
Letegyem
kincsemet, 

Fiamat vegyem el?
Fiat ád az Isten,

De kéncset 
sohasem.”

Gerlén, 19591

moldvai magyarok minden bizonnyal
nem ismerik a családtervezés kifeje-
zést, értetlenül néznének az errõl ér-

deklõdõre. A hagyományos idõkben ugyanis az
ilyen életfontosságú ügyek intézését bölcsen a
Jóistenre bízták, és igyekeztek nem beavatkozni
a dolgok természetes rendjébe. De azért valami
ehhez hasonló gondolkodás és szándék mégis-
csak megfigyelhetõ a közösségeikben, már csak
azon egyszerû ok miatt is, hogy általában két
olyan dolog van a világon, amiért a nõk képesek
szinte mindent elkövetni. Az egyik, hogy gyer-
mekük szülessen, a másik pedig, hogy ne szü-
lessen. Márpedig a családtervezésnek ez a két-
féle indulat az alapja. A témára vonatkozó cé-
duláim rendezése során meg kellett állapíta-
nom, hogy a gyermek megszületését elõsegítõ
cselekedetek ismeretanyaga hozzávetõlegesen a
fele sincs annak, amit a gyermek megfoganásá-
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A moldvai magyar
családokra még egy
emberöltõvel ezelõtt is
spontánabb,
megengedõbb
családtervezés volt
jellemzõ, ami összefüg-
gött jórészt önellátó 
és racionálisabb
gazdálkodásukkal, 
a vallási tanítások
átélésével (…)

A tanulmány „Az elsõ csóktól az elsõ gyermekig” – A párválasztás, 
a házasság és a gyermek a moldvai magyarok szokás- és hiedelemvi-
lágában címmel a Tortoma Kiadónál (Barót) megjelenés elõtt álló mo-
nográfiából való, ami az NKA 201102/03 104 sz. pályázat támogatá-
sával készült. Tanulmányomban felhasználtam egy korábbi mun-
kánk részletét, amit szerzõtársammal, Erõss Mónikával készítettem:
A leányság, a házasélet és a terhesség. In: Halász Péter: Bokrétába 
kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Európai Folklór
Intézet. Bp., 2002. 339–346.

HALÁSZ PÉTER

CSALÁDTERVEZÉS 
A HAGYOMÁNYOS MOLDVAI
MAGYAR KÖZÖSSÉGEKBEN
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nak, megszületésének megakadályozása érdekében tettek, tehettek. Ezek a szá-
mok természetesen torzíthatnak, de – mint valaki találóan megjegyezte – nem az
volt a fõ gond: hogyan legyen, hanem az, hogyan ne legyen.

Az anyaságra nevelés, az anyai szerepre való felkészülés minden lány számá-
ra már gyermekkorában elkezdõdött, hiszen kicsi koruktól egymásra vigyáznak
a kölkek és a leánkák. A négyesztendõs ügyel a háromévesre, az ötéves gondjá-
ra bízzák a kétesztendõst. De nemcsak a szûkebb családi körben ismerték meg a
gyermekneveléssel kapcsolatos teendõket, hanem úgy is, hogy akár a rokonok-
hoz, akár a szomszédokhoz látogattak, mindenhol találkozhattak a csecsemõjü-
ket, gyermeküket gondozó, szoptató, rengetõ anyákkal. Természetes volt szá-
mukra, hogy ha eljön az ideje, nekik is gyermekük lesz, anélkül el sem tudták s
talán még ma is nehezen tudják elképzelni az életüket. Az a társadalmi
értékrendváltozás, ami a Kárpát-medencén belüli magyarságnál tájanként eltérõ
mértékben és módon, gyakorlatilag a jobbágyfelszabadítástól indulva, nagyjából
a 20. század derekára úgyszólván mindenhová elérkezett, s napjainkra országos,
sõt földrésznyi csapássá vált, a moldvai magyarok között csak a 20. század vé-
gére vált súlyossá, és csak napjainkban ölt egyre tragikusabb méreteket.

Cselekedetek a gyermek születéséért

„Ha nem lett gyermekük, az ember és az asszony 
egymást okolják, s mondják magikról: megvert az 

Isten. Mennek búcsúba, imádkozzák a kálvárét 
[keresztutat], s vitték a kereszteket. Aztán ha akart 

az Atya, akkor adott.” (Külsõrekecsin, 1998)

Mint minden közösség esetében, a moldvai magyaroknál is elsõsorban a gyer-
mek kívánása, a gyermek utáni vágyakozás volt a jellemzõ, ez volt az elsõdleges
„családtervezési tényezõ”. Ennek érdekében aztán mindent elkövettek, a „min-
den”-en értve valamennyi, a gyermek létrehozását szolgáló cselekményt, a leg-
természetesebb szexuális aktustól a természetfölötti erõk igénybevételig. Mert a
világ rendje szerint, a menyegzõ utáni elhálás nyomán hamarosan megfogant az
asszony, várhatták és várták is a gyermek megszületését. Hiszen már a nuntás –
lakodalmas – menetek hujjogtatásai során is elhangzik, hogy

Esztendõre, kettõre,
legyen gondod rengõre,
a rengõre, a bölcsõre
s a feresztõ tekenõre.

