációs koráig a keresztszü
lő minden húsvétra ruhanemű-ajándékot adott neki. 
Göcsejben ruhára adtak egyszer ún. fejkötöpénzt. 
Mindenhol az volt az általános, hogy házasságköté
sükkor kaptak nagyobb ajándékot a keresztgyerme
kek. Az 1960-1970-es évektől már konfirmációkor 
is. Ha a gyermek egy esztendős kora előtt meghalt, 
akkor a keresztszülők vették meg a koporsót (Bá-
bonymegyer, Balatonfelvidék), a szemfedelet (Gö
csej, Hetes, Somogy), a halotti ruhát (Somogy, Ba
kony) és mindenhol a koszorút. Sok helyen a kereszt
szülő: a keresztanya vagy a keresztapa vitte ki a te
metőbe is a kis halottat (Bábonymegyer, Szentgál). 
Ha a gyermek megkapta már a korozsmát és utána 
halt meg, akkor Somogyban csak kendőt vettek szá
mára. Általános volt húsvétkor a keresztanyák részé
ről ajándékozott hímes, vagy piros, zöld, kék tojás is. 
A tolnai Váralján a keresztanya nyilvánosan adta át a 
színes tojásokat keresztgyermekeinek. Bálint Sándor 
szerint az ajándék az újjászületés jelképe volt, s a va
lamikori húsvéti keresztelőre utalt. 

Egy család életében a paszita jeles nap volt, emlé
két sok esetben még az utódok is megőrizték. A min
denkori szülők igyekeztek emlékezetessé tenni ezt az 
alkalmat a meghívott vendégek és a maguk számára 
is, hisz vele az új életet ünnepelték. Köveskálon a 
szabadságharcos Gyö'rffy Endre (meghalt honvéd fő
hadnagyként 1849-ben, Buda bevételekor) apjának, 
Gyórffy Györgynek paszitájára apja, Gyórffy István 
egy girlandokkal díszített két literes üveget csinálta
tott (maratott technikával készült), amelynek körbefu
tó felirata a következő volt: „Vivat Nemes Nemzetes 
Gyórffy György!" Ezt az üveget lakoma alatt az asz
tal közepére helyezték, s a legutóbbi időkig (1980-as 
évek) családi ereklyeként őrizték.72 

Az első gyermeknek és a fiúknak általában mindig 
nagyobb paszitát tartottak, mint a többinek és a lá
nyoknak. Szentgálon azt mondták, hogy a lánynak 
nem jó nagy paszitát tartani, mert nem tud majd férj
hez menni.73 

III. A kereszteléssel kialakult kapcsolatrendszer: 
a komaság 

Egy családdal komasági kapcsolatba kerülni, gyer
mekét keresztvíz alá tartani, vizsgált korszakunkban 
rendkívül megtisztelő és felelősségteljes szerep, fel
adat volt. A kapcsolat lényegét megragadva, kitűnően 
fogalmazta ezt meg Eötvös Károly. „Ez a szó: „ke
resztapám" „keresztanyám" nagy dolgot jelent a régi 
nemesi, kálvinista társadalomban. A keresztfiú a ke

resztapa, keresztanya családjához tartozik. Kivált, ha 
a keresztszülőknek nincs gyermekük s kivált, ha a ke
resztfiúk árvaságra jutnak. Az élet ösvénye gyakran 
hosszú és gyakran göröngyös. Ez ösvényen könnyebb 
a járás, ha sok jó barát, s kevés ellenség szeme kísér 
bennünket. Az ösvényen járó sokszor megtévedhet, 
kivált kamasz éveiben, sokszor meg is akadhat. Mily 
jól esik akkor a rokonérzés, igaz részvét, meleg barát
ság! A keresztapában, anyában ezt rend szerint meg 
lehet találni: Házasuláskor, birtokszerzéskor, nagy 
betegségben, súlyos kárvallás esetén mindig tőlük jön 
az első jó tanács, az első édes segítség..."74 

A keresztanyának Sárkeresztesen valóságos gyó
gyító erőt tulajdonítottak: ha beteg volt a kisgyermek, 
akkor egy-két éves koráig „ehíták a körösztanyját." 
Még az 1950-es években is üzentek érte, s úgy emlé
keznek, hogy ilyenkor megfordult a gyermek beteg
sége. Jóra.75 

