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Villanásnyi kép ez az írás a falu életéből, 
első fejezete az emberi élet fordulóihoz kapcso-
lódó népszokásoknak, az elhálástól illetve a 
gyermek nemzésétől az újszülött elválasztásig. 
Kiragadott része is ez egy készülőfélben levő 
tanulmánynak, a doroszlói népszokások gyűjtemé-
nyének, amely Bölcsőtől a koporsóig cím alatt 
kíséri nyomon a család életét, és bemutatni kí-
vánja azokat a mozzanatokat, amelyeket sikerült 
összegyűjteni az elmúlt évek során. Azon túl 
pedig folytatása és kiegészítése a Doroszló hie-
delemvilága című, nemrég megjelent kötetnek. 

A gyűjtés nagyobb része hangszalagról ke-
rült papírra, de több érdekes adatot röptében 
jegyeztem le, kötetlen társalgás közben az adat-
közlővel. 

Az írás könnyebb megértéséhez ennyit: a 
címek, bekezdések előtti számok könyítik az anyag 
áttekintését, általuk szükségtelenné válik a több 
fejezethez kapcsolódó részletek ismétlése. Né-
mely szavak apró, hatványszerű számozása utal 
a már meglevő, ide vonatkozó hiedelmi anyagra. 
A mondat vagy közlés végén levő egy-vagy kéttagú 
számok az adatközlő kilétéről tájékoztatnak, a 
négytagú számjegyek pedig évszámok, amelyek az 
adat pontos vagy megközelítő időpontját mutatják. 

Az adatközlőnek és mindenkinek, aki munkám-
ban segítségemre volt, ezúton mondok köszönetet. 
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1.00 A házasélet küszöbén 
1.01 "Mikó vége vót a lakodalomnak, akkó a mény-
asszont a vőlegényes házhó vitték,1 mer legtöbb 
esetbe úgy vót, hogy ha megnősült a legény, akkó 
ott maradtak az apja házáná, ott laktak eggy födél 
alatt az öregékké." (17) 
1.02 így kezdődött a fiatal pár élete a legtöbb 
doroszlói családban az 1960-as évekig. Az újme-
nyecske fejét ugyan bekötötték,2 a köztudatban 
mégis hajadonnak számított az elhálásig, amelyre 
ha nem került, sor, akkor a polgári és vallási for-
maságok ellenére sem tekintették őket házasfelek-
nek, mert a faluban érvényben levő erkölcsi normák 
szerint a nemi élet kezdetét is a nászéjszaka je-
lentette. Ezt bizonyítják az alábbi sorok is: 

1.03 "...Eméntem, de sehogyann sé tudtam mégér-
teni, hogy most má többet nem itthun fekszek lé, 
mer hát fiatal lány vótam, oszt nem úgy vót, hogy 
legényes házná lefekünni alunni: Szégyellettem, 
hogy a lepedőm véres lett, de fogalmam sé vót, 
hogy hát ennek így köll lenni. Nem világosított 
fő senki, hogy hát ha szűz valaki... Vagy valaki 
megmondta vóna, hogy ojankó mit kő csináni, akkó 
nem köllött vóna szégyelleném ott az anyós, meg 
az após előtt..." (26-1946) 
1.04 "Hát, mikó mink ujpárok vótunk, oszt akar-
tunk lefekünni, akkó mondja, vetkőzzünk lé, oszt 
az istálóba megyünk alunni. Mondom az uramnak, én 
oda nem megyék! Minek vannak itt ezek a szobák? 
Én idáig még istállóba nem aludtam, mer az én apám 
kovács vót. Én oda nem mégyék..." (2-1930) 
1.05 "Szegény házná ott nem vót jószág, nem vót 
istálló, a fiatalok sé aludtak az istállóba, mikó 
összekerűtek." (10-1935) 
1.06 "Lakodalom utánn kitakarítottak mindént, 
oszt aztánn vitték csak a menyasszony stafírját. 
A nagyházba tették be a menyecskének is a tollát, 
meg az öregeké is ott vót, még a szekrényék is. 
Mindnyájunknak ott vót az ünneplő ruhája. Az a 
szoba, ahun aludtunk, az vót a kisház..."(11-19 35) 
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1.07 "Azelőtt a fiatalok eggyütt aludtak az öre-
gekké, mer hát éjjé mindenki humott szemmé alszik 
- azt mondták. Tudok is eggy esetét, hogy az a-
nyós télénn, amikó nagyon hideg vót, akkó sé 
akart külön szobát befütteni a fiataloknak nász-
éccakára, mikó összekerűtek".(7-1958) 
1.08 "Lakodalom utánn az örömanya almáva eggyütt 
kiteszi az anyósfát az ablakba, hogy mindenki 
lássa, hogy a fia megházasodott és mennyire örül 
a menyinek. " (7-1980) 
1.09 "Lakodalom utánn má mikó héregyüttek, meg 
erakódtak, akkó a fiatal pár körűjárta mindkét 
rokonyságot, így illeszkedtek bele az új rokony-
ságba. AZ apóssát apámuramnak, az anyóssát meg 
anyámasszonynak szólította az ujmenyecske. Az új-
embér báttya az öregbik uram, a öccse vót a 
kissebbik uram. Az idősebb nőtestvérjit az urá-
nak azt asszonyomnak szólította, a fiatalabbat 
má csak név szerint. Az urának az öregszüleit 
öregapámnak, öreganyámnak szólította mind a sa-
játtyát. az újembernek nem vót semmiféle kötele-
zettsége a felesége utánn, hogy a rokonyságot 
máskébb szólította vóna, sé a felesége bátyjait, 
se a lánytestvérjeit, csak a szüleit apánuramnak, 
anyámasszonynak. A lányoknak az urukat sógoromnak 
szólította, az ujasszony még ángyomnak az ura 
testvérjeinek a feleségit." (22-1930) 
1.10 "Az eggykés házná, amibű a azelőtt sok vót, 
aszonták, minek mennyenek külön a fiatalok, úgyis 
az üvéké lessz a vagyon, oszt akkó ottmaradtak 
eggyütt az öregékke." (7-1960) 
1.11 Régen, amikor a falu minden lakója földmű-
velésből élt, akkor a családonkénti földterü-
letnek a nagysága szabott határokat a boldogulás-
nak. Földnélküli szegények ha összeházasodtak, 
akkor csaknem 1940-ig az volt a sorsuk, hogy 
ideiglenesen az öregeknél, szüleiknél húzódtak 
meg, ahonnét mindketten szolgálni 3 mentek va-
lamelyik közeli, városba, vagy béresnek, ki a 
tanyára. 

15 



420 KOVÁCS ENDRE 
2.00 Családtervezés 
2.01 Családtervezésről 4 a valódi értelemben 
még csak az 1960-as évektől 5 beszélhetünk, ami-
óta szabadon vásárolhatók a különféle óvószerek, 
amelyeket leginkább a nők alkalmaznak és indokkal 
legálisan is megszakítják a nem kívánt terhességet 
Korábbi időszakban is gyakori volt a művi elveté-
lés, 6 azzal a különbséggel, hogy nem kívánt ter-
hesség esetén a nők önmagukon végezték, vagy szak-
avatatlan személyekkel, pénzért végeztették, 
amelynek gyakran tragikus következményei voltak. 
Sok fiatal anyának okozta ez halálát, mert ha a 
"beavatkozás" nem járt sikerrel, akkor nem mertek 
orvoshoz folyamodni, attól való félelmükben, hogy 
ezáltal fölfedik a vajákos asszony vagy "angyalcsi 
náló" kilétét. Temetőlátogatás alkalmával, négy-
-öt évtizeddel korábban eltemetett fiatalasszo-
nyok halálának oka felől érdeklődtem. A megkér-
dezett idős asszony válasza egyértelmű volt azzal, 
hogy nagy részük halálát "...gyeré'k ecsinállás 
okozta... Az annya épiszmetűte, abba hat bele ez 
a menyecske itt ezé'nn a fényképen... (26) mutatott 
rá az egyik síremlékre. Az 1930-as évekig gyakori 
volt kiskorú lányok férjhez adása. Utána, ha te-
herbe esett, nehéz szülés következményeitől félve, 
vagy egyéb megfontolásból, "écsináták" az első 
gyereket: "Az a valaki is, főtétte a lányának, 
oszt aztánn amikó baj lett, akkó nem válúta..." 
(15) 
2.02 Az első gyerek nagy esemény, érkezését 
őszintén várják minden családban, szülők és nagy-
szülők egyaránt. Az 1950-es évek végéig még Do-
roszlón a normális időnél korábban született első 
gyerek érkezését rosszalóan fogadta a közvélemény, 
"szerelém"-gyereknek nevezték, ami hamar feledés-
be ment, ha később normális családi életet éltek 
a szülők. Az elmarasztaló bírálat alól akkor sem 
volt kivétel, ha a szülő nő kívánta a terhessé-
get, hogy általa megtörje a szülők beavatkozását 
a párválasztásba.7 Az utóbbi időben már nem 
vált ki ellenvetést senki részéről, akkor sem, ha 
esküvő után "hama gyütt a gyerek", az utód, aki 
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értelmet ad a családi életnek, házasságnak,8 mert 
"...Aki nem nevel,9 nincs gyereke, annak nincs 
öröme, de bánata s§..."(5) 
2.03 "Ha az embernek sok gyer'éke van, 10 akkó 
az eggyik mégbántsa, a másik megvigasztajja..." 
(21) 
2.04 "Bizony ám, jó meg kő gondunyi, mer a gyerek 
az nem hajasbaba (meg j. : játékszer), hogy "éggyik 
ágyrú a másikra rakosgassák, han'ém azt pélenkázni 
kő, meg gyün a foga, meg rínn; nyűgös 11 oszt 
nem hagy dógizni..." (7) 
2.05 "De ha má megszületik, oszt akárhány van, 
akkó sose sok, mer mind a szivünkhő nyőt, és sose 
gondújjuk őszintén, hogy jobb ne lenne." (9) 
2.06 "Mikó valaki fiatalasszony, meg mindig ojan 

maródi, meg nyámnyila... Hogyha maj szül gyereket, 
attú kicseréllődik a vére és minden jó lessz, mer 
attú meggyógyul.12 " (5) 
2.07 "Valóságos "gyerekláz" vót abba az időbe... 
Akkó direkt örűtek a gyerekeknek, várták üket. 
Meséték, hogy a Tancsik Imre bácsi gazdag vót, 
oszt borzasztóan szerette a gyerekeket, és az 
öregnek a véginn Sggy se maradt a tizen-nemtom-
hánybú, mer mind méghátak. Abba az időbe vót az 
a torokgyik 13..." (17-1895). 
2.08 "Most nem hanak, most megmarannak a gyere-

kek, mer ahányat kiterveznek, annyi meg is marad. 
Nagy valami az máma má, ha egy gyerek meghal. 11 (18) 
2.09 "A családoknak a szaporulattya azé csökkent 

vissza, mer gyüttek a nagyobb igények. Régebben 
az eső gyerekrű ráatták a nadrágot, kabátot, 
sorba a tizedikig... Hanem aztánn később gyüttek 
a nagyobb igények az őtözködésbe is. A szülő tu-
datába vót annak, hogy nem birja meganni, és ez 
miatt má a mi időnkbe kettőt is nehéz vót főnevé-
nyi." (17-1955) 
2.10 "... Nem kő még gyerek, nem kő még gyer'ék... 
mer hát akkó mingyá öregebbek, ha van má gyere-
kük. .." (19) 
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422 KOVÁCS ENDRE 
2.11 "...Négy évig nem vót gyerekem, mer oda vót 
az uram a háborúba, de amikó meggyütt, akkó lettek 
ám: szület'dtt négy. . . De némellik asszony aztánn 
is megőrizte magát...14" (22) 
2.12 "...Valamit azé tudtak, de a fiatalabbaknak 
ugyan nem árúták el... mer azelőtt az öregekné se 
vót mind'énhun tíz gyerek, vótak 'éggykék is." 
(7-1920) 
2.13 "...Bresztovácrú járt ide eggy tudós báb-
asszony, aki csinát valamit, oszt nem l'étt akkó 
több gyerek, de szegényasszony azt nem bírta meg-
füzetnyi..." (21-1948) 
2.14 "...Kihagattam az öregasszonyokat, oszt akkó 
az 'éggyik meséte, hogy hát amikó ű fiatal vót, akkó 
má a harmadikka maradt úgy, oszt az anyóssa mondta, 
hogy tegye e. El is indút, de rágyütt a félelem, 
oszt visszafordút. A véginn meghatta, mer abba 
ugys'é parancsul senki." (7-1920) 
2.15 "Együtt a néném, segített készitteni a koma-
tálat... Azelőtt az vót a szokás, m'ég tánn még 
most is, hogy amikó evittük és gyüttünk haza, akkó 
a koma kikísért és külön megköszönte... - Nagyon 
szivessen, úgy nézzétek, hogy gyüvőre is kőjjön 
hozni ebédet a komaasszonyomnak. Legyetek ügyes-
sek - szoktuk mondani. Tudta ezt a Juli néném, és 
előre mondta: - Nehogy azt mondjátok, ami szokás, 
mer ölég má a gyer'ékekbű ott is a komádékná, meg 
tMnálatok is! Ugy tettem, mind aki nem hájjá, de 
amikó m'ént haza oszt kikísértem az utcára, akkó 
újra mondta..." (5-1939) 
2.16 "...Szoptattam még, és hát azé nem vót meg 
a bajom. Eccé, mikó mentem gyúrni lakodalomra, kér-
tem kőccsön elejes kötént a testvéremtű. Elém t'ét-
tem, hogy megnézzem magamat a tükörbe, aszongya 
édesanyám álmélkodda: - Hallod lányom, te más-
kébb vagy! 