Az ifjú pár, de fõleg nyirásza (menyasszony [mireasa rom.]) elé öntött sokvö-
dörnyi víz, reászórt búza, rizs és más aprómag, a napa (anyós) házánál való fo-
gadásakor a lépcsõre helyezett játékbaba, a földhöz csapáskor sokfelé tört cse-
répkorsó mind-mind a gyermekáldás, a sok gyermek születése érdekében végzett
mágikus cselekedet volt, legalábbis annak emlékét idézte az elõdöktõl öröklött
szokáskincs évszázadok, évezredek óta gyakorolt és bevált módján. Ezért visel-
tek sokgyermekes asszonytól kért vászonból készített inget, és ezért imádkoztak,
fohászkodtak a Szûzanyához reggel, délben és este az öster fehérnépek (meddõ
asszonyok).
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A gyermekáldásra való készülõdésnek megvolt a mindenki által jól ismert
módja. Amikor odahaza szültek, a bába rendszeresen meglátogatta a terüben lé-
võ asszonyokat, különösen akinél valamilyen rendellenességet észlelt. „Szinte
követte, ki hogyan áll az idõvel. Ez az õ dolga volt. Megbeszélte a leendõ anyá-
val, mi a teendõje […] a bába volt a mindenes, az egészségügyes. Mindezért 
a család az utolsó ellátás után anyagiakkal fizetett – írja Jankó Antal a magyar-
falusi viszonyokról. – Állami fizetést nem kapott a bába, de együttmûködött az
orvossal.”2

Az az asszony, akinek nincsen gyermeke, sokat búsul, tepelõdik, emésztõdik,
nem érzi magát – s mások sem tartják – teljes értékû nõnek. Imádkozik odahaza
és a templomban a Boldogságos Szûz Máriához, Szent Antalhoz vagy más
asszonyszent képe elõtt, böjtöket tart, hogy meghallgatásra találjon, és legyen
gyermeke. Klézsén – de máshol is – „kilenc kedden, szerdánként, vaj kilenc
szombaton tartották a böjtöt, mert akkor fog lenni gyermeke”.3 A mágiába vetett
bizalmat erõsítette, hogy csaknem minden faluban számon tartanak néhány ese-
tet, amikor csodával határos módon, összeházasodásuk után 10-15 vagy akár 20
esztendõre lett meg a gyermek. Viszonylag ritka az olyan eset, mint azé a lész-
pedi asszonyé, aki a legtermészetesebb módon, komacskája közbenjárásával se-
gített a gyermektelenségén, amint azt Kóka Rozália oly szépen leírta Egy asszony
két vétkecskéje címû elbeszélésében. Közös ismerõsünktõl, egy „székelyes csán-
gó” falu Baranya megyébe került, kedves, idõs asszonyától hallotta a történetet.
Rövidre fogva: fiatalasszony korában elég sok ideig nem született gyermeke, ami
a moldvai magyarok körében már-már elviselhetetlen szégyennek számított, 
s róla is úgy kezdtek beszélni a faluban, hogy öster, vagyis meddõ, terméketlen.
Õ azonban úgy érezte, hogy az embere az oka gyermektelenségüknek, ezért egy
alkalmas pillanatban megkérte komacskáját, hogy segélje meg. Az pedig meg is...
segélte, s ennek meg is lett az „eredménye”. Aztán évek múlva, mivel az embe-
rétõl továbbra sem fogant, kérésére a komacska ismét meg... segélte, igencsak
eredményesen. S amikor öregasszony korában összeszámolta „félrelépéseinek”
következményeit, boldogan és reménykedve állapította meg, hogy „az én két vét-
kecskémbõl hány lélek dícsiri a Jóistent. Emrémnek lett hat gyermeke,
Trézsimnek lett nyóc, s még azoknak es a gyermekei… Biztosan jobbja felõl
veszen a Jóisten.”4

Ilyen esetrõl, amikor az éveken keresztül gyermektelen asszony egy adódó al-
kalmat kihasználva egyetlen félrelépésbõl szép kicsi gyermeknek adott életet,
magam is tudok. S bár azt hiszem, ez korántsem moldvai sajátosság, belegondol-
va eltûnõdhetünk azon, hogy a különbözõ szentségeket és egyházi tiltásokat erõ-
sen respektáló csángók körében a gyermek utáni vágy olykor félretéteti az egyéb
gátlásokat, ami ebben a formában nem is vezet tartós házasságtörésre.

Több helyen ismerik Moldvában azt a módot, hogy „amelyik asszony gyer-
meket szeretne, az egy másiktól, mikor annak megszületik a gyermeke, a kurkocs-
kájából, kõdökhurkájából a bábaasszony vág egy darabocskát, s béteszi pálinká-
ba. Az ott ül kilenc nap, esszerágódik, s a fehérnépnek, melyiknek nincs gyerek-
je, mikor azt megitta, lesz gyermeke elég.”5

Újabban még orvoshoz is elmennek az asszonyok, ha nem akar gyermekük
foganni. De van, hogy az sem segít. Így járt az a diószéni házaspár is: elmentek
a doktorhoz, s megkérdezték, hogy melyikük a „hibás”. A doktor nagy bölcsen
azt mondta, hogy sem az egyik nem hibás, sem a másik. Az asszonynak is jó a
vére, meg az embernek is, „de nem talált az egyik a másikéval”.6 Ugyancsak or-62
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voshoz fordult a frumószai menyecske, aki „szép vót, jó dógos, de nem lett gyer-
meke. S a többi testvérének mind volt. Aztán a doktor azt mondta, hogy neki a
vidracskája [méhe] csak akkoracska, mint egy almacska. Aztán elvett a testvéré-
tõl egy leányocskát.” Az asszony felelõsségére bizonyságul Szitáson emlegettek
egy embert, akinek „az elsõ asszonyától nem lett gyermeke, s a másodiktól lett
egy sereggel”.

A remény sohasem veszett el, a gyermektelen asszony mindig bízhatott Isten
– és a biológia – csodájában.