A komaság nem volt ugyan rokonság, de az esetek 
többségében erósebbnek bizonyult minden rokoni kö
tésnél. „Ezen idótül fogva a' Kereszt Atyák és 
Anyák, és a' Dednek Szülői között némü némü atya
fiságos baráttság tartatik, a' mellyet Koma névvel 
tisztelnek..."76 

Amint már utaltunk rá, komának minél több sze
mélyt igyekeztek meghívni, akik főleg a baráti, isme
rősi körből, esetleg a távoli rokonságból kerültek ki, 
ők alkotva a gyermek pártfogóinak nagylétszámú kö
rét. Andrásfalvy Bertalan jegyezte fel a Tolna megyei 
Váralján, hogy a református magyarok németeket is 
meghívtak komának, bár velük soha nem házasodtak. 
Viszont gyermekeik számára így nyerték meg pártfo
gásukat. 

Általánosságban a komaság kölcsönös volt: ha va
lakit keresztszülőnek hívtak, azt illett mindig vissza
hívni. A Káli-medence falvaiban ezt a kapcsolatot kö
tött komaságnak, keresztbe kereszteltetésnek, össze-
komaságnak, Göcsejben dupla komaságnak nevezték. 
Még a paszitai komákat is illett visszahívni, aminek kö
vetkeztében mindig gyarapodott a paszitán résztvettek 
száma, s a komasági kapcsolatba kerültek köre. 

Általánosnak mondható a komaság egyenes ági 
(vérági), két, sőt három generáción keresztüli öröklő
dése. Pl. a szülő keresztanyja a gyermeknek öreg ke
resztanyja, a keresztszülő gyermekei kiskornak, kis-
mátkák voltak, a keresztszülő szülei pedig öregko
mák. A férj keresztszülei felesége számára is kereszt
szülők voltak (körösztanyám, körösztapám), ugyan
úgy a feleségé férje számára. Egyes közösségekben 
ez a kapcsolat még ma is meglévő. 

A komák magázódtak, a tegeződés csak száza
dunkban kezdett tért hódítani. A Móri-völgyben és a 
Zámolyi-medencében szigorúan magázták egymást 
még akkor is, ha korábban tegeződtek. Ahogy mond
ták: „hajjázták egymást."77 Göcsejben, Hetesben, ha 
együtt gyerekeskedtek is, komaságba kerülve, csak 
megázódtak „megkegyelmezték egymást."78 Akár te
geződtek, akár magázódtak, komámasszonynak, ko-
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maasszonynak, komának, komámuramnak szólították 
egymást. 

Az egyénnek és a családnak az első és egyik leg
fontosabb segítséget a komák jelentették. Mind a 
munkában, mind a bajban, az örömben, a bánatban, 
az ünnepeken és köznapokon - egymás mellett álltak. 
Leggyakrabban az első keresztapa lett a gyermek 
násznagya is. Minden családi összejövetelre hivatalo
sak voltak, a gyermek(ek) nevelését figyelemmel kí
sérték. Előfordult az is, hogy az árván maradtat felne
velték. Ismeretes olyan eset, amikor a gyermektelen 
keresztszülők keresztgyermeküket tették örökösükké. 

Bensőséges, igazán szoros kapcsolat nem alakult ki 
minden komával, csak az elsőkkel, s legfeljebb a má
sodikkal (esetleg a harmadikkal). A paszitai vagy ló
gó komák népes seregével ilyen kapcsolat kialakulá
sára alig akad, vagy egyáltalán nincs is példa. 

A komák a ravatalnál és a sírnál a rokonok között 
álltak általában. A Káli-medence falvaiban mindig a 
rokonok között volt a helyük, a keresztgyermekeknek 
pedig a legközelebbi hozzátartozók között. Köveská-
lon az elhunyt fejfáját is keresztgyermeke vitte. Du-
daron a gyermek elhalt keresztszüleit 3-6 hónapig 
gyászolta is. Szentkirályszabadján a legnagyobb tisz
tességnek számított, ha valakinek komái ásták meg a 
sírt és ők is hantolták el. 