- Ugyan édesanyám, hogyann gondújja ke..? 
- De, hallod lányom, ahogyann én nézlek így 

ódarú..! Gyúrás közbe is azon járt az eszem, amit 
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édesanyám mondott. Másnap szépenn lémosakodtam 
és elmöntem a Hanák Bözsi nénihő, mer akkó az 
vót a bábasszony, hogy mégvizsgátatom magamat. 
- Hát ide figyejj, gyeré'kém, most azé még nem tu-
dom megállapittani, de gyere el éggy hét múlva... 
Pár napra rá mé'gmozdút nálam a gyeré'k! Tudta ezt 
a bábaasszony, csak nem akarta mé'gmondani, nehogy 
etegyem." (5-1940) 
2.17 "Amikó álapotos vótam a második kislánnyá, 
akkó má ha mégláttam az ablakonn körösztű a néném 
feje tetejit, akkó má ojan ideges vótam, maj ki-
ugrott a szivem a helibű, mer mindég avvá gyütt, 
hogy mit akarok? Tánn annyi gyereket, tizet mind 
Öregapámnak vót? így is kódisok vattok - szokta 
mondani - és akkó kő még hozzá mindén évbe éggy 
gyerek? N*é féjj, úgyis kitudódik, mellőtök akar-
ja a gyerékekt, mer ha lány lessz, akkó t"é akar-
tad! Az uram még akkó rukkút be katonának, de 
avvá vátunk é, azt mondta: - Néhogy ráhagass, 
oszt éménny valahová! Majd ahány gyer'ék'ét még-
ád az Isten, mindet főnevéjjük!" (5-1940) 
2.18 "Nagyon járt hozzánk... Eccé aszongp, né 
haraguggy, má régúta akarok valamit kérdezni: mit 
csinátok, hogy még nincs gyerek? Mondom neki: 
semmit! Semmit! Éhességessük a góját, amennyire 
csak léhet. Az uram engemet mégőriz... Aszongya, 
hogy ű má nem tuggya micsinájjon, mer mindég úgy 
marad, oszt má öregekhő is fojamodott, hogy mit 
tégyén? Vétt valami timsót, oszt avvá... mer 
azt is ajállották, hogy előtte... és avvl kenyte 
magát... Aztán meg orvoshó kerűt, mer annyira 
kimarta." (26-1960) 
2.19 "Mikó az utósó gyerekemet világra hoztam, 
éccé gyütt Zomborbú az uram onokatestvérje. 
Aszongya az uramnak: - Micsinász te evvé az 
asszonnya? Mé van ennyi gyerek? No mégájj, maj 
csomót kötünk a végire... Fogott égy libatollat, 
főkoppasztotta majnem végig. Belemártotta pálin-
kába, aztán pétroleomba, akkó azt mondta, hogy 
ezt most szépenn, óvatossan gyugjam fő magam-
nak kéccé-háromszó, akkó soha többet nem kő 
fényi... Azúta nem lett több gyerek, mer az a 
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424 KOVÁCS ENDRE 
petroleom kimarta azt a részt..." (26-1950) 
2.20 Gyereket ugyan csinátak el, hogy cérnára ojan 
vékony gyökeret kötöttek, a másik végire liba 
szárnyatollát, körösztbe, hogy könnyen kilehes-
sén venni...Az ott kiszúrta, mégindut a vér, oszt 
émént a gyerek, vagy ha tiszta vér indút m'ég, 
akkó evérzett, oszt belehat. "(21-1930) 
2.21 "...Két apárú vagy anyárú gyerek a családba 
az ojan, mind az idegen csibe, a kotlós mindég 
kókányuj ja."(12) 
2.22 "Lakodalom utánn, mikó má eltelt több mint 
fél év, kérdezték az anyóst, lessz -e onoka? Azt 
felete: - Nem kő még, nem érünk rá gyereket 
dajkáni..." (9-1925) 

3.00 A gyerekek száma a családban 
3.01 Doroszló telepesei szabad jobbágyok voltak. 
A XVIII. század közepén kiosztott jobbágytelkek 
tetemes munkaerőt követelnek, amelyet kezdetben 
cselédek fölfogadásával oldanak meg, később a 
birtokuk elmunkálásához szükséges munkaerővel 
is önellátásra törekednek. Azidőtájt minden új-
szülöttben olcsó munkaerőt látnak, aki nemcsak 
megőrizni, gyarapítani is képes a jobbágytelket, 
amelyet kezdettől fogva magáénak érez a család. 
Később, amikor a nagycsalád benépesedik, egészen 
az 1880-as évekig, legelők feltörésével, erdőir-
tásokkal igyekeznek a feleslegnek mutatkozó 
munkaerőt foglalkoztatni. (LÁSD: 2.15, 2.17, 
3.o3, 3.04.) 
3.02 Mit tehetnek a szegény, zsellérsorban élő 
családok? Helyzetük, legalábbis a gyermekáldást 
illetően azonos a telkes jobbágyokéval, annyi 
különbséggel, hogy az egykézés elve nálunk később 
jelentkezik, mivel a telkek osztódásától tartani 
nem kell. A család idősebb gyermekeit hamar mun-
kára fogják, hogy bérükkel segítsenek fiatalabb 
testvéreik fönntartásában, nevelésében.Adatköz-
lőim is eddig a korig emlékeznek vissza: 
3.03 "Öregapáink idejibe a gyerékáldás mindég 
nyóc-tíz gyerek körű mozgott, és általába úgy 
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szégényné mind gazdagná úgy vót... Szóvá, nem vót 
különbség gazda még kanász, juhász vagy béres 
között." (17-1885) 
3.04 "A Samu Jankó bácsinak hat fertál főggye 
vót, oszt ott is vót tíz gyerek. Több ijen ese-
tét tudok..." (17-1890) 
3.05 "...Kicsit ojan jobb módú vót, oszt kártyá-
zás közbe méghallotta, hogy az eggyik szegénnyebb 
családná m'égszületett a hetedik, vagy nyócadik 
gyerek és akkó asszonta: - No, hála Isten, maj 
legalább lessz ölég részes, kanász még csordás..." 
(17-1890) 
3.06 "ötenn vótunk testvérek, mindén két évbe 
született nálunk eggy gyerek. Abba az időbe négy 
-öt gyerék családonként az ojan közepés vót." 
(12-1905) 

3.07 "...Ara űfeléjük, ott abba a házba... la-
kott eggy sokgyerékes család, szegények vótak. 
Hajnalba mentek, este későn érkeztek haza a mun-
kábú, a gyerekek magukra lettek haggya: az éggyik 
a kuckóba aludt, a másik máshun... Az éggyik gye-
rék má halott vót, mire rátalátak: eccé eszibe 
jut az annyuknak, hun a Jancsi, mer má két nap 
nem látta..." (13-1920) 
3.08 "... A mi korbelijeinkné kezdődött egy bi-
zonyos szokás, amikó lementek eggy családra." 
(17-1926) 
3.09 "Az utcánknak azt a részit 'égykesornak ne-
vezték, mer minden házná egy gyerék vót."(26-1940) 
3.10 "...Egy esetbe a legények égymásközt kigunyú-
ták a sokcsaládosnak a fiát avva, hogy jut-é még 
egy hold főd mindéggyikre...? (17-1940) 
3.11 "Akinek meg vót kettő-három, az kiszóta 

azt, akinek éggykéje van. Azt mondták, hogy egy 
gyerék az egyse. Ezt sokszó odamondták az uja-
noknak..."(18-1940) 
3.12 "Manapság a negyedik gyerekre mondják, hogy 
sok, háromná má gondúkoznak. Kettő... az a nor-
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mális. Legalább kettő!" (18-197 9) 
3.13 "Égy gyerek az untig ölég, azt mondogatta... 
Aztán meg, mikó örökűt fé házat, mingyá lett még 
eggy gyerek." (26-1980) 
3.14 "...Ha az eső gyerek után hama terhes marad 
a menyecske, akkó az anyós megijed és odamondja 
ám, hogy - kinyillott a zsák szája! Gyünnek ám, 
mind az ovodábu...! (18-1975) 

4.00 Meddőség 
4.01 Meddőségért csakúgy, mint a sok gyerekért, 
leginkább az asszonyt hibáztatják. Az utóbbi 
tizenöt év alatt ugyan volt rá eset, hogy a 
férj is hajlandónak mutatkozott alávetni magát 
orvosi vizsgálatnak a meddőség valódi okának a 
megállapítására. Előfordul, hogy a fiatalasszony 
tíz éven át keresi a gyógyulást, ami sikerül is, 
végül egészséges gyereknek ad életet. Nem egy 
esetben szervi rendellenesség tudatában is vál-
lalja az anyaságot, és műtéti beavatkozással 
szül gyereket. Ritkán bár, de néhány esetben 
örökbefogadással gondoskodnak utódról. Legszíve-
sebben leánygyermeket fogadnak be. LÁSD: 8.o3. 
4.02 A nemzőtárs fogalma ismeretlen Doroszlón. 
Olyan esetről nem tudnak, amikor a férj rádöbben 
tehetetlenségére, és maga helyett titkon fölbé-
rel valakit gyerek nemzésére, hogy ezáltal elke-
rülje mások szánalmát. Egy esetről viszont tud-
nak, amikor a nemzőtárs szerepét a fiatalasszony 
apósa töltötte be: 
4.03 "A nép az mindent kitaláll, de hogy igaz 
vót-e, ki tuggya? Szóvá, azt mondják, hogy alkal-
matlan, satnya vót az emb'ér, és a gyerekek az 
öregtű vannak, mer hát ugye azelőtt eggy födél 
alatt éltek. 11 
4.04 "...Be vótak rúgva... Amikor már kötözködni 
kezdtek, akkor az ivótárs oda találta mondani az 
embernek: - Nem is te vagy a gyerek apja...! 
10 
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Az meg azt felélte: - Nem baj... Nem fontos, ki 
gunara gázúta, hanem az a fontos, hogy kinek a 
ludja tojta..." (26) 

16 5.00 Terhesség 
5.01 A fiatalasszony ha megérezte, nem sietett 
eldicsekedni azzal, hogy teherbe esett, hanem meg-
várta két-három "bajának" a kimaradását, és ami-
kor megbizonyosodott róla, akkor tüntette ki bi-
zalmával azokat, akik a szívéhez a legközelebb 
állanak: 
5.02 "A legeső az ura meg a lánytestvérje vót, 
akinek megmondta hogy állapotos... (17-1960) 
5.03 "...Inkább lánytestvér je, ha vót, annak 
megmondta: - Lessz gyerekem, vagy - Gyereket 
várok... így állok ám... (18-1950) 
5.04 A terhességről való közlés meglehetősen bi-
zalmas és nem szokott megtörténni, hogy az anya 
vagy az anyós mástól tudják meg a "titkot", mert 
ez Doroszlón nemcsak jele a bizalmatlanságnak, 
hanem nyomós ok is egy életre szóló nézetelté-
résnek. Ennek ellenére az újasszony anyósa igye-
kezett minél hamarabb tudomást szerezni és 
eldicsekedni azzal, hogy náluk "újság áll a ház-
hó" vagy "lessz onokám", ami a menyecske részé-
ről váltott ki ellenszenvet azért, mert "tele-
kürtüli a falut, még nem is láccik..." Az aláb-
biak is ezt bizonyítják: 
5.05 "Azelőtt eggyütt mosott az anyós meg a me-
nyecske, oszt akkó mindég figyéte a menyit. Az 
én testvérem is ott vót az anyóssává, és mind 
afféle menyecske, összesz'édte a "rongyait", 
oszt haza hozta kimosnyi. Az anyóssa megleste, 
lássa ám, hogy nincs "az", mer nem mossa. Biz-
tos állapotos! Akkó számon kérte, hogy mi van? 
Nem gyütt meg, vagy mi? - Hallod lányom, az min-
denkinek van, nem kő azt hazavinni... Bizony 
így vót akkó... Máma meg má jobban e tuggyák tit-
kúni, mer bedogják a tűzbe, meg mittudomisén... 
Akkó jobban észrev'étték, különossen, mikó ojan 
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rafinátt vót az anyóssa... Ha nem űt oda enni, 
finnyáskodott, szontyolodott vót a menyecske, 
valami jen pöre nem kő, meg hányinger... 17 Akkó 
mingyá gyanították... (26-1955) 
5.06 "Ez úgy szokott lenni, hogy a menyecske 
nem jelenti be... Az időssebbek meg ha észrevet-
tek valamit, akkó, mikó ketten maradtak, elő-
vették: - Kislányom. . . lányom, vagy menyem. . . T*é 
ne tagadd azt gyerekem, azt nem kő étagannyi... 
az nagy öröm... Oszt akkó az asszony beösmerte: 
- Hát bizony, annya, mittudomisén..." (7-1955) 
5.07 "Manapság má inkább a fiatalok előre be-
jelentik, m'ég dicsekésznek vele. Még nem is lát-
szik a terhesség, de má kismamaruhát vésznek 
föl." (7-1980) 
5.08 A terhességnek mindig nagy jelentőséget tu-
lajdonítottak Doroszlón. A kivetkőzés 18 előtti 
időszakban ha netán előfordult, hogy egy lány 19 
teherbe esett, akkor az egyértelmű volt a falu-
ból való száműzetéssel. Szégyenében még szülés 
előtt elszegődött szolgálni, és csak évek múl-
tán látogatott vissza a falujába. 