Cselekedetek a gyermek megszületése ellen

Mint a hagyományos paraszti világban mindenhol, a moldvai magyarok köré-
ben is úgy tartották, hogy a gyermek az Isten ajándéka, de azért ez nem jelentet-
te azt, hogy olykor ne sokallották volna az „ajándékozást”. Az áldott állapotba
kerülés gondjánál rendszerint több bajt okozott az asszonyoknak az, hogy mi-
ként tudják elkerülni a sûrû teherbeesést. Ennek ellenére a fogamzásgátlók hasz-
nálata nem volt jellemzõ a moldvai magyar közösségekben. Nagy Emõke, aki az
ezredforduló táján Pusztinában vizsgálta a szülés szokáskörét és hiedelmeit, azt
írja, hogy „fogamzásgátló módszerekre mindeddig nem bukkantam, csak olya-
nokra, amikkel a már megfogant magzatot elhajtják”.7 Pusztinában én is hallot-
tam 1996-ban, hogy az 1950-es években egy városba települt asszony révén
többször jutott magzatelhajtó pásztél (pasztilla, tabletta) a faluba, s állítólag egy
asszony meg is halt tõle. Ez azonban ritkaságszámba ment, olyannyira, hogy
„még a pap es megcsapta [megütötte] a fejét, mikor elhítták, hogy meggyóntassa
az asszonyt”. Egy másik településrõl, Csíkfalváról olvashatjuk, hogy az 1990-es
években terhesség megelõzésérõl, terhesség megszakításáról „csak a legfiatalab-
baknak van felületes ismeretük. Tizenegybõl csak egyetlen adatközlõ tudott a 
fogamzásgátló tabletták létezésérõl, akinek a férje külföldön dolgozott. Ilyen 
készítményekkel tehát csak kevesen kerültek kapcsolatba…”8 Azóta bizonyára
elterjedtebb lett a használatuk, de hát minket most elsõsorban a hagyományos
megoldások érdekelnek.

Ennek pedig sokáig mindössze kétféle módja volt. Az egyik a hosszú ideig tar-
tó szoptatás. Errõl megoszlanak a vélemények, s nemcsak a sokszor írástudatlan
moldvai asszonyoké, hanem a tudós orvosoké is, bár hivatalos kimutatást az
esetleges összefüggések meglétérõl vagy hiányáról nem találtam. Moldvában a
régiek úgy gondolták, hogy amíg az asszony szoptat, addig „nem lesz nehezesz”.
De maguk is bizonytalanok a dologban, mert mint egy kelgyeszti asszony el-
mondta: „édeszanyámnak így mindig kétévente született djermeke. De az én
fijam hathónaposz vult, mikor én elviszelõszödtem.”

A fogamzás megelõzésének másik, a férfira háruló feladata a coitus interrup-
tus, magyarul talán „visszavonásos közösülés”-nek lehetne nevezni ezt az õsi
„fogamzásgátló” módszert, a magömlés elõtt megszakított közösülést. A moldva-
iak azonban másként, „költõibben” fogalmaznak: ilyenkor az ember benn csépel,
kint arat. Mert az asszonyt az ember tudja megvédeni a terhességtõl – mondta
egy buteai asszony. „Õrözködtek, hogy az ember ne csapja bé a magját” (Magyar-
falu). „Akkor õrözködnek örökké, az ember ne aggyon utot bé az asszonnak, s aki
jár vele, nem ad utot bé az asszonnak, teszi ki félre.” (Külsõrekecsin). Persze en-
nek a módszernek alkalmazása esetén is érheti meglepetés – az asszonyt. Ennek
családi meghasonlást eredményezõ következményeirõl olvashatunk egy ma-
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gyarfalusi ember apjáról szóló visszaemlékezésében, akivel azért veszekedett a
felesége, mikor a terhesség jeleit tapasztalta magán, amiért a férje „nem vigyá-
zott”. Amint késõbb a fia megírta: „Apám nagyon akart, de anyám nem. Így telt
az idõ, amíg meg nem jelent az új ciklus ideje. Alig jelent meg a ciklus ideje,
máris megjelent anyám a mûhelyajtóban. Neki ripakodott édesapámnak:

– Mit tettél velem? Nem megmagyaráztam, hogy nem akarok többet? Nem
akarom, nincs kedvem belemenni! 

– Kérlek, ne csapj ilyen lármát – könyörgött édesapám. Nem tudsz még vár-
ni, máskor is elõfordult, hogy késett. Nem veszett el a világ! De õ csak vesze-
kedett:

– Vedd tudomásul, hogy ebbõl ember nem lesz, te ezt nem fogod dédelgetni,
mert én neked megmondtam, hogy nem akarok többet, és nem is fogom meg-
szülni. Nekivágta magát az ágydeszkának, úgy hassal. Aztán eljött a pap, beszélt
a nagy család szépségérõl, számított a karácsonyi szent gyónásra, látta, hogy mi
a helyzet, de semmi sem változott. Anyám mindent elkövetett, hogy megszaba-
duljon tõlem. Ha nem voltak otthon, akkor emelgette a szekér hátsó részét. Édes-
apám kérlelte, hogy ne tegyen kárt a kis jövevényben, de nem hallgatott rá, 
valósággal gyûlölt. De a sok megpróbáltatás ellenétre, igencsak jól fejlõdtem” –
írta késõbb a fiú, a könyv szerzõje.9

A termékenyülés elkerülésére az asszonyoknak – és alkalmasint a lányoknak
– megmaradt az absztinencia, vagyis a részleges vagy teljes önmegtartóztatás. De
az asszonyoknál ez lényegesen nagyobb gond volt, mint a leányoknál, hiszen õk
nem tartózkodhattak a szexuális élettõl. Annyira nem, hogy sokszor még a szü-
lés utáni hathetes „böjtöt” sem tartották be, „mert a fiatal ember nem állja ki,
hogy az asszonnal ne járjon”. És annyira nem, hogy régebben – mesélik – még a
pap is beleszólt a dologba. „Ha az asszony kerülte a férjit, azt meg kellett gyón-
nia, még a pap es megkérdette” – mondták Csíkfaluban. Egy frumószai asszony-
nak pedig az öregek mondták el: „most még szabaccság van, de amikor én vótam
éfijú, akkor az volt, hogy ha nem feküttél le, mikor az ember akart, akkor a páter
adott egész esztendõre, hogy minden nap mondjad az olvasót. A pap megkérdet-
te: magad lefeküttél-e az uraddal, mikor õ mondta? Magad kerülted az uradat?
Magad csináltál-e rosszat? A Szentlélek eljött hézád, s magad nem akartad, hogy
legyen gyermeked! A Szentlélek eljött neked azon az éjen, hogy egy gyermeket,
egy lelket hojz a világra. Nem akartál, hogy lefeküggy az uraddal, magad vagy a
bûnös.” Ezek a megnyilatkozások elsõsorban azért tanulságosak, mert rávilágíta-
nak a hagyományos házasélet keretei között a teherbeesés elkerülésének egyik
általánosabban elterjedt formájára: a közösülés gyakoriságának mérséklésére.