A komák életük során a legnehezebb munkákban 
segítettek egymásnak: házépítéskor, minden eszten
dőben betakarításkor, azaz takarodáskor vagy takaro-
láskor, amikor fogatokkal álltai egymás rendelkezésé
re. Komoly segítséget jelentettek a komaasszonyok 
mindig lakodalomkor, a halotti tor előkészületeinél, 
de egy-egy paszita ételeinek elkészítésében is. Koma 
és komaasszony között átmenetileg előfordult szerel
mi kapcsolat, amelyet a közösség nem helyeselt 
ugyan, sőt, elítélt, de elfogadott azzal az indoklással, 
hogy „megtévedtek egy rövid időre." Ebben az erköl
csi liberalizálódás tükröződik, amely a 18. század vé
gétől, főleg pedig a 19. századtól nagy erővel hódí
tott. 

A komaság életreszóló kötés volt, a keresztgyer
mek vagy keresztszülő halála esetén is megmaradó, 
olyan műrokonsági kapcsolat, amely vérrokoniként 
működött. Bár a komaságot általánosan nem tartották 
ugyan rokonságnak, mégis erósebb kötelék volt a ro
koninál. Tárkány-Szücs Ernő szerint a családok közti 
kapcsolatok különös intézménye volt, fontosabbnak 
tartott a rokonsági viszonynál.79 A komaság két-há
rom nemzedéken keresztül való öröklődése - függet
lenül a tényleges keresztkomaságtól -, élő kötelék
volta, kétoldalú kapcsolatként való felfogása a had 
egykori meglétére enged következtetni, amelybe a 
vérrokoni alapon kapcsolatban lévő, férfiágon leszár
mazó kiscsaládok és nők mellett beletartozott a só
gorság, valamint a rokonság vagy mürokonság alap
ján álló komaság is.80 Ugyanakkor azonban arról sem 
feledkezhetünk meg, hogy az egyház a lelki rokonok 
között megtiltotta a házasságot, s a keresztszülő-ke

resztgyermek között lelki rokonság állott fenn. Kap
csolatukat ezért is tartották számon másod, sőt har
madíziglen, s lett öröklődő két-három nemzedék szá
mára.81 

A komák közötti segítségnyújtásnak egyik elsődle
ges és szép példája volt a gyermekágyas asszonynak 
étellel történő ellátása. Legáltalánosabb megnevezé
se: komatál, komaebéd, komakosár, komavéka, Gö
csejben, Hetesben: ételvivés. Általánosan használták 
azt a kifejezést, hogy: „kifőzi" valaki komaasszonyát. 
Úgy vélték, hogy aki életében nem, annak halála után 
kell ezt megtenni. Ez az ételvivés nemcsak a gyerme
kágyasnak szólt, valójában a család megsegítését is 
szolgálta, hisz a vitt ételmennyiség elegendőnek bizo
nyult az egész családnak. 

Az ételajándék alkalmai és időpontja változó volt. 
Általában szülés után kezdték vinni, s hordták a ko
mák, rokonok, jóbarátok számától függően 1-6 hétig. 
Helyenként (Bábonymegyer, Sárköz, Kocs, Dudar) 
csak keresztszülőnek való felkérés vagy keresztelő 
után kezdték hordani a komák az ételt. Másutt viszont 
a szülést követően először a komák vittek, őket meg
előzni szégyen volt. Az összes többi látogató csak 
utánuk következett. A komák általában 2-4 alkalom
mal, a többi látogató (rokonok, barátok, szomszédok 
vagy a lakodalomban résztvettek) egy, kivételes eset
ben 2-3 alkalommal vitt ételt. Senkinek sem illett az 
anyát üres kézzel meglátogatni. 