6.0 0 Az állapotos asszony ruházata 
6.01 "...nem különbözött a mé'gszokottú, mer pa-

rasztszoknyát visStek, és csak avva változott, 
hogy - ahogy köllött - kallantyúkat kötött a 
szoknyára, hogy be bírja gombúni. Se a blúzzá, 
s'émmi sé változott. Esetleg vitte azokat a 
szvettereket, oszt ha szük vót, az annyit enge-
dett, mer kötött vót. Meg amikó má ojan jó "vas-
tag" vót, és ott vót, hogy má megszüli, akkó 
hogyha hideg vót - nyáronn nem -, akkó mindég 
bekötötték a dérékukat avva a nagykendőve. Ezt 
arru tudom, hogy mikó ijen kis lányka vótam, akkó 
mink még néha ki is nevettük érte a szomszéd-
asszonyunkat. Még esetleg nem vett rá három szok-
nyát, vagy négyet, hanem csak kettőt, mer má 
akkó magát is állig húzta..." (7-1950) 
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7.00 Terhes asszony a közösségben 
7.01 Koronként mennyire kímélték a terhes asszonyt 
igen sok körülménytől függ: családszervezettől, 
a család gazdasági állapotától, idényjellegű mező-
gazdasági munkáktól és mástól. 
7.02 Nagycsaládban nagyobb volt a lehetőség a ter-
hes asszony kímélésére, ami munkaszervezés kérdés-
sé. Mindig akadt számára könnyű munka. Azonkívül 
az anyós és menyecske egyidejű terhessége foly-
tány a menyecske iránt is nagyobb volt a megértés, 
mint máskülönben. LÁSD: 9.19. 
7.03 Módosabb kiscsaládokban is kímélték a terhes 
nőt az állapotának nem megfelelő munkáktól. Különb 
ség azért mindig volt menyecskesorban levő, anyó-
sával egy fedél alatt élő és vőségi családok kö-
zött, amikor a vő kerül apósa házához, mert a 
lányt házasságkötés után sem adják ki a házból. 
Híven tükrözi ezt az anyós kijelentése, amely 
szerint: "Vejem - nem fiam, menyem - nem lányom." 
(8). Nem volt irigylésre méltó sorsa a mindenáron 
"szőrözni", vagyonát gyarapítani akaró családban: 
7.04 "Nem hogy figyelmes vót az anyós, vagy be-
látó, hanem még aszonta: - Csak emejj, maj lessz 
másik, ha émén... Éntülem is ement az eső, oszt 
gyütt a másik, az utósó percig föl a kazalra, 
állandóan le a kocsirú, föl a szalmára... Nem 
is tudtam a pontos dátumot, és csak úgy trappú-
tam be, alig tudtam az ágyig érni... Nagyon is 
fétek az öregek, hogy sok gyerék lessz, azé nem 
is sajnáták, ha émén..." (26-1950). 
7.05 Napszámos, részarató családban kényszer vit-
te rá a terhes asszonyt megerőltető munkák végzé-
sére, amelyet zokszó nélkül viselt, gyermekei 
boldogulásáért: 
7.06 "... Bucsukó született a kislányom, de égy 
hétté előbb kukoricaszárat vágtam a doroszlai ha-
tárba, mer é köllött végezni, amit főválútunk..." 
(4-1920) 
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7.07 Az asszonyok közötti összetartásnak külö-
nösen nagy szerepe van a teherbeesés utáni "bi-
zonytalan" időszakban, amikor a fiatalasszony-
nak problémái vannak, nem tudja mitévő legyen: 
7.08 "Vót úgy, hogy valaki bizalmassan m'e'gpana-
szúta, hogy nem is tuggya micsinájjon: "úgy" ma-
radt! Megtartsa-é? Etégye-e? Akkó vigasztani kő 
aztat: - Jajj, é* ne menj sehová... Maj mégnyőll, 
maj főnyől! Két gyerek... három gyerek, az nem 
ojan sok, az ojan közepes... A barátnők akkó egy-
mást mégvigasztaták." (7) 
7.09 "Má amikó jó láccott, még mégmozdút, akkó 
az anyóssa rászót, hogy készüjj, mer má maj még-
léssz a gyerék! Megszülethet előbb is 20, hát nem 
A babakelengyét csináta a menyecske, még az annya 
is. Első vót a pójavánkus, azt az édesannya adta, 
válogatott bele pöhöjtollat,n'éhogy mégszúrja a 
kisbabát. A családba vót bőcső, oszt mindég anná 
vót, akinek szüksége vót rá. Az én fiam is még 
bőcsőbe vót..." (18-1951). 
7.10 "Azé jobb manapság, mer kitanúnak a gyerekek 
és ha összekerűnek, akkó mingyá külön ménnek. Nem 
függnek annyira a szülőktű, anyóstú-apóstú, akik 
mindég kukucsgátak a ményecske után..."(7) 

8.00 A terhes asszony fogadalomtétele 
8.01 A fogadalomtétel híven tükrözi az anya kí-
vánságát, amely sok esetben nem azonos az uráéval 
Az apajelölt mindig fiúgyereket szeretne első-
szülöttnek, aki ha megnő, menyecskét hoz a ház-
hoz, és fölváltja apját a gazdaság vezetésében. 
Az anya leginkább kislányt vár. Az apa nem vona-
kodik kimondani szíve óhajtását, viszont az anya 
soha sem ellenkezik, helyette fogadalmat 21 tesz, 
hogy ezáltal befolyásolja a születendő gyermek 
nemét. Gyakori szokás ez a doroszlói család éle-
tében: 
8.02 "...Ezt nagyonn tartották azelőtt... Az ála-
potos egész tizedet léimádkozott a rózsafüzérbű, 
hogy űneki most az légyén, amit szeretne. Egész 
tizedét, mindén este, hogy l'égyen gyeré'k, vagy 
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lány. A Szűz Mária tiszteletire, vagy a Jézus-
-szivire, hogy sikerűjjön, amit egondút... 
(18-1975) 
8.03 Gyakori eset, hogy a születendő gyermek ne-
mének a biztosításra pénzbeli fölajánlást tesznek 
Szent Antalnak a tiszteletére. Olyan eset is volt 
már,hogy piciny gyermek örökbefogadásának a si-
keréért tett fogadalmat az örökbefogadó asszony. 
LÁSD: 4.01. 

9.00 Szülés 
9.01 "Amikó má az asszony érezte a "baját", akkó 
tüzet rakott és nagy fazékka tett oda vizet mele-
genni, mire megszületik a gyerek. Kikészítette 
a babakelengyét meg a pójapárnát. Hát, erre na-
gyon is adtak, mer ha megtörtént, hogy gyün a 
bábasszony, és nincs mit ráanni a picikére,akkó 
azt megtudta az egész falu, és akkó ezé kiszó-
ták." (5-1940) 
9.02 "Má amikó ott át, hogy megszületik a kisbaba, 
akkó azt mondták az anyára, hogy mindenórás, mer 
minden pillanatba meglehet a gyerek. A minden-
órás menyecskét nem engedték még az utcára se 
nagyon, aszonták: - Ki né menj... nehogy a kö-
tény'édbe hozd haza a gyerekedet."(18 -1955) 
9.03 "Amikó az asszony a saját gyereke születé-
sit mesélli, akkó így szokja mondani: - Hát, 
akkó mikó az én Jánosom m'églé'tt. Most is sokann 
úgy mondják a feleségükre, vagy m'ényükre, hogy 
lészaporodott. A szülő nőre azt mondják hogy 
vajódik." (18-1979) 
9.04 A lakóépület része, szobája, amelybe a szülő 
asszonyt helyezték, koronként változott: 

"Se a nagyházba, se a hátsó szobába, haném 
vót eggy középső szoba, fősőkonyhának mondták, 
oda tették, hogy ott szüljön..." (18-1965) 
9.05 Később, amikor egyre gyakoribbá vált a ter-
hes anyák szülésre való beutalása a zombori kór-
ház szülészeti osztályára, ennek mintegy ellen-
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súlyozására, a.lakóépület valamely előkelőbb ré-
szét bocsátották a szülészeti osztályról hazake-
rülő vagy itthon szülő anya rendelkezésére, egé-
szen az avatásig. 
9.06 Két évtizeddel ezelőtt (1965) még a legtöbb 
helyen szalmazsákon aludtak, amelyre fehér lepe-
dőt terítettek, ott vezették le a szülést, a 
megszokott, tisztára mosott és vasalt tarka ágy-
huzatban, amelyet a látogatások idejére díszes, 
fehér ágyhuzattal cserélte föl, amelyet a duny-
hára és a párnákra húztak. 
9.07 "Abba az üdőbe hállóing nem vót, szüléskó 
péntőbe vótak, meg csipkés üngbe, blúzba." 
(18-1965) 
9.08 Ha csak lehetett, a nyilvánosság elől eltit-
kolták a küszöbön álló családi örömöket. A szü-
lés 22 idejére a háztól mindenki eltávozott 
vagy félrevonult, aki csak zavarólag hatna. A 
gyerekeket is eltávolították, a férj is csak 
kivételesen volt jelen a gyerekszülésnél: 
9.09 "Amikó szült az asszony, de má vót neki 
gyer'éke, akkó arra az időre evitték valamellik 
rokonyhó, vagy öregannyáhó "szógáni". (5) 
9.10 "A menyecske,, ha szülni akart, akkó legin-
kább az édesannya vót ott, de sok helenn azé nem 
lehet'étt, mer annyira sajnáta azt a lánt, hogy 
összeesett mikó meglátta, hogy a lánya vajhódik. 
Nálam a szülésné anyós 23 át helt, meg öreg-
annya, meg hát a bábasszony ott vót - hát ezek 
- nem is köllött más oda." (18-1951) 
9.11 "Mink négyen vótunk, de bábasszony mindég 
vót, édesapám ment érte..." (18-1930) 
9.12 "Vót asszony, aki könnyebben szült, és mire 
elmentek a bábasszonyé, addigra má méglett a 
kisbaba, de senki se mert hozzányúni. Aszongya: 
- Úgy rugdalódott itt a lábomná... de senki se 
mert hozzányúni, mer ha valami baj lett vóna, 
akkó üket hibáztassák. Akkó gyütt a bába, oszt 
röndbe tette." (7-1950) 
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9.13 "Abba a szobába zajlott le minden, ahün 
született... Minden házba vót ojan kis babafürösz 
tő teknyő, ojan picike... Ne fejj, ahun terhes 
asszony vót, ott ment a cigányasszony, vitte oszt 
kináta, de meg is vették." (20-1950) 
9.14 "Vót ojan eset is, hogy a menyecskének meg 
az anyóssának egyszerre vót kisbabája, és ez ojan 
furcsa dolog vót, talán l'é is nézték azé, hogy 
'egyszerre lett a két gyerek." (17-1925) LÁSD: 
7. 02. 
9.15 Megszokott jelenség, hogy Doroszlón fekve 
szülnek, azonban volt rá eset, hogy "...fürösztő-
teknyő fölé kupercúvá" 24 hozták világra a gyer-
meküket, "belepottyantották a teknyőbe, a kődök-
zsinórt meg a szomszédasszony vágta e saróva..." 
(21-1910) 
9.16 "Addig, még nem vót megfürdette, ott vót a2 
annyáná ojan nyákássan, nem tették sehova se azt 
a gyereket. Az annyátú igeny'ést a kisteknyőbe vit 
ték, megfürdették jó háziszappannya, utána száraz 
ra türűték és körűkötötték a kődökit, akkó bepó-
jázták a kisbabát. Csak azután gyütt sorra az 
anya: türügették meg tették tisztába..." (7^1960) 
9.17 "Ha má röndbe vót a kisbaba, akkó az annya 
karjára tették a pójáva, hogy néz'égesse, örűjön 
neki... Egész éjje tapogattam, éll-*é, mozog-e? 
Hát a gyerek mindég öröm az anyának." (18-1951) 
9.18 "Az, aki szülés után kimosta azt a "mindent" 
az anya vagy az anyós, az gondot forditott rá, 
hogy eltüntesse a mássát, mer az nem vót látni-
valója a szomszédoknak, se a gyerekágyasé, mer 
ölég vót annak a bajaj és nem vót rá gondja, a 
kutyák se biztos nem húzták..." (7-1960) 
9.19 A szülő nőt közvetlenül a szülés után néhány 
órán át nem engedték aludni, az újszülöttet is 
csak néhány óra elteltével engedték először 
szoptatni, ez azonban nem mindig volt így: 
9.20 "...Rátették a csöcsre, amikó lehetett, eső 
dóguk az vót" - mondta a bábasszony, amikor a2 
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újszülött első szoptatása felől érdeklődtem. 
(8-1960) 
9.21 Az újszülöttet először az anyának mutatják 
meg, utána hívják be az apát, ha ott van. A gye-
rek befogadása 25 a családba a bábasszony és a 
szülésben segédkező jelenlétében zajlott le. 
9.22 "...No, té tátott szájú, 26 mondja a báb-
asszony az apának, ha kislányuk születik. - Lé'tt 
eggy hugyos lányod..." (8-1960) 
9.23 "Ojan esetre senki se emlékszik, hogy az em-
ber kizavarta vóna a feleségit az ágybú, vagy ne-
heztét vóna azé, mer lányuk született." (22) 
9.24 "...Hát azé néha vót, aki neheztét, még a 
saját édesannya is, vagy az anyós, aki ezt mond-
ta: - Ezt má, ugyan, lányom nem köllött vóna... 
De azé mire a pójába kerűt, addigra má mindönki 
nagyon örűt, mer azé nagy öröm a házba a kisbaba." 
(18-1955) 
9.25 "Akkó mikó meglétt a kisbaba, akkó avva mént 