Különösen az idõsebb, 40-50 esztendõs asszonyok, akiknek már asszonylá-
nyuk volt, törekedtek arra, hogy ne kerüljenek másállapotba. Úgy érezték, hogy
ilyen idõs korban már nem illik gyermeket szülni. „Mikor Aurélom lett – emléke-
zett egy pusztinai asszony –, a báttya 18 esztendõs volt. Megszületett vasárnap,
s a fiam lejött hézám, mer kellett mennyen iskolába. Õ nem tutta, hogy nekem ki-
csikém van, úgy tutta, hogy beteg vagyok. Mikor idejött, kérdette, hogy kicsodáé,
s én sírni fogtam, mert szégyelltem. Negyvenesztendõs voltam, merre mennyek,
mit csináljak? Addig sírtam, hogy nekem öregségemre gyermekem lett. Aztán úgy
szerették, hogy jaj!”

A hagyományos idõkben annyi gyermek volt tehát, amennyit az Isten adott,
ám újabban – különösen 1990 óta – egyre inkább terjed Moldvában is a sokgyer-
mekes asszonyok, családok megszólása. A sok gyermeket szülõ asszonyt a háta64
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mögött „malacos göjének” mondják (Csíkfalu), vagy azt beszélik – mint Szitáson
–, hogy: „Isten elõtt biztosan jobb neki, de az emberek elõtt igen sok”. Ám ha meg-
volt a nem kívánt áldás, az esetek túlnyomó részében megnyugodtak Isten aka-
ratában. Csak ritkán kísérleteztek a magzat elhajtásával, s ilyenkor általában az
asszonyok is azokkal a módszerekkel próbálkoztak, mint a leányanyák. Neheze-
ket emeltek, igyekeztek megerõltetni magukat. Külsõrekecsinben mondták, hogy
meleg vízbe ültek, sok pálinkát ittak – ami nem esett különösebben nehezükre.
Máshol hideg vízben való folyamatos álldogálással, magas helyrõl leugrással, 
a papsajt (Malva neglecta) méhbe való felszúrásával, forró vízben való fürdéssel,
sós bor ivásával igyekeztek megindítani a „spontán” vetélést. Pusztinában hal-
lottam, hogy „Voltak olyan asszonyok, akik el tudták venni, de vétekkel.
Eszkorcénban, az oláh faluba volt egy ilyen nõ. Aki elviselõsödött, s a három hó-
napot nem érte el, megindította neki. Bétakart egy kurcun [harisnya] kötõ tût
vátával, s megindította. A tûvel felnyúlt. Más megbetegedett, elment a jó vére es,
s betegesnek maradott, még olyan es történt, hogy meghalt.” Persze megszakad-
hat a terhesség természetes úton is, elmehet a gyermek megkívánás, nehéz fizi-
kai munka, ijedtség vagy megfázás következtében.

Ha nem fordultak a náluk specialista szerepét betöltõ bábához a terhesség-
megszakítás céljából, hanem maguk próbálkoztak, akkor elsõsorban különbözõ
növények, fõleg a bolondság dudóét (leander – Nerium oleander) és a Szûz Má-
ria tenerének nevezett gilisztaûzõ varádics (Tanacetum vulgare) fõzetét használ-
ták. Az oleander mint gyermekelhajtó növény egész Moldvában ismeretes.
„Egyeseknél az ilyen kísérletek sikerrel jártak, mondják – ha lett legyen tízhetes
is, ellett, akkor is ölte meg –, mások akár bele is halhattak. […] Tudnak arról,
hogy kérés esetén orvoshoz lehet fordulni a nem kívánt terhesség megszakításá-
ért, de az ilyesmit morálisan elítélik, amit vallási érvekkel támasztanak alá” – ír-
ja Benedek H. Erika.10 Forrófalván mondták, hogy ha azt akarta a leány vagy az
asszony, hogy menjen el a gyermeke, oleandert fõzött levelestül, s azt itta meg.
„De az méreg – mondták –, attól esik a feteke sárigságba, s attól elmemen a gyer-
mek, de még a mámája es. S még mondták, hogy van az a tavaszi piros buzsor
[bazsarózsa (Paeonia)], azt is mindcsak megfõzték ágastól, levelestõl, virágostól, s
azt mondták, attól is mindcsak elbír menni a gyermek. Más mondta, hogy a feteke
bort összefõzik hajmahéjjal, még nem tudom, miket tesznek beléje, s akkor meg-
isszák. Jaj, Isten öröjzön!”

A megszületett vagy a még meg sem született gyermek megölését azonban
nemcsak az egyház, de a népi hiedelem is rendkívül súlyos, a túlvilágon kilátás-
ba helyezett büntetésekkel igyekezett megakadályozni. Magyarfaluban számon
tartják, hogy amelyik asszony eltette a gyermekeit, annak a kígyók szípják a cse-
cseit a koporsóban. Hivatkoznak az ortodoxok azon „szokására”, hogy a temetés
után bizonyos idõ múltán kibontják a sírt, és felnyitják a koporsót. Ott pedig –
mondta volna egy olá pap – megkapták a bûnös asszonyt, mellén a kígyókkal.
Ugyanitt hallottam, hogy akinek elcsinálják a gyermekét, annak a másvilágon, a
pokolban teszik elejibe, s meg kell egye. Ismerjük a jelenséget Klézsérõl is.11 Ezt
az egész magyar nyelvterületen meglehetõsen elterjedt hiedelmet12 szuggesztív
erõvel eleveníti meg a lészpedi Jánó Ilona pokolbéli látomásai során: „Láttam a
küsdegeket, melyikek kévánásból ellettek [Az anyjuk megkívánt, de nem kapta
meg, vagy nehezet emelt, s ezért ment el a gyermeke.13], azok a lelkecskék alusz-
nak. Emelésbõl vagy másból, nem az annyik akart lenne. Felkõtöttem õket, s õk
mondták, hogy ez vót az õk okozásik, hogy õk ottan vannak. A másikok, akik
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vannak az annyik akaratjik szerint, azok más helyen vannak. Sírtak, rikolytoz-
tak, s mondották:

– Meglássa anyánk s apánk, bétettek, met jót kellett lenne tegyünk, cseleked-
jünk. Napot nem tudtuk meglátni miattik, melyik fényesedik. S mondták:

– Itíld meg uram, anyámat s apámat! Miattik vagyunk itt, setétségbe, nem lá-
tunk tégedet. Jót nem tudunk csinálni, mit meg kellett lenne tegyük… met
belõllem szent püspök kellett lenne legyen, és én itt vagyok. Mondta, mennyi
papot kellett lenne szenteljen, mennyi szentséget kellett lenne aggyon, hogy a
bérmálás szentségét kiojsza. S aval mondotta, mennyi bûnöst kellett lenne ke-
resztelni, gyóntatni. S szólott egy még más: 

– Mondom azt, hogy pap kellett lenne legyek, és szent pap lettem lenne.
Ennyi szentmisét kellett lenne mondjak, ennyi bûnöst megtérítsek, kereszteljek,
eskítsek. Mondta a számadást. Errõl felel apám s anyám, nem tudtam megcsele-
kedni, ezt a jót megtenni…

– Meglássa az én édesanyám micsinyált nekünk! Négyünköt tett bé ide, a
setétségbe. Nekem mondott a kicsi lejánka, anyja kellett lenne legyen tizenhat
gyermeknek, melyikbõl egy püspök kellett lenne legyen, három pap, négy férj-
hez menjen, s egy lejánka szentéletû kellett lenne legyen. A többi kisdegen
meghót vóna.

– Az én édesanyám rosszabb vót, mind egy kutya. A kutyának hol adnak má-
lét, hol nem, méges kölyket nevel.

Az anyáknak szenvedéshelyik vagyon így, mintha kicsi testecskék, husocs-
kák lennének, s meg kell, hogy egyék. Eccer-eccer langba es égnek. Még vótak
mindcsak ebbe a sorba, szenvedésik nagy vót. Láttam, hogy egy sûrû víz forgat-
ta õket, s egy Sátán kénozta. Büdöss es vót, met érzettem a bûzit.”14

Az édesanya és a gyermek kapcsolatának kezdetei – 
a várandóság

Az asszony, mikor hordozós, menen az úton, 
leszakít egy virágot. Bészúrja a bernécébe, 

s akik látják, azt mondják róla: virága van. 
De azt csak az Isten tudja! (Külsõrekecsin)

Az anya és a megszületett gyermek közti, már a születés elõtt kilenc hónap-
pal megkezdõdött bensõséges kapcsolat az esetek többségében hagyományos
formában, a szeretet és a ragaszkodás jegyében valósult meg, mind a családon
belül, mind pedig a közösségi erõterekben, és természetes módon érvényesült a
„családtervezés” legtöbbször tudatalatti, érzelmi világban.

Az elviselõsödés rendszerint kellemes, valóban áldott állapotot jelentett a 
hagyományos közösségekben élõ nõk számára. Ilyenkor, ha nem is megkülön-
böztetett, de föltétlenül a mindennaposnál jelentõsebb figyelemben, olykor kí-
méletben részesültek, kívánós állapotukra tekintettel olyasmihez is könnyebben
hozzájutottak, amihez máskor nem. Elõfordult, hogy kiszolgálták õket, amire
máskor nem volt példa, még az anyósuk is elnézõbben tekintett rájuk. Állapotu-
kat semmi esetre sem érezték terhesnek, sem õk maguk, sem a szûkebb és a tá-
gabb közösség. Talán nem túlozzuk a helyzetüket, ha azt mondjuk, hogy való-
sággal kívánatos volt számukra, amire késõbb is szívesen emlékeztek, és bizo-66
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nyos mértékben befolyásolta a készülõben lévõ gyermekhez való viszonyukat s
a „családtervezés” során a további döntéseiket.

A várandós asszony állapotának megjelölésére a moldvai magyar települése-
ken sokféle elnevezést ismernek és használnak, de a közbeszédben lassan már
„hivatalossá” váló, negatív értékrendet hordozó, általánosan elterjedt „terhes”
szó nagyon ritkán hangzik el. Ezzel szemben a következõ kifejezéseket hallottam
az áldott állapotban lévõ asszonyról: állapotos (Somoska), elviselõsödött. eltelje-
sedett (Pusztina), hordozó (Szitás), hordozós (Csíkfalu, Külsõrekecsin, Lujzika-
lagor), nagyon van (Pusztina, Vizánta), nehezes (Csíkfalu), nehezesz (Ploszku-
cén), nehészkész (Kelgyeszt), nehéz állapotban van (Frumósza), nincs magára
(Pusztina), rakatt (Szabófalva), teljes, teljesen maradott (Pusztina), terüben van
(Kicsiszalonc), úgy van (Diószén, Pusztina), váróban van (Vizánta), viselõs (Ma-
gyarfalu, Pokolpatak). A már csak románul beszélõ falvakban pedig: gravida
vagy însãrcinata, ami szó szerint terhességet  jelent. Ez a körülmény már önma-
gában is jelzi, hogy a moldvai magyar közösségekben a gyermeket váró asszony-
ra megkülönböztetett tisztelettel tekintenek, még ha ez a „tisztelet” a családi élet
hétköznapjaiban, elsõsorban a munkamegosztásban nem mindig érvényesül az
egészségügyileg kívánatos mértékben. Mindenesetre a viselõsséget elsõsorban
állapotnak tekintik, semmi esetre sem tartják tehernek.