Egyes helyeken - s ez volt a gyakoribb - előre 
megbeszélték egymás között az asszonyok, hogy ki 
mikor visz enni, (Szentgálon ezt a beosztást a bába 
végezte, б határozta meg a sorrendet), de volt olyan 
hely, ahol csak vitték, így aztán előfordult, hogy egy
szerre tizen is megjelentek ételajándékukkal. Az ilyen 
helyeken valóságos verseny alakult ki, hogy ki érjen 
leghamarább a gyermekágyashoz, kinek az ételéből 
egyen legelőször (Mezőföld), de versengtek a komae
béd fogásainak összeállításában is, bár vidékenként 
az ételeknek ugyanazon fajtáit, a paraszti táplálkozás
ban legjobbnak, legtáplálóbbnak tartott ételeket vit
ték, így tyúkhúslevest egész tyúkkal, csigatésztával 
vagy metélttel, savanyú, sűrű levest hússal, rántott le
vest, esetleg borlevest, sült tyúkot, paprikást, pörköl
tet rizzsel, töltött tyúkot, töltött káposztát, rántott 
húst, töltött paprikát, fánkot, rétest, kalácsot, kugló
fot, piskótát, tortát, rizsfelfújtat, madártejet, rétest, 
csörögét, tejberizst, tejbedarát, gyümölcsmártást, 
kompótot. Az ételek mellé minden esetben bort is tet
tek. Ezek mind az ünnepi táplálkozás ételféleségei 
voltak. Ugyanaz jellemző rájuk, mint a paszitai éte
lekre. A múlt században a pörkölt húsok, paprikás, 
pecsenye, a kalácsfélék és a zsírban sült tészták (csö
röge, fánk), valamint a rétesek alkották az ünnepi ele
deleket. A 20. században viszont mellettük a töltött 
húsok, köretként a rizs, a rántott hús, valamint a raffi-
náltabb sütemények, torták, kompótok jelentették az 
ünnepi étkezés fogásait. A két világháború között és 
után gyakran reggelit és uzsonnát, vagy csak azt vit-
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tek, benne: tejeskávét vagy teát, kuglófot, zsemlét. 
Ahol csak egyszer vittek ételt, ott gyakori volt a reg
geli (kávé, zsemle) és az uzsonna (rántott hús, mártá
sok, disznótoros) vitele. Egyes somogyi falvakban a 
két világháború között kezdett elterjedni, hogy a ko
matálat pénzzel váltották meg. 

Az ételeket virágos, egyfülű, hasas, cserépből, por
celánból készült, vagy zománcos komafazékban, ko
maasszonycsuporban, komabögrében, komacsészé
ben, komaszilkében, porcelán vagy cserép tányérral 
lefedve: porcelán vagy cserép tálban, komatálban, 
porcelán vagy cserép tányéron: esetleg cserépből ké
szült, egymásra rakható ételhordó lábasokban vitték, 
amelyeket karra vehető kosárba, fejükre tett kétfülű 
vagy fületlen, díszesen fonott komakosárba, komavé
kába, pászítás vékába tettek és az egészet fehér szőtt, 
vagy fehéren pirossal hímzett komakendővel takarták 
le, vagy ebbe kötötték bele. A tésztákat általában tálra 
téve és komakendőbe kötve kézben vitték. Az ételek 
elvitelében a leánygyermek, az anya, anyós vagy só
gornő segített, férfiaknak itt helye nem volt. Megér
kezés után a gyermeket is hazaküldték. 

A komaedényeket és a komakendőt szigorúan csak 
erre az alkalomra használták, mást bele nem tettek, a 
menyecske valamennyit hozománya részeként vitte 
magával a házasságba. 

A gyermekágyas anyának az esetek többségében 
az ebédvivő előtt ennie kellett a vitt ételekből. Ha 
már ebédelt, akkor is meg kellett kóstolnia, nehogy 
megsértse azt, aki vitte. Dudaron azonban csak akkor 
evett az anya, ha már az ebédvivő elment. A tésztafé
lékből általában néhány darabot mindig visszatettek a 
komaasszony kosarába, hogy az otthoniak is kóstol
ják meg a komaebédet. 

Az edényeket többnyire kimosva adták vissza, ki
véve azokat a helyeket, pl. Szentgál, Szentkirálysza
badja, ahol azért nem mosták el az edényeket, nehogy 
sírós legyen a baba. A térség reformátusságánál belé
péskor általános volt a következő mondás: „Adjon az 
Isten elment erőd helyett új erőt, egészséget!" vagy: 
„A jó Isten adjon az elment erőd helyett új erőt, 
egészséget! Ezt kívánjuk!" 
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Adatszolgáltatóim voltak, 
akiknek ezúton is hálás szívvel köszönöm meg önzetlen segítségü
ket! 
Balatonakaii: 

Kondor Józsefné Kiss Ilona 1906. ev. 
Balatonfüred: 

t Kozma Lajosné Dohovics Lujza bába 1889. róm. kat. 
Újhelyi Kiss Gyuláné Csizmadia Zsófia bába 1908. 