az apjuk a gyerékeké, hogy: - Gyerték csak gyor-
sann haza! Mit hozott nekünk a gója: 27 eggy ara-
nyos kisbabát...! és akkó mindéggyik gyereknek 
a karjaiba adták egy kicsit a pójást, hogy örűjjön 
a kistestvérkéjinek." (5-1940) 
9.26 "A röndös szomszédok má csak akkó mentek át, 
mikó elment a bába, mer akkó tuggyák, hogy rönd-
be van a gyer'ék, még az anya is." (7-1967) 
9.27 "Tíz évre születé'tt az öcsénk, és akkó tiz 
éves vótam, ojan "kis nagylány", oszt az utcánn 
kinn csirajóztunk. Hát, nagyonn örűtem, hogy 
testvérem lessz! De legalább fiu lenne, néhogy 
lány, mer akkó mi léssz velünk, három lánnyá? 
Nem győz édesanyánk annyi divétt-szoknyát vénni. 
...Úgy lestem... L'étérdetem titokba, oszt úgy 
imádkoztam, csak fiu légyen..." (18-1941) 
9.28 Az újszülött testét "pudérozzák" ill. hintő-
porral szórják be. "Azelőtt pirított lisztét 
szórtunk a kisbabára, amikó még nem vót púder. 
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Gyöngyöt tettünk a kis kezire,28 hogy ne ver-
jék még szemmé." (22-1920) 
9.29 "Mikó az asszony má ott vót, hogy szülés 
lessz, akkó a bal mellire tegye ezt a Tóbiás ál-
dást, oda a szivihő és akkó mindén fájdalom nékű 
megszül 29. Az én lányom is hasznáta ezt, meg az 
onokám is vitte magáva amikó szülni mént a kór-
házba. Még is lé'tt a gyerek, fájdalom nékű." 
(15-1975) 
9.30 "A kisbaba születésit legelősző a nagyszü-
lőknek kő bejelenteni, utánna mingyá a komának 
meg a közeli rokonyoknak. Ojankó az apa örömibe 
főpattan a biciglire oszt mén... Útközbe össze-
talákozik jóbarátta vagy ijen valakivé, akkó 
megáll és mondja az örömhirt. Akkd^ hogyha má van 
fia, dicsekszik a lánnyá, ha még má van lánya 
oszt fia szület'étt, akkó meg avva dicsekszik. 
Akinek mondja^ az még ráfeleli: - No ugye, akkó 
sikerűt, most lessz fiad is, lányod is. Ha meg 
ojan születik, ami má van, akkó vagy azt mondják: 
- No, most má akkó legalább két fiad lessz! Ha 
még két lány van, akkó: - Nem baj csak egésség'és-
sek légyenek, légyen hozzájuk szöröncse! Akkó 
áldomást 30 isznak: a zsebbü előkerül a pálinkás-
üveg, vagy a legközelebbi kocsmába térnek be meg-
inni az áldomást: 

- Hát akkó igyunk a fiam (lányom) egéssé-
gire! 

- Akkó minnyájunkér , még az apja-annya 
egésségire: Nagyra nyőjjön...!(7) 
9.31 "Az eső gyerek nem számítt, hogy mi, csak 
egésségés legyén, örűnek neki. A másodikná má 
válogatnak..." (14) 
10.00 Törvénytelen gyermek 
10.01 Doroszló születési anyakönyveit 1753-ban 
kezdték vezetni. 1894-ig minden vadházasságban 
született gyermeket törvénytelennek nyilvánítottak, 
amelynek fogalmát azonosnak tartották a zabi-
gyerekével . Ez azért volt így, mert ha az ilyen 
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gyermek fölnőtt és házasodott, akkor az édesanyja 
nevén hirdették ki a templomban. Egyébként az 
ilyen gyereket néha a születési anyakönyv utolsó 
lapjára írták be, megkülönböztetés végett. A pol-
gári esküvő bevezetése után Doroszlón minden gyer-
mek törvényesnek számít, akit vállal az édesapja. 
Zabigyereknek manapság azt nevezik, akit az anyja 
nevére írnak be a polgári anyakönyvbe. 
10.02 "Zabigyer'ék ha szület'étt is, a papnak azé 
kötelessége vót megkörösztűni... Azé prédikáta 
ki, hogy okújjanak belüle." (18) 
11.00 Gyermekágy, gyermekágyas nő 
11.01 Szüléstől avatásig az anyát gyerékágyasnak 31 
nevezik, amely időszak három-négy hétig szokott 
tartani. 
11.02 "... A gyerékágyat abba a díszkonyha-félébe 
(fősőkonyha) feküdte, ahun megszülte a gyeré-
kit." (18-1950) 
11.03 Az első két hetet leginkább ágyában töl-
tötte, később könnyeb házi munkát is elvégzett, 
de napközben többször lepihent. A gyerekágyban 
is csak úgy kímélték, mint terhessége alatt, az-
zal a különbséggel, hogy az első egy-két gyerek-
nél jobban "kényeztették", nagyobb megértést ta-
núsítottak iránta, ami abban is kifejezésre jut, 
hogy a későbbiek során néha az első hetet sem 
feküdhette ki, és a gyerekágy időtartama is le-
rövidült . 
11.04 A gyerekágyas egészségi állapotáról legin-
kább a bábasszony gondoskodott, baj esetén is 
először hozzá fordultak. Rajta kívül egész sor, 
hiedelmeken alapuló, megelőző 32 és rontást 
elhárító 33 cselekmények, előjelek 34 szabá-

lyozták viselkedését, korlátozták mozgását. 
11.05 Korábbi időszakban, amikor még fürdőszobák 
sem voltak a faluban, a gyerekágyas anya tisz-
tálkodása, csakúgy rnint a ház többi lakójáé, 
mosdótálra ("lavórra"), háziszappanra szorítko-
zott. Azok közül már kevesen élnek, akik még 
fa edényben, melencében mosakodtak. Amikor a 
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bábasszony az újszülött részére elkészítette a 
fürdővizet, megkérte az anyát, hogy fürdetés e-
lőtt mossa meg benne a mellét. 
11.06 "Fehér, cicc üngbe meg asópéndőbe feküdték 
a gyerekágyat, háromnaponként cseréték az asó-
ruhájukat, ágyruhát is minden héten másikat húz-
tak. Ha az asszonynak sok vót a teje, akkó écca-
kára tiszta pelenkát tett a mellihő, m'ég minden 
nap üngöt cserét." (5-1940) 
11.07 "Vattát akkó még nem hasznátak, hanem tisz-
ta ruhát tettek "oda", és aztán kimosták." (7-1970) 
11.08 Szüléstől számítva legalább hat hétig til-
tott a nemi kapcsolat, amelyet a bábasszony min-
den gyerekágyas nő férjének a tudtára adott, 35 
mégsem mindig tartották be: 

11.09 "Vót ojan eset, hogy megszületett a baba 
oszt rá egy másik hónapra újra teherbe esett a 
menyecske" (18) 
11.10 "Azelőtt azé vigyázták a gyerékágyast. . . De 
eccé mégis megtörtént, hogy mikó visszaérkeztek 
körösztülőrü, "rajta kapták" az embert... Fő 
vótak háborodda, hogy csak nem szégyelli magát 
a gyubri, piszok, ronda, telihetetlen disznó... 
Gyer'ékágyba s*é kimélli az asszont..." (26) 

Ilyesmi bizonyára ritkán fordulhatott elő, 
az emlékezet mégis megőrizte. 
11.11 A gyerekágyas látogatása rokonok, barátnők 
által korábban csak a keresztelő "megtartása" és 
a komatál "kihordása" utáni időszakban volt lehet-
séges : 
11.12 "Azelőtt jobban siettek a körösztülő-ve, mer 
fétek hogy meghal a kisbaba.36 Mostanába még há-
rom-négy hétig is éhuzódik, mire körösztűni viszik. 
(22) 
11.13 A látogatók ajándékba régebben "duncot", 
manapság leginkább kötött babaholmit ("mackót") 
visznek, meg édességet. Úabban pólyapénzt is 
adományoznak, de ez azelőtt nem volt szokásban. 

21 



438 KOVÁCS ENDRE 

Mennyire fontos része a doroszlói népszokásoknak 
a babalátogatás, kitűnik az alábbi párbeszédből 
is: 

"-Igaz, van lánya a Katinak? 
- Van ám, de mijén aranyos. Gyere megnézni.. 
- Nem megyé'k, mer ű se gyütt énhozzám...!" 

12.00 A csecsemő fürösztése 
12.01 A rendelkezésünkre álló adatok egyértelműen 
bizonyítják, hogy Doroszlónak több mint száz éve 
van orvosa 37 és bábája. Nem csoda hát, hogy a 
szülések többségénél is jelen volt, az ezt követő 
időszakban pedig rendszeresen látogatta a gyerek-
ágyasokat, fürösztötte a kisbabákat. Régebben a 
bábát fizetni kellett, negyven év óta pedig az 
egészségügy fizeti, ahol munkaviszonyban van. 
Mégis mindenki "ad a bábasszonynak" legjobb be-
látása vagy a lehetőségei szerint. A vissza-
emlékezések szerint: "A bábasszony addig járt 
ki, ameddig nem esett le a kisbaba kődÖke.38" 
(7-1966) 
12.02 Sok háznál ma is megtalálható a nyárfából 
készült babafürösztő teknő, amelyben egyéves ko-
rig naponta fürdették a kisbabákat, tűzhelyen 
melegített esővízben vagy hólében, háziszappannal 
12.03 "Kisingestű t'éttük a teknyőbe, a főső kis 
blúzzát lehúztuk rulla, és azt tettük alája a tek 
nyő fenekire, hogy ne törje. Fehér kis ronggyá 
fürdettük. Legelősző a kis arcát mostuk meg 
tiszta vizze. Akkó az ujjunkra csavartuk a ruhát 
és kimostuk a kis száját 39. Utánna lehúztuk a 
kis inget rulla, bal tenyerünkbe fektettük a kis 
fejecskéjit, és akkó szépen beszappanyoztuk a kis 
fejit, nyakát, testit, végtagjait és megmostuk. 
Bal karunkra fektettük, hasra, kiemétük a vizbű, 
akkó kéccé-háromszó míegtürűtük a kis hátát. Az 
asztalon e vót készitte a gumipelénka még a 
fürdőlepedő, akkó abba belecsavartuk és szárazra 
türűtük..." (7) 
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12.04 "Hát, én úgy csinátam, hogy megfürdettem, 
és akkó szépen megőtöztettem a kisbabát. Nekem 
az vót a szokásom, hogy a kis fejketőjit bele-
dobtam ázni. Legelősző a szépeket, utánna a ka-
kás pel'énkákat, azt is abba mingyá kimostuk. A 
teknyőbű vödörre vittük ki hátra azt a vizet 4 0..V 
(5-1940) 
12.05 "Néhun eggyáltalán nem is fürdette a menyecs-
ke, hanem csak az anyóssa: - Nehogy leejtsd, mond-
ta. A menyecske néhun m£g s'é mert pisszenni... 
Énnálam csak pár hétig fürdetett az anyósom..." 
(18-1951) 