Az asszonyok általában a havi vérzés elsõ kimaradásakor észlelték állapotu-
kat, de rendszerint csak a magzat megmozdulásakor, vagyis a félidõ letelte után
bizonyosodtak meg róla, hogy másállapotban vannak. A fiatalabb asszonyok
többnyire hamarabb jelezték a férjüknek, állítólag azért, nehogy a férj kételked-
jen benne: övé a gyermek; az idõsebbek inkább vártak vele, hogy bejelentsék
állapotukat.15 Amikor az anya elõször érzi, hogy megmozdult a testében a gyer-
mek, akkortól tekintik úgy, hogy a kicsi lénynek lelke van, s „a lélek megmozdí-
totta”. Azt a lelket pedig a „Szentlélek Isten fújja belé” – mondják Klézsén.16

A hírt az anya elsõként rendszerint a férjével közli, aztán az édesanyjával, s
úgy tudja meg a család, majd a falu. „Társának mondta meg elõször: ne, én most
úgy indultam, nem vagyok magamra.” Elõfordul, különösen az idõsebb asszo-
nyoknál, hogy röstellik állapotukat, fõként a nagyobb, olykor már anyányi gyer-
mekeik elõtt. Egy középkorú, pusztinai asszony mesélte, hogy egy idõben feltûnt
neki anyósa mogorvasága, goromba viselkedése, s mikor megkérdezte tõle, hogy
mi van vele, nagy mérgesen azt válaszolta, „az van velem es, ami veled van”, s
többet nem is beszéltek a dologról. Egy csíkfalvi asszony pedig így emlékezett fi-
atal korára: „Én nem mondtam meg senkinek, de ha megkérdették: úgy vagyok-e,
akkor mondtam, igen.” Mert hosszasan titkolni sem szabad az állapotosságot,
mert könnyen lehet, hogy az anya „némát” vagy „makogóst” [dadogós] nevel.
Szitáson úgy tartják, aki eltagadja az állapotát, annak taknyos lesz a gyermeke.

Az esetek túlnyomó részében azonban az volt a dolgok rendje a családok kö-
rében, hogy a gyermekáldást Isten rendelésének tekintették, s úgy is fogadták.
„Ha volt embere, nem szégyen. Nem kutyákval csinálta, vagy legényekvel.” A szü-
letendõ gyermeket s az azzal viselõs anyát magától értetõdõ módon fogadták el,
hiszen Moldvában néhány évtizede a várandós vagy a szoptatós volt a 16-40 esz-
tendõs asszonyok „természetes állapota”. 

Magára az elteljesedésre abból is következtetnek Pusztinában, ha a fiatal-
asszony madarral álmodik. Ugyancsak az álomból jósoltak Csíkfalván: abból,
hogy „ha fehér ablaki virágot [muskátli] álmodik, akkor fiú, ha vereset, akkor
leán”.17 Viselõs állapotát rendszerint arról ismerte fel a nõ, hogy megszûnt a ha-
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vi vér zé se. Aho gyan õk mond ják: el ma radt a rend je (Frumósza), nem jött meg a
dol ga a timpjában [ide jé ben] (Pusztina), nem jött meg a vérzésze (Kelgyeszt). Ál -
dott ál la pot ra uta ló je lek to váb bá: há nyin ger, há nyás, szé dü lés, rosszul lét, bi zo -
nyos éte lek meg kí vá ná sa, más éte lek tõl va ló un do ro dás. Eze ket a tü ne te ket a vá -
ran dó ság ter mé sze tes ve le já ró já nak te kin tet ték, nem is tet tek el le ne sem mit. Ha
so kat hány tak, it ták a cse resz nye szá rá ból, a szádokfa (Tilia spp.) vi rág ból vagy
a fé reg far kú bur ján ból (Achillea millefolium) ké szült ke se rû te át. Fi a tal asszo-
ny ok kö ré ben az is elõ for dul, hogy ta pasz ta lat lan sá guk ban és meg fe le lõ szü lõi
fel vi lá go sí tás hi á nyá ban csak ak kor is me rik fel ál la po tu kat, mi kor meg moz dul a
ba ba. Egy kelgyeszti asszony el mond ta, hogy szü lés után hat hó nap pal új ra vi -
se lõs lett, de nem tud ta, ezért még há rom hó na pig szop ta tott, amíg csak a gyer -
mek be teg nem lett. A ter hes ség meg íté lé sé ben sok volt a bi zony ta lan ság.

A ne he zes asszonyt az any ja vagy más, idõ sebb csa lád tag ja, ro ko na iga zí tot -
ta el. „Az öre gek ta ní tot tak, ha tu dod, hogy ek kor s ek kor volt a ren ded, s az
elhagyatt, sak kor tuggyad, hogy úgy ma rat tál” – ma gya ráz ták Vizanteán. Az tán
az asszony nak meg vál to zott a köz ér ze te, de – mint Ma gyar fa lu ban hal lot tam:
„Ahány gye rek, annyi fé le. Ne kem es volt öt, egyvel jött úgy, hogy egyem a
sozománt [sa va nyú sá got], a má sik a so mot kí ván ta. Mi kor az asszony úgy ma rad,
ak kor fog ja hán tat ni, nem jõ, hogy egyék, más nak jõ, hogy egyék sa va nyút, gyak -
ran sze ret pi hen ni. Nem hor doz zák egymódúlag.” Az is ál ta lá no san el fo ga dott
vé le mény, hogy ha a vi se lõs asszony meg kí ván va la mit, azt meg kell kós tol tasd
ve le, mert ha nem, az vé tek. Klézsén úgy tart ják, hogy „ha nem ehet ab ból a gyü -
mölcs bõl, amit meg kí ván, ak kor az meg lát szik a gyer me ken”, Po kol pa ta kon pe -
dig „Ha meg kí ván va la mit, mu száj ad ni ne ki, mert ha nem, elmenen a gyer-
meke”.18 Pusztinában mond ták, hogy „egy asszony annyi ra kí ván ta az al mát, ha
béhúnyta a sze mét, ak kor is min dig csak al mát lá tott. A pap kert jé ben volt egy 
al ma fa, on nan hoz tak ne ki, de ad dig el lett, ēment tõ le a gyer mek. Há rom, négy
hó na po san is el vesz ti, ha erõst meg kí ván va la mit.” 