Balatonhenye: 
t Böde Józsefné Varga Irén 1905. 
t Győző Molnár Imréné Hegyi Klára 1883. 
t Hegyi Lajos 1900. 
t Kántor Gyuláné Herczeg Aranka 1918. 

t id. Mátyás Károlyné Somody Vilma 1894. 
ifj. Mátyás Károlyné Kenessey Jolán 1922. 

Dudar: 
Kiss Jakab Pálné Eszes Ilona 1914. 
Kiss László 1910. 
Nagy Gyuláné 1914. 

Egeralja: 
Szalóky Károly 1911. 

Felsőörs: 
Gáty Ferenc lp. 1903. 

Bábonymegyer: 
Harmat (Potó) Gyuláné Kovács Teréz 1920. 

Kapolcs: 
Hegyi István 1920. 

Kővágóörs: 
t Bárány Gábor 1924. ev. 
Bárány Imréné Gyenis Árpádina 1911. 
t Horváth Lajosné Áts Lídia 1905. ev. 

Köveskál: 
id. Bóczy Károlyné Lampérth Jolán 1902. 
Fülöp Józsefné Talabér Vilma 1909. 
t Gyórffy Erzsébet 1903. 
Győrffy Kálmánné Kenessey Kornélia 1925. 
t Gyórffy Kálmán 1912. 
t Hajba Lajosné Győrffy Irén 1907. 
t Kövesdy Károlyné Tóth Jolán 1895. 
t Leopold Ferencné Győrffy Sára 1916. 
Németh Lajos 1910. 
Sebestyén Margit 1909. 

Monoszló: 
Hegyi Lajos 1916. 
Hegyi Lajosné Szalay Jolán 1918. ev. 
t Károly Gyuláné Sólyom Erzsébet 1899. 
Kerkápoly Pálné Nagy Emma 1909. 
t Kerkápoly Pál 1903. 
t Szilassy Kálmánné Kovács Irma 1915. 
t Szilassy Kálmán ref. lp. 1904. 
t Tóth Lajos 1902. 

Nemesvámos: 
t Illésfalvi (Ipsics) Antal 1905. róm. kat. 

Noszlop: 
Harkay Lászlóné Kövesy Margit 1909. 

Nyarad: 
Kiss Ilona 1911. 
Kiss Gizella 1917. 
Kovács Béláné Mórocz Eszter 1928. 
Kovács Kálmán 1917. 

Öcs: 
t Fatalin Jánosné (Szabó Pálné) Pálffy Anna bába 1895. 

Padragkút: 
Mátyás Istvánné 1913. 

Som: 
Horváth Gyula 1918. 

Somlószőlős: 
t Fábián Gábor 1908. 

Szentgál: 
Horváth Lajosné Tamás Vilma 1924. 
özv. Perei Lászlóné Dénes Jolán 1921. 
Tamás Károlyné Kiss-Tóth Vilma 1925. róm. kat. 

Szentkirályszabadja : 
Cseh Kálmán 1921. 
Cseh Kálmánné Csekó Piroska 1923. 
Gőcze Józsefné Miskey Ilona 1922. 
Horváth Kálmánné Tuba Jusztina 1936. 
Kársa Istvánné Földes Eszter 1915. 
Kovács Lajosné Kiss Margit 1908. 

Szentantalfa: 
t Strenner Józsefné Győrffy Rózsa 1913. 

Tapolcafő: 
Peti Sándor 1905. 
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Tihany: 
t Pintér Pálné Tóth Lídia 1912. 