12.06 "Legszívesebben regge fürdettek, de ha sirós 
vót 41 a kisbaba, éjje nem akart alunni, akkó 
áttették estére a fürdetést." (22-1920) 

12.07 Babaruha. "Hat kis ingecske, hat sejem kis-
blúz, sejem csipkés kis fejketők, hat gyócs kis 
asófejkető, hat ojan fásli gyócsbú a kis kődökit 
körűtekerni, három szép fehércicc pójapárna, 
meg egy szép fehér csipkés, amibe vitték kö-
rösztűni (párnahuzat), négy-öt kispárnahuzat a 
feje alá a bőcsőbe, m'ég akkó tíz-tizenöt pelen-
ka, amit néha csíkos- vagy fehér-parg'étbú készí-
tettek. Szűkös évekbe erepegettek avétt dunyha-
cihát, lepedőt, asószoknya-szeleket, és azt rak-
ták a kisbaba alá pelenkának. Pójakötőt Tehetett 
a botba venni, végbe, azt hasznáták" (7-1960) 
12.08 "Az 1920-30-as évekbe szokás vót paraszt 
fősőszoknyábú kimaradt selem-, divétt-, piros 
cicc anyagbú fejketőket csinátatni. Abba az időbe 
az eső gyerek babaruháját etették az utánna levők-
nek" (5) 
12.09 Manapság újszülöttnek nem varratnak, hanem 
üzletben vásárolnak babakelengyét. (7) 
13.00 Gyermekhalandóság, csecsemőgyilkosság 
13.01 Az anyakönyvek és a visszaemlékezés szerint 
csecsemőkorban igen magas volt az elhalálozások 
száma, A gyerekhalandóság csak az 1950-es évek 
után került "riormális" mederbe, az egészségügy 
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jobb szervezése és a földművesek kötelező egész-
ségügyi és szociális biztosításának a bevezetése 
után (1960), amikor többé nem volt pénz kérdése 
az orvosi szolgálat igénybevétele. 
13.02 Csecsemőgyilkosságokról 42 Doroszló viszony-
latában túlzás lenne beszélni, noha vannak fölté-
telezések, hogy a kis "betolakodót" ahogyan a nem 
kívánt újszülöttet nevezték, a szülés után hamaro-
san "étették" láb alú". Ilyesmire leginkább csak 
régen kerülhetett sor, az intézményesített gyer-
mekvédelem hiánya miatt. Irattári búvárkodás al-
kalmával sem akadtam csecsemőgyilkosság bűntényé-
re, amelyet doroszlói szülők követtek el. Egy 
esetről azért tud a közvélemény, amely a ma már 
jól működő gyermekvédelmi szolgálat fölfedezése 
nyomán került napvilágra, leányanya esetében. 
13.03 A csecsemőgyilkosság legrégibb nyomait, jól-
lehet a szájhagyomány őrizte meg egy szitkozódás 
formájában, manapság is hallani elvétve: "Sokszó, 
mikó nem fogad szótt a gyerek,és főmérged az 
annya, akkó ezt mondja: - Jobb, vertelek vóna 
én is oda az ágy lábáhó tégédet, mingyá amikó 
megszületté. Mi bajom lenne mostan...? (21) 
13.04 A csecsemőgyilkosság közismert módja az új-
szülött megfőjtása párnával, amelyet az alábbi 
közlés is bizonyítani látszik: 
13.05 "...Vót kilenc gyerek, oszt megszületett 
a tizedik! A legidősebb gondúkozott, hogy ünekik 
akkó mi jut a vagyonbú, ha majd evvé is osztani 
kő? Nyilván ráteszi a párnát... Azé dobta rá, hogy 
mégfullaggyon! De aztánn megfélemléttjoszt szé-
pen lehúzta rulla a párnát, addig még nem késő..." 
(18) 

Nem egyedüli módja ez a csecsemő vagy kicsiny 
gyermek meggyilkolásának. íme egy másik eset: 
13.06 "Hároméves lányka vótam csak, amikó az én 
bátyám nősűt... Eccé így nyáronn förödtem az 
itatóváluba, a bátyáim még húzták rám a kutbú a 
hideg vizet, azé hogy hajjak meg. Meg is betegéd-
tem, de jóléhet, hogy pont azé maradtam még, kíván-
ták a halálomat". (20-1926) 
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13.07 "Vót eggy eset a mi utcánkba... Beteg lett 
a kisgyerék, meg lázas, tüdőgyulladása vót a ki-
csinek. Ehittak, hogy micsinájjanak vele? Orvos 
akkó nem vót a faluba, mondom én nekik, hogy rög-
tön az orvosé Militicsre, mer ez a gyerek nem éri 
meg a reggelt. Nem hitták ki az orvost, mer szegé-
nyek vótak. Másnap meg is hat a kisgyerek." 
(8-1950) 

14.00 Anyatej, szoptatás 
14.01 Lépten-nyomon keverednek babonák a népszoká-
sokba. Föltett szándékunk külön tárgyalni a kettőt, 
ezúttal azonban ide kívánkozik az újszülött első 
szoptatásához kapcsolódó hiedelem, amely szerint 
nem volt mindegy, melyik emlőjéből szoptat elő-
ször az anya. Rendszerint jobb meléből 43 szop-
tatott, hogy ne legyen balkezes, "baloksüti" a 
gyerek. Kivételesen akkor szoptatott a bal mellé-
ből, ha azt akarja, hogy fiúgyermeke érett férfi-
korban nőhódító, "kurvás" legyen. 
14.02 Doroszlón normális szoptatási időnek a kilenc 
hónapot tartották: "Én soká szoptattam, tizenkét 
hónapig, de má akkó ojan sovány vótam, mind az 
ujjam - mer vót tejem." (18-1952) 
14.03 "... Mikó megfürdette, f ölőtöztette, akkó 
mingyá léűt mégszoptatni. Addig az a víz - bele-
dobáta a kis üngit, és az addig benne vót, még szo-
pott. Szopás utánn letéttük a helire,és szépen 
kimostunk, még elrakódtunk." (7-1964) 
14.04 "Régen úgy vót, hogy éccérre vótak álapotos-
sak az anyós a menyivé még a lányává, és aztán 
szoptatták égymásét. LÁSD: 9.14. Én is itthattam 
a hathónapos kislányomat anyámra, és belesegítet-
tem a testvéreim nevelésibe. Zomborba mentem szó-
gáni, észegődtem szoptatósnak. Akkó égy szógálló 
bére hét-nyóc forint vót, én még ott harminc fo-
rintot kaptam. Minden kedvezményt mégadtak, amé 
szoptattam a hathónapos kislányukat. Néha mikó 
hazagyüttem, akkó az én kis Juliskám az öregannyát 
szólította "édésanyámnak" - aki szoptatta - tülem 
meg fét, "Kati néninek" nevezett. De hát muszáj 
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vót, kilencen vótunk testvérek..." (15-1915) 
14.05 Tejtestvéri viszonyról tudnak Doroszlón, 
amikor a gyerekágyas anya meghalt, és átmenetileg 
más, falubeli anya szoptatta a kis árvát saját 
gyermeke mellett. Ilyesmi azelőtt is ritkán for-
dult elő. (8-1936) 
14.06 Kényszer vitte rá öreganyáinkat a hosszú 
szoptatásra, mert volt rá eset, hogy elválasz-
tás után nem mindig futotta tehéntejre, amelyet 
különösen nyárom át nehéz volt egy napon át is 
tartósítani. 
14.07 "Nehéz szülés'ém vót, aztán leoperáták az 
egyik melgombomat, és egy melle nevetem föl a 
gyerekemet. Gépre jártam, cséplés közbe szoptat-
tam a lányomat is..." (4-1920) 
14.08 "Egy valakire azt mondják, azé l'étt ijen 
nagy, mer hatéves koráig szopott." (17) 
14.09 "Utazott az annyáva, oszt addig nem akart 
főszáni a vonatra, még nem ad neki szopni... Mer 
má ojan nagy vót, hogy az annya nem akarta tovább 
szoptatni." (9-1909) 
14.10 "Gyereknek tej a mindene. Szopós gyereknek 
is adtak tehéntejet, ha nem vót ölég teje az annyá-
nak. Van ojan gyerek, akit tehéntejen nevetek föl: 
eng'émet is, mert az én anyám, amikó megszült, akkó 
utánna bennmaradt a kórházba. Engemet a két oreg-
anyám etetett fővátca. Ha ijesmire kerűt sor, 
akkó megtudták, kiné van a faluba frissfejős te-
hén, és annak a tejit adták a kisbabának, fórava. 
Ha meg nem vót, akkó öregfejős tehénnek a tejit 
adták vizze főhígítta: fele víz-fele tej.Akkó 
pörkűtek lisztett és fölöntötték tejje, az vót 
a pempő. Ritkára készítette, bárányculiva adták, 
üvegbű, sűrűbbre főzze kiskanálla etették a kis-
babáva. A tejbegríz is eggyik fő eledele vót a 
kisbabáknak. Vót rá eset, hogy napközbe áva fej-
tek a tehéntű egy kevés tejet a kisbabának,és 
avvá tápláták." (7-1941) 
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15.00 Altatás, a csecsemő álma 
15.01 "Azelőtt bőcső s'é vót minden házná, a szegény 
ember gyereke fürösztőteknyőbe feküdt, abba ringat 
ták." (6-1900) 
15.02 Avatás után a házastársak újra egy ágyban 
aludtak, folyt az élet tovább a maga medrében, 
annyi különbséggel, hogy az éjszakai nyugalmukat 
néha a kisgyerek sírása zavarta meg. Az asszony 
fal felől, az ember kívül aludt az ágyon. Ha ál-
mából fölsírt a gyerek, akkor apja ringatta böl-
csőjét a lábával. Más esetben, ha nem akart el-
csendesedni, akkor férjén keresztül mászott le 
az ágyról tisztába tenni, gondozni vagy ringatni 
kisgyermekét az asszony. 
15.03 Ha minden rendben volt, akkor az édesanya 
így dicsekedett: "Ojan jó, azt sé* tuggyuk hogy 
van... Úgy alszik mind a tej..." Ha meg nyugta-
lan 44 volt, sírásával éjen át sem hagyta pihen-
ni a ház népét, akkor néha beszóltak a menyecs-
kének a másik szobában alvó öregek:" Csinájj má 
neki valamit, hogy ne ríjjon..." A sírós gyerekre 
ezt mondták: "Éjje-nappa csörög, mind a lánc..." 
A második gyereket már nem szoktaták a ringatásra, 
de ha beteg volt, akkor édesanyja pólyástól vette 
a karjára és rázogatta, csitítgatta. 
15.04 "Amikó má kezdé'tt élelmes lenni a kisbaba, 
vagy sírós vót, akkó culit adtak a szájába. Né-
mellik gyerek ökölődott tüle, és az nem is szokott 
rá, hanem később a kis ujjacskáját szopta. Ha 
rászokott valaméllik ujjára, és mindig azt szopta, 
akkó az elvékonyodott, azé jobb szerették, ha a 
culit szopta." (7) 
15.05 . . .Asztalná át a feleségemés tésztát gyúrt, 
az eggyik lábává még a bőcsőt ringatta, hogy ne 
rijjon a gyerek... No, de a második gyerekné... 
Két csutáva alátámaszottam a bőcsőt, oszt ugyan 
nem ringattuk, nem is szoktattuk rá a ringatás-
ra..." (16-1952) 
15.06 Altatáskor kezdetben a "Csicsija-babuja", 
"Tente baba, tente...", "Aja-aja" altatószavak 
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vontatott ismételgetésével altatnak, később, ami-
kor okosabbá válik a kisbaba, akkor ilyen altató-
rímeket énekelgetnek mellette: 

"Tente, baba, tente 
Elmegyünk maj messze, 
Az aranyszigetre, 
Megrázzuk az almafát, 
Fölszedjük az almáját, 
Tente baba, tente" 

"Megfült a kem'énce, 
Benne volt a lángos, 
Megette Pap János. . . 11 
Az újszülött álmatlanságának megelőzésére 

és elhárítására több hiedelemcselekmény ismeretes 
Doroszlón. 