A szü le ten dõ gyer mek egész sé ge ér de ké ben na gyon fon tos te hát, hogy a vi se -
lõs nõ min den étel hez hoz zá jus son, amit csak meg kí ván. Ezt a ma gá tól ér te tõ dõ
össze füg gést a mold vai ha gyo mány ban erõ tel jes hi e de lem anya gok kal tá maszt ják
alá és erõ sí tik meg. Egyéb iránt a „ne he zes sé vált asszony” ét rend je csak annyi -
ban vál to zik, hogy – né ze tük sze rint – ilyen kor „ket tõ he lyett kell en nie”, va gyis
ki zá ró lag mennyi sé gé ben tart ják fon tos nak ki elé gí te ni a mag zat igé nyét. Hi tük
sze rint a vá ran dós asszony min dent ehet, ami jól esik ne ki, mert a gyer mek ké ri
azt, amit az any ja meg kí ván. Ha a meg kí vánt ételt nem kap ja meg, an nak a mag -
zat ra néz ve sú lyos kö vet kez mé nye le het: el megy, el lesz a gyer mek. Er re vo nat ko -
zó an egy pusztinai asszony a kö vet ke zõ kép pen me sél te el test vé re ese tét: „El -
ment Má ria a vá sár ba az apó sá val. Tél volt, ott meg al mát lá tott, s meg kí ván ta,
de szé gyell te mon da ni. Ha za jöt tek s úgy el be te ge dett, ha béhúnyta a sze mét, ha
ki nyi tot ta, mincsak al mát lá tott. Hoz tak ne ki az tán, de ad dig el lett, el ment tõ le a
gyer mek.” Egy vizanteai asszony is ha son ló kép pen járt va la mi cu kor ká val: kí nál -
ták, nem kért, az tán meg kí ván ta, de rös tellt szól ni. Mi re ha za ment, rosszul lett,
el mond ta az ese tet az anyó sá nak, az tán vet tek cuk rot, meg is evett hár mat, egyet
pe dig össze tört és a mell bim bó i ra kötte, de a kí ván ság tól meg in dult a gyer mek.
Úgy tart ják, ha a vá ran dós nõ meg kí ván va la mit, s nem tud ja meg kap ni, dug ja a
hó na alá a ke zét, sza gol ja meg, s el mú lik a kí vá ná sa. „Meg kell nyal nia a tene-
rit, ot tan az a gusztja, an nak a jó sá ga, amit õ kéván, ha meg nyal ta a tenerit, az jõ
oda.” A csík fal vi ak is úgy tud ják, ha a hó na alá du gott ke zét meg nyal ja, érez ni68
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fogja a megkívánt étel ízét. Szokás, ha a várandós olyan helyen fordul meg, ahol
fõznek vagy esznek, kéretlenül is adnak neki az ételbõl, nehogy megkívánja.
Nem ítélik meg, ha a várandós asszony ellopja a megkívánt ételt, rendszerint
gyümölcsöt.

Az áldott állapotban lévõ asszony és családja számára szinte állandóan napi-
renden lévõ téma, hogy milyen nemû lesz az érkezõben lévõ gyermek. A fiút 
általában többre becsülték, hiszen annak hamarabb és tovább látták hasznát a
gazdaságban, míg a leány kiházasítása költségesebb volt, különösen amióta az
észre, a hozomány egyre nagyobb hányadát pénzen kellett megvegyék. Ezért az-
tán, legalábbis az elsõ gyermek tulajdonságait már a lakodalom során igyekeztek
mágikus cselekedetekkel befolyásolni. Több helyen is hallottam, hogy amikor az
anyós fogadja a menyét, akkor játékbubát tesznek az útjába, hogy lássa, mi vár
rá, esetenként pedig egy korsót is a földhöz ütnek, hogy annyi gyermekük le-
gyen, ahány felé törik. Általában azonban maguk sem nagyon hittek abban, hogy
a gyermek tulajdonságait akármilyen módon befolyásolni tudják, annál gondo-
sabban figyelték a különbözõ elõjeleket, amibõl a születendõ gyermek tulajdon-
ságaira, elsõsorban a nemére véltek következtetni. Ezek az ismeretek ugyan 
különbözõ településekrõl valók, de az adatok térbeli szóródása azt jelzi, hogy
gyakorlatilag az egész moldvai magyar nyelvterületen ismertek voltak, sok közü-
lük pedig megtalálható a terület lakossága nagy részének eredeteként megjelöl-
hetõ Székelyföldön, sõt a Kárpát-medencén belüli magyar népcsoportok jelentõs
részénél is.