Itt mondok hálás köszönetet BenkS András szentkirályszabadjai
litéri, Kövy Zsolt volt kéttornyúlaki, Kovács Gyula hajmáskéri, volt 
sólyi-vilonyai-királyszentistváni, Rácz Béla balatonszólősi, Pet-

Die Vollentfaltung des Lebens eines Landbauers und einer Land
bauerfamilie war die Geburt des Kindes, das man als Gottessegen 
betrachtete. Das Ausbleiben des Kindessegen war für sie eine Stra
fe Gottes. Trotz dieser Einstellung sinkte die Zahl der Kinder in 
den reformierten Gemeinschaften am Anfang des Jahrhunderts -
infolge der sich schnell verbreitenden Geburtsregelung und Ge-
burtsbeschränkung - von 6-8 auf 3-4, bald auf 1-2 Kinder pro Fa
milie. So entstanden traurigeweise ganze Landschaften, wie z.B. 
Somogy, Sárköz im Komitat Tolna, Ormányság, wo das Ein
kindsystem herrschte. Diese Verringerung der Kinder bezog sich 
weniger auf das Balaton-Oberland und auf Mezőföld, aber auch hier 
deuten die Unterlagen und die statistischen Daten darauf hin, dass 
die Anzahl der Reformierten abgenommen hat. 

Wenn in einer Familie ein Kind geboren ist, hat man es im Rah
men einer Reihe von symbolischen Akten empfangen. In die Ge
meinschaft des Dorfes und der zur gleichen Konfession Gehören
den, d.h. unter die Christlichen wurde es durch die Taufe aufge
nommen. 

Die Gebräuche im Zusammenhang mit der Taufe waren je nach 
Landschaften und Konfessionen verschieden, die infolge der sich 
verschiedenartig entwickelnden historischen Umstände noch ab
weichender wurden. Trotzdem können in den verschiedenen 
Landschaften und Konfessionen Ähnlichkeiten festgestellt werden, 
aufgrund deren man über reformierte Taufgebräuche sprechen 
kann. Um diese charakterisieren zu können, hat man in 35 Fällen -
aufgrunde neuerer literarischer Daten - die Gebräuche untersucht. 
Es ist uns gelungen, ein sehr abwechslungsreiches und reiches Ma
terial zusammenzustellen, das uns anregte, weitere Forschungen zu 
führen, so wurden diese ein Teil der seit 1990 laufenden religiösen 
ethnographischen Forschungen in dieser Gegend. 

Den drei grossen Ereignissen des Menschenlebens ähnlich, ist 
auch die Taufe mit einer Reihe von Gebräuchen, verbunden. Die 
Taufgebräuche können in drei Hauptereignisse geteilt werden: 

I. Die Taufe 
II. Festschmaus 
III. Das mit der Taufe verbundene Verhältnissystem und dessen 

Funktionieren. 
Zur Tätigkeitsreihe des Taufaktes gehört unter anderem selbst 

die Taufe und die damit verbundenen Ansichten des reformierten 
Volkes. Die Kirche betont, daß die Taufe das Fundament des Glau
bens des reformierten Menschen sei, das Symbol der Angehörig
keit zum Volke Gottes und zur Kirche, das von Jesus bestimmte 
Sakrament. Darüber hinaus erlöscht sie - nach Auffassung des Vol
kes - die Sünden und betrachtet es auch als ein Sakrament mit 
schützender Wirkung, so hat man den Akt der Taufe je schneller 
durchgefühlt. Wenn es nötig war, hat man trotz des kirchlichen 
Verbots die sog. Hebammetaufe (Nottaufe, Haustaufe, Trockentau
fe) abgehalten. Dafür gibt es vom Anfang des 19-ten Jahrhunderts 
viele Beispiele, aber die Ausübung dieses Gebrauchs verschwand 
nicht einmal in dem ersten Drittel des 20-sten Jahrhunderts. Am 
Ende des voriges Jahrhunderts verschob sich der Zeitpunkt der 
Taufe vom 2-3. Tag nach der Geburt auf den 7-8. Tag und später 
hielt man die Taufe erst nach 2-4-, ja sogar nach 6 Wochen. Die Tau
fe war zugleich auch mit dem Akt des Namengebens verbunden, 
womit das Kind gesellschaftlich anerkannt wurde. Nach der Ge
dankenweise des östlichen Menschen war der Namen für den Trä
ger der Persönlichket des lebenden Menschen gehalten. Dieser 
Gebrauch aus dem Alt-Testament wurde auch weiterhin in der Tau
fe und Namensgabe behalten. Bei der Auswahl des Namens des 

rőcz László balatonfüredi, Szalayné Gubricza Emese takácsii, Sza
bó György volt tapolcafői, Vájna Lajos és Vájna Lajosné volt me
zőföldi, ma veszprémi lelkipásztoroknak sok szíves segítségéért! 