16.00 Keresztelő, komaság 
16.01 A keresztelő templomi szertartás az új-
szülött befogadására a hitközösségbe. Nagy jelen-
tősége van az olyan faluban mint Doroszló, ahol 
kétszáz éven keresztül alig volt más vallású 
lakos mint római katolikus. A polgári (világi) 
anyakönyvek megjelenésével kötelezővé vált az új-
szülöttek bejelentése az anyakönyvvezetőnél, 
függetlenül a templomi keresztelőtől. Az utóbbi 
nem kötelező, de mellőzése továbbra is komoly kö-
vetkezményekkel jár, és egyértelmű az újszülött 
kiválasztásával a hagyományos hitfelekezetből, 
amely az 1960-as évekig nem is igen fordult elő, 
annak árán sem, ha a polgári házasságban élő szü-
lők gyerekét templomi keresztelő alkalmával az 
anya nevére írták, mint bármely más "törvény-
telen" gyereket. 
16.02 A keresztelő tehát a szülők hitvallása. 
Keresztelni azért kell, mert "Aki nincs megkörösz-
tűvé, annak nem tuggya a Jézuska a nevit." 45 
16.03. A gyerek nevének megválasztása. "Azelőtt 
a körösztannyárú vagy a körösztapjárú kapta ne-

46 



A SZÜLETÉSSEL KAPCSOLATOS . . . 445 

veit az eső gyerek." (7) 
16.04 "Második gyerek vagyok, apám nevire: 
Istványra körösztűtek. A bátyám azé lett János, 
mer a körösztapám is az vót, oszt az ű nevit 
kapta" (12-1898) 

16.05 "Édesanyám meg a körösztanyám egyszérre 
feküdtek gyerekágyat, oszt akkó megéggyeztek, 
hogy Rozália lessz mindkettő, mer mindkét helenn 
Rozália vót az anya is. Két nap vót köztünk,és 
két emb'ér vitte a két Rozikát körösztűni." (18-
-1930) 
16.06 "Antal nevet azé kaptam, mer apám is az, 
másrészt m'ég júniusba van Antal, és én is június 
ba születtem. E vót terjedde, hogy ha véletlenű 
Jakab vót a koma, akkó a gyereknek is annak köl-
lött lenni! Vót ojan eset, hogy a gyerek apja 
aszonta, hogy az ű nevire körösztűjék a gyereket 
a koma m'ég erőtette, és a saját nevire csináta. 
Aztán mikó meghozták a kisbabát a körösztülés-
rű, akkó a komaasszony azt mondta, hogy méghoz-
tuk a Palikát... Rögtön kitört a családi botrány, 
nem is vótak aztán jóba ez miatt." (17-1935) 
16.07 "Kórházba születtem, oszt akkó édesanyám 
bejelentett Ilonára. Há, mikó hazahoztak, akkó 
a néném (akit édesapámék a házáé tartottak el) 
aszonta, ez nem szép név, legyek az ű nevire^ 
és akkó azé lettem a papná Örzsébet. Két nevem 
van, oszt ez mijén rossz, vót má miatta kelle-
metlenségem..." (7-1940) 
1.6.08 "Azelőtt a borotvás éjje járt borotváni.. 
Az uram helett mentem, épp akkó született gyerek 
anná a házná: - No, az Ilka hozta a nevét, mond-
ták a házbeliek,és az én nevemre körösztűték a 
kislánt, aki akkó szület'étt." (4-1923) 
16.09 "Fábián Sebestyénre születtem. No, mon-
gyák, magáv3 hozta a nevit... - Nem körösztűjjük 
Fábira, mer akkó ojan részeges lessz, mind ez a 
H. Fábi, mondta anyám. így lettem István, de 
apám, meg öregapám is az vót, meg a fiam is az 
lett." (14-1926) 
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16.10 A komák kiválasztása. "Mikó hát állapotos 
vót má az asszony, akkó körűnéztek hát a bandábú, 
a barátok közű, ki az, aki számittásba gyühet, 
aki még nincs lefogláva, nincsen komája. Vót az 
úgy is, hogy előre l§tt megbeszévé, de az sose 
passzút, mer beugrott égy harmadik, oszt éhítta 
komának. Mink is így járutnk: hiába beszétük meg, 
hogyha még befutott emez, mer előbb létt náluk 
gyerek." (18-1950) 
16.11 "Komaságná arra nem néztek, hogy az asszon 
nak, vagy az embernek vót-e barátja. Az nemigen 
fordút elő, hogy ahány gyerék, annyi koma, mer 
az má nem vót szép. "(18-1950) 
16.12 "Előre kitapogatták, előre mégtudták, oszt 
akkó má biztosra mentek... Mindig a férfi szere-
pűt, nem az asszony szólította meg az asszonytár-
sát, hanem férfi a férfit." (18) 
16.13 "Az öregasszonyok (ángyik, nagynénik) köz-
vetittésivé1 má tudta mind a két fél a komaságot.. 
Vasárnap délutánn, ünneplő ruhába árra mént, és 
betért a komajelölthő, még mielőtt a gyerék meg-
lett... - Hát ére jártam, mondom, biztos itthun 
vattok ijenkó... Talánn má mondta is valaki, 
hogy tikt'éket szándékozunk méghinni komának. Hát 
akkó, azé gyüttem, hogy véglegesijjük... Beszé-
gettünk az asszonnyá, hogy hát tikteket hínnánk 
komának, ha még nem sértenénk benneteket... -
- Hogyne! Hát nagyon szivessen, ha az Isten is 
úgy akarja, hogy szöröncséssen a világra gyün. 
Asszony, gyere csak...! Hát akkó, mikorra vár-
játok...? (17-1950) 

16.14 "Az illemet azé tartották, mer hogyha még-
hítták, akkó má nem tette meg, hogy nem ment-e, 
oszt akkó, mikó megszületétt a gyerek, akkó az 
apa emént bejelenteni a komának..." (17-1950) 
16.15 "A komák azok t'égé'ződtek, de a komaasszony 
kédezte a komáját: Kend, komámuram... Az embe-
rek tegezték a komaasszonyukat." (17-1930) 
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16.16 "Szentséges komának azt nevezik, aki viszi 
a gyereket körösztűni, amaz meg a bérmakoma. Hát 
a körösztkoma, csak az szerepül mindénhun, az 
irja alá a dógokat mikó eskünnek..." (18-1950) 
17.17 Komaasszonynak, komának számtalanszor hív-
nak nőtlen férfit vagy leányt. Megtörtént már, 
hogy a falu valamelyik tekintélyes és jobbmódú 
polgárát többen is meghívták keresztelő komának. 
Unokatestvérek, rokonok is hívták egymást, amikor 
minden korábbi, rokoni megszólítás helyett a 
komám, komaasszonyom megszólítás kerül előtérbe, 
ami általában meghitt barátságnak a bizonyítéka, 
különösen ha kettős: rokoni és műrokoni kapcsola-
ton alapul. 
16.18 Keresztelői öltözék. "Van, aki az esküvői 
ruháját vette föl körösztülőre, mer akkó vótak 
ezek a selém-, bársonyvirágu ruhák, oszt az ám 
nagy valami vót, és étette. Van, aki vett külön 
erre az alkalomra: bársonykötényt - mer minálunk 
a bársony nagyon szerepűt abba az időbe - selém-
kendőt, ződ-, piros-, lila-, vagy meggyszínű 
bársont, bársonyvirágu sel'émkendőt. " (18) 

16.19. "Fejrevaló kendővé vót letakarrá a kis-
baba. Kis üng, fejkető; slingűtt vánkusba be vót 
pakúvá. Csupa slingülésbe vót, mer a kis ing 
smizlije is slingűvé vót. Csupa csipke vót a fej-
kető meg fodor, szines pántlikává. Kisfiuná vi-
lágoskék, kislányná rózsaszín vót az alátét a 
slingűtt pójapárnába, mé'g a fejketőnn. A pójata-
karónak hasznátt selemekendőn is három masni 46 
vót. Később, amikó a lányom mént férhő, akkó 
má kezdődött a paplany pójatakaró ..." (5-1938) 

16.20 "A komakendő az ojan slingűtt terittő vót, 
amivé" a póját takarták lé, mikó vitték körösz-
tűni a kisbabát. A komakendő má jó előre kész 
vót, de a kisbaba nevit körösztülő előtt merkű-
ték bele. A komakendőt fejrevaló kendővé takarták 
lé, és az alú szépen kilátszott a komakendő slin-
gülése." (25-1930) 
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16.21 "Körösztülőre készítettek külön pójata-
karót, 47 a legtöbben fehérret, oszt akkó ojan 
szinü szallagbú tettek masnit, ami megfelet... 
Ojan is előfordut, hogy valaki körösztülőre kért 
kőccsön pójatakarót, de ha fölismerték, akkó meg-
szóták érte." (7-960) 
16.22 "..: Azt a lakodalmi slingűtt kendőt 
(jegykendőt) nem is hasznáták másra, csak mikó 
a menyecske körösztűt, akkó avva takarta Té a 
kisbabát: allú vót a slingűtt kendő, a tetejin 
meg a jegykendő. Nem vót körösztülőpaplany, mind 
most..." (1-1920) 
16.23 Keresztelő. "Ha megszületett hétfőn a kis-
baba, akkó leginkább hét napra szokott lenni a 
körösztülő. De ha csak lehetett, akkó hama m'ég-
körösztűték, mer fétek, hogy meghal 48." 
(18-1950) 
16.24 "Ha pinteken megszületett, akkó má meg-
várták vele a másik vasárnapot, mer nem bírtak 
rákészűni a körösztülőre." (7-1960) 
16.25 "A törvéntelen gyereket majnem hogy loppá 
vitték körösztűni. A rokonyságbú vitte-e vala-
mellik testvér, az vót a koma. Nem vót semmiféle 
díszes vacsora, nem fitogtatták az egésszet. Nem 
is ojankó vitték, mind a másikat, hanem este." 
(18) 
16.26 "Öreganyánk üdejibe nem vót fontos, hogy 
ott legyen a koma körösztülőné, mehetett ki szán-
tani, vetnyi... (1910) De má a mi üdőnkbe nem is 
lehetett, hogy kimaraggyon a koma...Csak má nagyot 
néztünk, hogy fénykép is van! Előbb nem nagyon 
vót, mer mikó az én fiam született, mondták hogy 
no! Nem bír magává, odaröndüli a fényképészt! U 
meg, a komám, azé is odahítta, mer maga vót csak 
a bábasszonnya. "(18-1951) 
16.27 "Amikó megindútunk, a karomra tették a kis-
babát, eligazították a paplanyt... Mondom, mi le-
gyen a neve? Aszongya a komaasszony, hát mittudomis-
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én... A koma Sggybü kivágta... Hátúrú a koma-
asszonynak az annya integeté'tt, hogy ne fogaggyak 
szót, legyé'n. Bözsike! Akkó, mikó odaértünk a 
templom elé, még 'éccé megkérdeztem: - ...Koma, 
hát akkó mit mondjak a papnak? Erzsikét, vagy 
mit? - Megmondtam...! ... és úgy lett, ahogy ű 
akarta." (18) 
16.28 "Rég'énn csak a komaasszony ment maga kö-
rösztűni. Az eső két gyerekhő még nem hitták az 
uramat (19 39) , csak akkó, mikó 
a Mariskát körösztűtem (1945). Ha a komaasszony 
beteg vót, akkó ment csak helette a koma körösz-
tűni azelőtt. Akkó nem nagymisekó körösztűtek, 
hanem létániakó. Körösztülő utánn vót "éggy va-
csora, süteménnyé... No, abbú küdtek a komának 
eggy kis kóstulót." (5) 

16.29 "Körösztülőre a koma, komaasszony, a báb-
asszony, a kisbaba apja mentek eggyütt, meg ha 
esetleg vót testvér, a gyertyát aki tartsa a 
templomba a papnak. Ha meg nincs testvér, akkó 
eggy rokongyerek a családbú. A gyerekek szives-
sen tartották körösztülőkó a gyertyát, mer a 
koma adott nekik pénzt." (7-1950) 

16.30. "Régenn hogy vót, nem tudom, de most úgy 
van, hogy a körösztülésé nem kő fizetni, de azé 
a koma meg a gyerek apja is önszántukbú tesznek 
pénzt az asztalra, amikó beírják a gyerek nevit 
az anykönyvbe." (7) 
16.31 "Fővátta vitte a kisbabát a komaasszony 
meg a koma, mer ha messzirű mentek, ehat a ke-
zük..." (18-1955) 
16.32 "Amikó bellűléptek a kapunn, akkó má a 
körösztülőrű a komát még a komaasszonyt a két 
nagymama (az újszülött öreganyja) fogadta. Nagy 
vót a sürgés-forgás, má akkó készűt az ebéd. 
- No méggyüttetük,gyerökeim? Szöröncséssen meg-
jártátok? No, kerűjjetek mingyá bejjebb...49 
Előbb akkó odaadták az annyának m'égszoptatni, 
oszt akkó nagy "divat" vót kézrű-kézre anni a 
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gyereket... Akkó dajkáta, rázogatta mindenki! Vi-
gyázatta még annak a szomszéd gyereknek is oda-
adták, hogy dajkájja mé'g fe'gy kicsit, és örűjjön 
neki, mer akkó mégtisztelés vót az a dajkálás 
(1955), nem úgy, mind most...! (18) 
16.33 "A komaasszony mikó méggyütt a körösztü-
lőrű, akkó letette a fejkendőt, de még a péntők-
bű is vetett lé... Vót ojan komaasszony is, hogy 
terhes vót (mind ahogyan mondtuk ojankó, hogy 
biztos összebeszétek). Akkó lédobáta a péntőket, 
mer nem bírt űni tülük az asztalná, nem bírt 
enni..." (18-1955) 
16.34 Paszita. "Az a nap vót a paszita, mikó 
megkörösztűték a gyereket..." (5-1936) 
16.35 A paszita és a keresztelő két fogalom, 
öreganyáink idejében paszita nélkül is tartottak 
keresztelőt, manapság viszont keresztelő nélkül 
is van már paszita, néha az is előfordul, hogy 
a kettőt nem- ugyanazon a napon tartják. Szabály 
azonban, hogy paszita, illetve névadó ünnep-
ség csak névadás, illetve keresztelő után van. 
16.36 "A paszita névadó ünnep vót, vagy hát kö-
rösztülő. A paszitánn ott vótak a szülők, koma, 
komaasszony, testvérek párostú, mind a két óda-
rú, akkó ha vót testvérgyerek, még ha nagyon jóba 
vótak, akkó a szomszédok is, de azt nem nagyon 
szokják méghíni. A bábasszony minden paszitánn 
ott szokott lenni. "(18-1951) 
16.37 "Fogannak főzőasszonyt, és akkó van ott 
mindig valaki fönnforgó, valaméllik nagynéni. A 
paszita ünnepi ebéd, amire készíttenek: husievest 
főtthust, paradicsomszószt, kirántott hust, süte-
ményt m'ég tortát. Italbú is van minden: pálinka, 
bor, szódavíz, még mosmá mindénféle szörpök." 
(7-1960) 
16.38 "Zeneszó nem szokott lenni, mer nagyon is 
néznek arra, hogy mégkiméjjék a gyerékágyast, mer 
annak nyugonni kő. Még a vendégek is haraa szétmen 
nek, hogy csönd légyén a portánn." (18) 
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16.39 "Eggy alkalommá paszitakó vót zene is, mer 
má sokára született az eső gyerek, és nagyon örűt 
a rokonyság. "(7-1976) 
16.40 "Körösztülőrű mindég küdenek kóstulót a 
komáékkcí az otthunlévőknek. " (7) 
16.41 "Néhun szokás vót, hogy a körösztülői pálin 
kábú még borbú teszenk el egy-két üveggé, és avva 
kinájják körű a vendégeket lakodalom másnapján, 
amikó má ritkúni kezd a vendég, meg ez akkó má 
jó alkalom vót arra, hogy a fiatal párnak eszibe 
hozzák a gyer'ékáldást, avva, hogy az ű körösztü-
lőjükrű való ez az ital..." (7-1965) 
16.42 Komatál. "Ennihordó ruhává adtak bennünket 
férhő, mer az a stafírhó tartozott, és azé köllött 
hogyha visszük a komatálat, légyén mibe vinni a 
sütemént." (22-1915) 
16.43 "Édesanyám idejibe, mikó ennyi vittek a 
komaasszonyok, akkó eggyik nap vitték a rétest, 
másik nap a fánkot, harmadikon a pricckraflit. 
Akkó ezék vótak a kalácsok, nem vittek sé tor-
tát, se sütemént." (11-1915) 
16.44 "A komaasszony vót az első, az háromszó 
vitt komatálat, egymásután három nap. Most hogy-
ha ét még az öregkörösztanya, akkó az hozott 
negyedszerre, aztán gyüttek a testvérek sorba, 
de azok csak *éccé hoztak, meg a nagynénik is. A 
szülők azok mindig utójára maradtak. Régenn is 
ez vót, meg most is így van." (18) 
16.45 "Mikó én vittem komatálat, akkó__háromszó 
vót szokás, hogy vigye a komaasszony. Eső nap: 
tyúklevest, egészbefőtt tyúkot, paradicsomszószt, 
pricckraflit vagy aprófánkot. Második nap: hus-
ievest, rántott csirkét, dunctot, három levél 
rétest egészbe (mákos-, diós- és túrósrétest). 
Harmadik nap: husievest, süttkácsát, egész kug-
lófot, égy tányér süteményt: lindz'ért, piskótát, 
habpuszédlit, muskacónit (tiszta dióból készült). 
Karkosárba vittük, csak ketten, a másik be se 
mént. Éggyik vitte a kosarat, a másik a sütemént 
még a bort. Farossan őtöztünk mind, ahogyan misé-
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re szokás. A kalácsot szép é'nnihordó ruhába kötöt-
tük, kosártakaróva takartuk lé" az ételt." (22-1920) 
16.46 "Paprikást sose vittek gyer^kágyasnak... 
Eső nap: husievest, főtthust, meggyszóssza... 
Dunctot minden nap... Pálinkát csak harmadik nap 
vót szokás vinni." (22-1920) 
16.47 A doroszlói népszokás szerint a komatál 
akkor is megilleti a szülő nőt, ha magzatját hal-
va hozza a világra. Ilyen alkalmakkor azzal vigasz-
talják, nyugodjon meg, máskor majd több szerencsé-
vel jár a gyerekszülés. 
16.48 "...A komaasszonyt azt mindenki tuggya, 
de ű utánna bejelentik előre, néhogy aznap ketten 
vigyenek enni." (18) 
16.49 "... Az ennihordó ruhát, amibe a kalácsot 
kötötték, amikó vitték a komatálat háromszó egymás 
után, mindén alkalomma újra kimosták és kikemé-
nyítették, hogy szép friss, ropogós légyén." (24) 
16.50 "Amikó nek'ém hozott a korosztanyám komatá-
lat, akkó bizony a husievesbe szegfűszeg uszkát... 
Még most is van, aki a husievest ojankó avva izé-
sitti, mer attú ojan nagyon különleges ize van." 
(7-1963) 
16.51 "A komatálat négyen vittük, akkó a legszebb 
ruhámat vettem föl. Elő a komaasszony mén, tortát 
vagy süteményt visz, ami tányérra bele van kötte 
a süteményes ruhába (a négy sarka finomann össze 
van foggá, oszt akkó éggy jó nagy biztosittótűve 
összetűzze). Ha vót ojan kislány, akkó annak a 
cifra borosüvegét adták, ez vót ráirva: "Hátha 
innék, komámasszony!" Hát a testvéreim gyüttek 
velünk, meg eccé anyám, máskó anyósom. Ketten 
vitték a karkosarat, szépenn l'étakarrá ennihordó-
ruháva." (18-1958) 
16.52 "Mikó méghozták a komatálat, akkó a komám-
asszony l'éűt, oszt dajkáta a kisbabát, az ű annya 
szógáll ki: - Egyé, komámasszony, csak egyé, neked 
most kettő helett köl ennéd...! Az vót a szokás, 
hogy amikó a tortábú l'évágnak a komaasszonynak, 
akkó mingyá a másik szeletét, amit visszaannak 
kóstulónak, mer ezt nem vót szabad elfelejteni..." 
(18) 
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16.53 "Van néha, hogy messzirű való (oldalági) 
rokony visz komatálat, és akkó azt mondják: - No 
ángyi, még maga is hozott ebédét? Nem köllött 
vóna, hogy fáraggyon... Akkó azt feleli: - Hoztam 
ám, hogy egyé; lé'gyen sok tejed, oszt nagyra nyőjjön 
a kisbaba, még tudd, hogy én is rokony vagyok." 
(5-1948) 

16.54 Amióta kórházban szülik a gyereket, azóta 
a komatállal kapcsolatos szokások is megváltoztak 
olyanképpen, hogy az újszülöttel való hazaérke-
zés utáni első-második este párosan mennek baba-
látogatóba a komáék. Ajándékot is visznek: Italt 
a komának, legnagyobb csokoládét a komaasszonynak, 
kötött mackó öltözetet az újszülöttnek. Ekkor 
beszélik meg a keresztelőt, paszitát. A keresztelő 
mindig vasárnap van, nagymisével. Ajándékba: italt 
a komának, csokoládét a komaasszonynak, szép kis 
keresztelői öltönyt (blúzocskát, fejketőt), meg 
szép kocsitakarót a kisbabának. Kislánynak arany-
függőt vagy karkötőt, kisfiúnak aranyláncot vagy 
karperecet ajándékoznak. 
16.55 Az ebédhordást kedden kezdik, a komatálat 
leginkább öten viszik kétfülű ruháskosárban. A 
finom étket szakácsné főzi, a sütemény készítésé-
hez sütőnét fogadnak. 
16.56 Első napi étek: húsleves, egészbefőtt tyúk-
kal, paradicsommártás, sült karaj, meggykompót, 
bor, egy nagy tálca sütemény, egy nagy torta. 
16.57 Második nap: Becsinált levest aprólékkal, 
töltött csirkét vagy kacsát, gyümölcssalátát, nagy 
tálca süteményt, tortát, sört visznek. 
16.58 Harmadnapi étek: Raguleves, rántott hús 
befőttel, bor, nagy tálca krémpite, égetett diós-
cukortorta . 

16.59 Az ennihordó kosarat továbbra is letakarják, 
viszont a süteményt, tortát szabadon viszik, ünne-
pélyesen. Ilyenkor velük megy a komaasszony anyja 
és anyósa. A komatálvivők minden egyes tagja meg-
ajándékozza az újszülöttet: kis zsebkendővel, 
blúzzal, kis bugyival, játékszerrel: egyikük sem 
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megy üres kézzel. Visszatérőben a komaasszony a 
segítséget, akik a komatálat vitték, ünnepi ebéd-
del látja el, mindegyikük kap kóstolót is. 
16.60 A kisbaba fülének kiszúrása. Legtöbb eset-
ben a keresztelő után hamarosan kiszúrják a kis-
baba fülét: "Nyers krumplit t'éttek a füle mögé, 
vSrótűve szúrták ki, és mingyá a függőt is bele-
tették..." (8). Az említett műveletet a bábasszony 
végezte. Régebben az újszülött anyja aranyfüggőit 
kapta meg. 

17.00 Avatás 
17.01 "Avatóra a menyecskét elkísérte a menyecske-
társa vagy a testvérje. Az annya vagy anyóssa soha 
nem ment vele, mindig csak fiatalt hivott." 
(7-1970) 
17.02 "Mikó má kihordták a komatálat, leginkább 
akkó vitték a gyereket avatóra, körösztülő után 
két-három hétre... Három hét előtt nemigenn, mer 
akkó aszonták, gyönge: - Várj még, erősöggy! 
17.03 Nem ojan nagy valami vót az: emondott 8ggy 
miatyánkot, m'ég a pap is imádkozott valamit. Gyer-
tyát adott a kezibe a m*ényecskének. . . Csak imád-
kozott, aztánn eggyet fordút, oszt körösztű ment 
az oltárná. Semmi mást!" (18-1967) 
17.04 Avatóra 50 leginkább szombati vagy vasár-
napi litánia alkalmával viszik az újszülöttet a 
templomba. 
17.05 "Avató utánn a menyecske m'égvet'étte az 
ágyát, és attú fogva napközbe má nem feküdt le. 
A kisbabát meg ezentúl csak a bőcsőbe tette 
alunni...11 (7-1967) 