Megköszönöm dr. Andrásfalvy Bertalan és dr. Lukács László 
néprajzkutatóknak tolnai és Fejér megyei adataik önzetlen átenge
dését! 

Kindes war zwar der Wille der Eltern massgebend, doch man hat 
auch den Wunsch der Grosseltern und der Paten in Betracht ge
nommen. Das erste Kind bekam meistens den Nemen der Eltern, 
die Nachkommenden den der Grosseltern, Taufpaten u.s.w. „Die 
Namen in der Familie reichen aus" - sagte man. Es gab Namen, 
die besonders charakteristisch für einige Ortschaften, Epochen und 
Konfessionen waren und die die modischen Namen mehrerer Ge
nerationen bestimmt haben. 

Die Taufe war ohne Taufpaten unvorstellbar. Einst galt die Pa
tenschaft als eine heilige Verbundenheit. Man hat zu diesem Ehre
namt Personen ausgewählt, die es gerne angenommen haben und 
auf gleichem gesellschaftlichem Niveau standen wie die Familie 
selbst. Das Zurückweisen der Rolle als Taufpate hielt die Gemein
schaft für eine Sünde. Im 18-ten Jahrhundert hat man 1-2 Paar Ta
ufpaten, in der zweiten Hälfte des 19-ten Jahrhunderts 3-4, 6-8, ja 
sogar 10-15-20 Paare gewählt. Unter ihnen wurde das Kind nur 
von einem unter das Taufwasser gehalten, das waren die Liebepa
ten, die Stammpaten, ersten Paten, gültigen Paten, wahren Paten, 
beglaubigten Paten, vollen Paten, gesetzlichen Paten, die anderen 
waren nur trockene Paten, „paszita" Paten, Groschenpaten oder 
Komus. 

Die Sitten des Taufaktes wurden ab 16-ten Jahrhundert durch 
Agenden reguliert, doch bis zum 18-ten Jahrhundert gab es keine 
einheitliche Taufliturgie. Zu einer Einheitlichkeit kam es erst im 
19-ten Jahrhundert. Der Schauplatz der Taufe war die Kirche, der 
Zeitpunkt meist Sonntag vormittag, nach dem Gottesdienst. (Wenn 
der Zeremonie kein Festschmaus mit Belustigung folgte!) Die an 
der Taufe Teilnehmenden sassen auf bestimmten Plätzen, (Bank 
der Taufpaten, Hebammesitz) und betroten und verhessen die Kir
che in bestimmter Reihefolge. Die Regeln haben auch die Teilnah
mepflicht des Vaters und Patevaters vorgeschrieben, für dessen 
Einhaltung jedoch der Pfarrer oft ernst kämpfen musste. In allen 
Fällen jedoch war die Taufpatin und - bevor sich die Gewohnheit 
der Entbindung im Krankenhaus verbreitet hatte - auch die He
bamme dabei, die die Haube und die Decke des Kindes immer zu
rechtlegte. Auf Wunsch der Kirche hat diese Rolle von den 1960-
70-iger Jahren die Mutter übernommen. Im 18-ten Jahrhundert hat 
man der Taufe noch den Kommunionkelch gebraucht, die aus
schliesslich zur Taufe gebrauchten Gefässe wurden erst später ein
geführt. 

Auf dem Weg zur Taufe und auf dem Rückweg haben die Tauf
patinen um das Kind Analogtätigkeiten ausgeübt, mit denen sie die 
glückliche Zukunft des Kindes sichern wollten und es mit guten Ei-
genschaftan bereichern und versehen wollten. 

Vom Anfang des 18-ten Jahrhunderts an, hat man für die Taufe 
Stolegebühr in verschiedener Höhe gezahlt. Das Versäumen der 
Taufe hatte eine kirchliche Strafe zur Folge. 