18.00 A kisbaba ételrefogása, elválasztása 
18.01 Megszokott jelenség Doroszlón, hogy a kis-
babát elválasztás előtt ételre szoktatják. Ezt 
akkor kezdték, amikor az anya teje nem bizonyult 
elegendőnek, ami abból látszott, hogy "éccaka sirt, 
és a kis ökleit maj megette." (7) 
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18.02 "Ha nem vót ölég teje a menyecskének, akkó 
má egyhónapos korába is főztek a kisbabának pempőt, 
mé'g tehéntejet is adtak neki, és akkó emaradt égy 
szoptatás." (22) 
18.03 "Napjába néccé-öccő szoptatták a kisbabát, 
mindén három-négy órába. Ha még ételre fogták, 
akkó szopás helétt 'énni adtak neki." (5) 
18.04 Az elválasztás előtti ételrefogás másik 
oka a mezőgazdasági munkák végzése, amelyeknél 
a rendszeres szoptatás akadályozta a szoptató 
anyát a munkában: 
18.05 "Kapáláskó vagy aratáskó a szoptatós asszony 
mielőtt kiment dógozni, akkó mégszoptatta, napköz-
be még otthun etetgették a kisbabát. Akkó nem is 
várta még az estét, han'ém estefelé hazamént szop-
tatni, mer má akkó fájtak a mellei..." (22-1935) 
18.06 "Sokszó az is előfordút, hogy odakint agyon-
ra dógozta magát az asszony, oszt mire este haza-
értek, akkó má nem is vót teje, oszt a kisbaba 
csak húzgáta a mellit még sírt: - Jajj, anyám, 
mondta, nézze ke, mi van evvé a kisbabává, nem 
szopik...! - Hogy mi, lányom, hát nincs tejed...! 
Akkó hama mégétették pempővé mégin..." (5-1940) 
18.07 "Ha má soká szopott a gyerek, akkó az öre-
gék rászótak az annyára: - Nem kő má szoptatni, 
az má csak torkosság neki." (7) 
18.08 "Eggyéves korára a kisgyerek ebéd közbe 
mindég az annya karjánn vót, és az annya tányér-
jábú mindén ételt mégkóstút, még szivessen ette 
is. Kenyérhijját adták a kis kezibe, azt szopo-
gatta. A csibecomb csontján hagytak pici hust, 
és avvá nagyon évót mindén gyerek, mer azt mind-
eggyik szerette." (22) 
18.09 "Azelőtt vótak, akik azé szoptattak sokáig, 
hogy né essének teherbe, de a legtöbben eggyéves 
korba választották 51 el a kisbabát, mer azt 
tartották normálisnak." (7-1967) 
18.10 Ha nagyon étkes volt a gyerek, azt mondta 
az anyja: "-Ez a kisgyerek táltossá változott, 
annyira eszik, ojan jó étvágya van."(23) 
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18.11 "A kisgyereket úgy szoktatták le a szopás-
rú, hogy evitték szógáni valaméllik öregannyáhó 
egy-két hétre, még efelejtette a cicit." (7) 
19.00 Kisbaba a mezőn 
19.01 A kisbaba gondozása, altatása legtöbb he-
lyen többletdolga volt az anyának. Reá vártak ko-
rábbi kötelezettségei: a főzés, mosás, fejés és 
egyéb ház körüli munkák. Részaratás, kukoricaka-
pálás alkalmával is gyakran magával vitte a határ-
ba, mert ha lett is volna kire hagyni, nem volt, 
aki megszoptassa vagy megetesse a piciny gyermeket. 
Ilyenkor pokrócból, lepedőből függőágyat rögtö-
nöztek faágra, vagy a szekér rúdjára, hogy hűsön 
legyen, megvédjék a hangyák és a kigyók 52 hábor-
gatásától . 
19.02 "Kivitték magukka a kisgyereket, mer az 
anyós mondta, hogy mosmá háromhónapos a kislány, 
vigyétek magatokká, oszt kaszájjatok - mer azelőtt 
kézzé aratták a búzát, az asszonynak meg köllött 
sz'énni a markot. De most hova tegyék? Fődre tán 
ne, mer hallaccott, hogy belemén a kigyó. Ojan 
kis tanya vót a főd végibe, bevitték, oszt fő-
tétték egy öreg sparh'étra oszt melléállitottak 
Sggy négyévesset... Ojan hosszi főd vót, a túsó 
véginn kaszátak... A kislány ekezdett rínni, mel-
lette az a négyéves meg ma j n í e g r i n g a s s a és lerán-
totta. .. Mire a túsó végirü visszagyüttek, a kis-
lány ottmaradt a kosár alatt és megfulladt. Hogy-
ha nem l'étt vóna az apjuk biró, még tánn bajba 
is jutottak vóna, hogy mé engedték ki a fiatal-
asszont a kisbabáva, őrizet nékű..."(18) 
19.03 A legtöbb falusi gyereket csecsszopó korá-
tól vitték a határba, mégis ritkán történt a fön-
tihez hasonló szomorú eset, amelyet annak bizonyí-
tására szántam, hogy régebben sok helyütt nem 
volt könnyű dolga a fiatal anyának, mert a mező-
gazdasági munkák végzése fontosabb volt, mint a 
gyereknevelés. 
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Rövidítések 

DBFÉ = Doroszló, egy bácskai falu élete 
DH = Doroszló hiedelemvilága 
M W = Magyarország vármegyéi és városai 

Jegyzetek 

1 DH 2148,2156,2159 33 DH 1574-1579, 
2 DH 2145,2146, 82-828 1616-1625 
3 DH 2227, DBFÉ 3 oldal 34 DH 1227 
4 DH 2149-2155 35 DH 831-833 
5 DBFÉ 143 old. 36 DH loo5 
6 DH 789, 604 37 DH 7 old. 
7 DH 146 38 DH 889 
8 DH 1286 39 DH 1694-1698 
9 DH 853,791-793 4o DH 1716-1719 

10 DH 854-858 41 DH 1933,1996,1997 
11 DH 1972,783-786 1968-1971,1959 
12 DH 1977 -1963 
13 DH 1661 42 DH 9o9 
14 DH 2151-2555 43 M W 33o old. 
15 DH 1986-1992 44 DH 1646,1647 
16 DH 839, 2164-2179 45 DH 868 
17 DH 835, 836,861-863 46 DH 1332 
18 DBFÉ 143 old. 47 DH 22o8-221oa 
19 DH 841 48 DH loo6 
20 DH 1763a 49 DH 867 
21 DH 1288,1289,1293 5o DH 8 5o,13o5 
22 DH 847,848,875,877 51 DH 838,1643,795 
23 DH 846 52 DH 1984 
24 DH 844 
25 DH 851 
26 DH 8 64 
27 DH 13o3 
28 DH 2197,2198 
29 DH 13oo 
3o DH 13o7 
31 DH 852 
32 DH 1484-1492, 

218o-2222 
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Értelmező 

angyalcsinálás = magzatelhajtás 
anyósfa = örömanyát megillető lakodalmi ágas 

rozmaring 
avétt = kopott, elhasználódott 
divat = szokás 
dunct = befőtt, kompót 
elhálás = nászéjszaka 
étenni = elhajtani (a magzatot) 
étenni láb alu = megölni 
episzmetülés = rosszul végzett gyerekelcsinálás, 

magzatelhajtás 
gyerékláz = gyereknemzési hóbort 
kallantyu = pertliből készült toldalék, gomblyuk 
kisház = hátsószoba 
kivágja = kimondja 
kódis = koldus, zsellér 
kókányújja = üti-veri, nem tűri 
kuckó = a kemence és fal közötti része a 

lakásnak 
kukucsgál = leskelődik 
kupércul = guggol 
maródi = lábadozó beteg 
máskébb van = terhes, teherben van 
nagyház = első szoba 
pöre = sült szalonna 
pricckrafli = tolófánk 
szontyolodott = húzódózó, kedvetlen 
trappúni = futni 
vajhódik = vajúdik 
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A D A T K Ö Z L Ő K 

Neve Életkora Születési Gyűjtés 
helye ide j' 

1 .Bártolné 
Horvát Viktória 66 Doroszló 1981 

2 .Babosné 
Kocsis Franciska 61 Doroszló 1980 

3 .Diósiné 
Szabó Etike 35 Doroszló 1982 

4 .Gálné 
Bombola Ilona 85 Doroszló 1980 

5 .Hajvertné 
Szűcs Mária 58 Doroszló 1977 

6 .Komáromi András 77 Hódság 1977 
7 .Kovácsné 

Hódság 
Hajvert Erzsébet 40 Zombor 1980 

8 .Kovácsné 
Hugyik Margit 75 Erdőd 1985 

9 .Kovácsné 
Tancsik Erzsébet 91 Doroszló 1977 

10 •Mezei Mihály 67 Doroszló 1981 
11 .Mezeiné 

Horvát Verona 62 Doroszló 1981 
12 .Móger István 83 Doroszló 1981 
13 .Mosina Gáspár 58 Doroszló 1982 
14 .Orovec István 57 Doroszló 1985 
15 .Pákainé 

Tallósi Katalin 93 Doroszló 1985 
16 .Rumi János 50 Doroszló 1979 
17 •Samu Antal 53 Doroszló 1979 
18 .Samuné 

Babos Rozális 49 Doroszló 1979 
19 .Stokkné Nagy Máris 60 Doroszló 1982 
20 .Szabóné 

Mészáros Verona 60 Doroszló 1983 
21 .Szitásné 

Dékány Julianna 68 Doroszló 1981 
22 .Szűcsné 

Szurop Ilona 80 Doroszló 1977 
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Neve Életkora Születési Gyűjtés 

helye ideje 
23. Vajdáné 

Csépő Juliska 26 Doroszló 1983 
24. Vargáné 

Komáromi Magdolna 54 Nagyfény 1982 
25. Zámbóné 

Zóni Erzsébet 72 Doroszló 1981 
26. Bizalmas közlés 
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Melléklet 
1. számú fénykép: Doroszlói anya héthetes gyer-

mekével az 1950-es évek elejéről. 
2. számú fénykép: Keresztelői kép 1961-ből. A 

képen levők (balról jobbra): 1. a bábasszony, 
2. keresztelőkoma, 3. a pólyást tartó koma-
asszony, 4. az újszülött édesapja. 

3. számú fénykép: doroszlói anya kisgyermekével 
1963-ból. 

4. számú fénykép: Keresztelői kép 1966-ból. A ké-
pen levők (balról jobbra): 1. keresztelőkoma 
kislánya, 2. keresztelőkoma, 3. komaasszony 
a letakart pólyással, 4. a bábasszony, 5. az 
újszülött édesapja, 6. a keresztelői szertar-
tás alatt segédkező rokongyerek. 

5. számú fénykép: Egyre kevesebb alkalommal kerül 
elő a szekrény mélyéről ilyen szép, alátétes 
pólyavánkus, mint amibe a képen látható, 
1967-ben született doroszlói kisfiú van bepó-
lyázva . 

REZIME 

Endre Kovac 
NARODNI OBICAJI VEZANI ZA RODJENJE U 

DOROSLOVU 
Obiman tekst Autóra obradjuje ciklus narod 

nih obicaja i verovanja vezanih za rodjenje dete-
ta u tradiciji sela Doroslovo u Backoj. Rec je 
o kompletnom radu u kojoj su obradjene teme: pla-
niranje porodice, broj dece u porodici, gravi-
ditet, problem vanbracnog deteta, sve do krs-
tenja deteta i izbora kumova. Autor obicaja i 
verovanja opisuje citiranjem samih kazivaca, smat 
rajuci da su ta kazivanja najautenticnija. Posto 
je Doroslovo sredina sa izrazito tradicijskim na-
cinom zivota i sa autenticnim folklorom skoro do 
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današnjeg dana, opisani običaji i verovanja 
sadrže u sebi dosta arhaičnih podataka pogod-
nih za komparativno proučavanja običajne tra-
dicije. 

• Zusammenfassung 

Kovács Endre: 
Volksbrauche in Doroslovo bei der Geburt eines 

Kindes 
Der voliegende ausführliche Artikel des 

Autors stellt einen ganzen Zyklus von Volksbräu-
chen dar, die bei der Geburt eines Kindes in Doros 
lovo (Batschka) üblich sind. Es handelt sich bei 
dieser Studie um eine vielseitig struktuierte 
komplette Arbeit. Sie behandelt folgende Problem-
kreise: Familienplanung, Gravidität, uneheliche 
Kinder, Traufe und Auswahl der Paten. Der Autor 
illustriert die Bräuche durch das Zitieren aut-
hentischer Uberlieferungstexte, weil sie seiner 
Meinung nach am glaubwürdigsten sind. Da Doros-
lovo eine Gegend ist mit ausgesprochen tradition-
streuer Lebensweise und spezifischer Folklore, 
liefern die beschriebenen Bräuche genügend archais 
ches Material für eine komplette Untersuchung 
der Brauchtradition. 
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Melléklet 

1. számú fénykép: Doroszlői anya héthetes gyermekével az 1950-es évek elejéről. 2. számú fénykép: Keresztelői kép 1961-ből. A képen levők (balról jobbra): 1. a bábasszony, 2. keresztelőkoma, 3. a pólyát tartó komaasszony, 4. az újszülött édesapja. 
3. számú fénykép: Doroszlói anya kisgyermekével 1963-ból. 
4. számú fénykép: Keresztelői kép 1966-ból. A képen levők (balról jobbra): 1. keresztelőkoma kislánya, 2. keresztelő-koma, 3. komaasszony a letakart pólyással, 4. a bábasszony, 5. az újszülött édesapja, 6. a keresz-telői szertartás alatt segédkező rokongyerek. 5. számú fénykép: Egyre ritkábban kerül elő a szekrény mélyéről ilyeri 

szép, alátétes pólyavánkus, mint amilyenbe a képen látható, 1967-ben született doroszlói kisfiú van bepólyázva. 