Die im Kinderbett liegende Mutter hat das Haus nur zwecks Kir
chenbesuch und erst nach dem kirchlichen Segen verlassen dürfen, 
(2-6 Wochen nach der Geburt). Das war der Gebrauch des Kir
chengehens, den man nach dem Alt-Testamentgebrauch der Einwei
hung der Mutter übte. Die Agenden der reformierten Kirche haben 
diesen Gebrauch bis zum 18-ten Jahrhundert agbelehnt (aus den 
europäischen protestantischen Kirchen fehlt er!), doch im 18-ten 
Jahrhundert wurde er infolge der Beharrlichkeit der Gemeinschaft 
obligatorisch und er wurde als ein gesellschaftlich sanktionierter 
Akt anerkannt. Man hat - um die Gebräuche der römischen katho
lischen Kirche zu eliminieren - auch dessen Liturgie ausgearbeitet. 

REFORMIERTE TAUFGEBRÄUCHE IN TRANSDANUBIEN 
(Zweite Hälfte des 19-ten Jahrunderts - erste Hälfte des 20-ten Jahrunderts) 
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Man musste dafür auch Stolegebühr in einer gewissen Summe be
zahlen. 

Der Taufe folgte der zu verschiedenen Zeitpunkten abgehaltene 
Festschmaus, der „Paszita" genannt wurde oder verschiedene an
dere Benennungen hatte. Die eingeladenen Gäste waren die Paten, 
Grosseltern, Verwandten, Schwager, Freunde und Nachbarn. In 
Grunde dieses Gebrauchs liegt wahrscheinlich der Freude-Feiertag, 
den man nach dem Alt-Testament in den jüdischen Familien bei 
der Milchentwöhnung des Kindes gefeiert hat. Dieses lustiges Fest 
wurde vom 16-ten Jahrhundert an durch die Kirche verboten, doch 
sie konnte es nicht völlig ausrotten. Das Fest dauerte manchmal 1-
2 Tage, es war vielerorts an eine gewisse Sitzordnung verbunden, 
man hat eine reiche Auswahl von Festgerichten der 19-20-sten 
Jahrhunderte aufgetischt und sehr häufig wurde auch Tafelmusik 
gespielt. Dem Sohn und dem ersten Kind gebührten meistens festli
chere „Paszita" als den anderen. Beim „Paszita"-fest übergaben 
die Taufpaten dem Kinde ihre Patengeschenke. 

Die Patenbeziehung mit einer Familie war eine ausserordentlich 
ehrenvolle und verantwortungsvolle Aufgabe. Die Patenschaft galt 
wohl nicht als Verwandschaft, doch es war ein Bund fürs ganze 
Leben und ein Verhältnis, eine Selenverwandschaft, die oft auf 2-3 
Generationen übertragen wurde. Die Paten haben einander bei den 
schweren Arbeiten geholfen und unterstützt und falls nötig war, 
standen sie ihrem Taufkind bei. Ein schönes Beispiel für die Hilfe 

war unter anderem auch die Versorgung der Wöcherin mit guten 
Gerichten. Das war der Gebrauch des sog. Patenessens, Paten
korbs, Patenschüssel. 

In Transdanubien, das, - was die Konfession betrifft - in einer 
besonderen Lage war (das Zusammenleben der römisch-katholi
schen und evangelischen, die späte Trennung der lutheranischen 
und kalvinistischen Reformation, die starke Rekatholisierung), wa
ren die Taufgebräuche ähnlich den anderen Kirchen- und Konfessi
ongebräuchen: 
1 Der Gebrauch bestand aus durch die Kirche im Laufe der 

Jahrhunderte festgelegten Regeln, die (meistens) zum Gebra
uch wurden. 

2 Gebräuche, die noch einiges vor dem Christentum bewahrt 
haben. 

3 Die bewahrten katholischen Gebräuche oder die übernom
menen, bzw. übernommenen und veränderten Gebräuche. 

Diese eigenartigen Gebräuche waren und sind in Transdanubien 
nur für die reformierten Gemeinschaften charakteristisch. 

DR. EMŐKE LACKOVITS 
„Laczkó Dezső" Múzeum 

H-8201 Veszprém 
Erzsébet sétány 1. 
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