A születendõ gyermek nemére vonatkozó jövendöléseket hét csoportra osz-
tottam. A viselõsség idõtartamát tekintve általában úgy tartják, hogy ha a várt
idõpontnál tovább hordja az anya a magzatát, akkor többnyire fiú születésére le-
het számítani. Analógiás összefüggésre vall, a különbözõ szempontok szerint je-
les alkalmakkor (újév napja, a szövés végezte stb.) összevert csépekkel az utcá-
ra lépéskor meglátott vagy látogatóba érkezõ személy, esetleg háziállatból követ-
keztettek a várt gyermek nemére. A Tázló menti falvakban, de lehet máshol is,
különféle talált tárgyak jellegébõl jövendölték az érkezõ buba nemét: ha a
terüben lévõ asszony vasfélét, bicskát, kulcsot vagy más ilyesmit talált, akkor
fiúgyermekre, ha pedig ruhafélét, gyöngyöt, gyûrût kapott a várandós asszony,
akkor leánygyermekre számítottak. Egy Lészpeden gyûjtött adat a fogamzás kö-
rülményeinek szerepérõl szól: ha újholdkor maradt az asszony teljesen, akkor
fiúgyermeket vártak, ha pedig telihold idején, akkor leánykát.19 Általános hiede-
lem továbbá, hogy ha rosszul érzi magát a várandós asszony, akkor rendszerint
fia lesz, ha nem, akkor lánya. Leggyakrabban talán mégis a nehezes asszony ha-
sának alakjáról, formájáról és egyéb tulajdonságaiból következtettek a születen-
dõ gyermek nemére. A hegyes has fiúcskát, a gömbölyû leánykát ígért, de azt is
gondolták, hogy fiút vár a nagyobb és mozgékony hasú asszony. Lészpeden,
Lujzikalagorban, Magyarfaluban följegyezték: ha jobbra áll az asszony hasa, 
akkor fiú van benne, ha balra, akkor leány. S ha mindezek után még mindig 
bizonytalanok voltak a születendõ gyermek neme felõl, akkor egy klézsei adat
szerint sót tesznek a várandós asszony fejére úgy, hogy ne vegye észre, aztán fi-
gyelték, hogy mit csinál; ha az orrához vagy a szájához nyúlt elsõre, akkor fiúra
tippeltek, ha a mellére tette hamarabb a kezét, akkor leányra.20 Külsõrekecsinben
pedig azt mûvelték, hogy egy varrótût „bécsinálták egy morzsa papírba”, s néz-
ték, hogyan fogja meg a nehezes nõ. Ha ahhoz a felihez nyúl, ahol „a tûnek a fü-
le van, akkor leánkája lesz, ha a túlsó felihez, akkor fiacskája”.21 Egyszóval nem
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volt a mindennapi életnek szinte egyetlen mozzanata sem, amiben nem a szüle-
tendõ gyermek tulajdonságait ígérõ jeleket láttak volna vagy – kíváncsiságukban
– véltek látni.

Az ikrek születése is izgatta az asszonyok fantáziáját, de különbözõképpen
magyarázták az okát. Az egyik változat szerint – ezt Pusztinán hallottam, de föl-
tehetõen máshol is tudják – azért születnek ikergyermekek, mert az ember egy-
más után kétszer „járt” az asszonynál. De általánosabb volt az a vélekedés, hogy
azért szült ikret valaki, mert a várandóság idején ikres cseresznyét vagy szilvát
evett. Ikrei lehetnek egy Klézsén talált hiedelem szerint attól is, „ha leszakít egy
ikres virágot, aminek két bongja [bimbója] van egymás mellett, s azt szagolja”.22

Ez az analógián alapuló hiedelem az egész magyar nyelvterületen ismeretes.23

Csupán Szabófalváról ismerjük azt a vélekedést, miszerint rokonházasság okoz-
hatja az ikrek születését. „Azmiánt voltak ikrek, mert voltak nyámok. Vér-vér.
Nem a lányoknak volt a bubáik, hanem nepótáknak [unokatestvér (nepoatã
rom.)] voltak bubáik, ikrek. Gondolom én údzs, de nem tudom, ke údzs
vadzsan-e.”24 Itt talán a genetikai kódoltságról való homályos sejtésrõl lehet szó.
Máshol azonban azt tartják a rokonházasságról, hogy beteg gyermekük fog szü-
letni. További kutatások talán kitágíthatják ismereteinket.

A várandóságáról valamilyen módon megbizonyosodott – tehát angyali üd-
vözletben részesült – asszony természetes módon továbbra is járt a mezõre, a
ház körül is ugyanúgy dolgozott, mégis vigyáznia kellett, hogy nagyon ne erõl-
tesse meg magát, mert úgy tartották, hogy az koraszüléshez vezethet, és az
anyának kevés lesz a teje. „Nem szabad emelnie, sóhajtoznia. Ha takargatja,
nyomkodja a gyermeket, akkor félrenyomhatja, és az a fenekével elõre fog világ-
ra jönni” – mondta a pusztinai Lackó György Ilona. A várandóság ideje alatti 
„vigyázás” elsõsorban tiltások sorának betartását jelentette. Ezek kisebb része
különbözõ ártalmas fizikai hatásoktól védte az áldott állapotban lévõ asszonyt,
nagyobb részük pedig a mágia eszközeivel, az ártó erõket távol tartó hiedelmek
révén jelentett számára oltalmat. A kettõ között természetesen nem volt éles
határvonal, mint ahogy a hiedelmek elõírásainak egy része is reális egészségügyi
oltalmat jelenthetett. De hát természetes is, hogy a születendõ gyermeket a kor-
szerû – vagy akármilyen – egészségügyi ellátás hiányában a földi és a földöntú-
li erõk együttes segítségével igyekeztek védelmezni. Érdemes megfigyelni, hogy
a magzat védelmét szolgáló tiltások jelentõs részében felismerhetjük a különbö-
zõ analógián alapuló mágia elemeit.

Elsõsorban fizikai ártalmaktól óvta a magzatot az a tiltás, miszerint a nehe-
zes asszonynak nem szabad átbújnia létra, kifeszített kötél alatt vagy a kerítés
rései között, mert a köldökzsinór a magzat nyakára tekeredhet. Ugyancsak tilt-
ják a várandós anya számára a szexuális életet állapotossága hetedik hónapja
után, bár ezt a tilalmat a vehemensebb férjek sokszor áthágták, különösen –
mint mondják – melik részeges… Elképzeléseik szerint veszedelmet jelenthet az
embrió számára, ha – többnyire nem éppen jó szándékkal – megpiszkálják vala-
milyen korántsem steril eszközzel. Ennek következménye leginkább a vetélés,
amit a moldvai magyarok üszögnek neveznek, de magát a jelenséget korántsem
az emberi, hanem inkább isteni beavatkozásnak tekintik, összefüggésben azzal
a hiedelemmel, hogy „amelyik hét hónapra születik, az életben marad, de ame-
lyik nyolc hónapra, az meghal”.25 A moldvai magyar tájnyelv szótára szerint az
üszög „megpiszkált vagy más ok miatt ki nem fejlõdött magzat, élettelen
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hústömb”,26 aminek keletkezését – bizonyára nem véletlenül – többnyire nem a
piszkálásnak, hanem megfázásnak tulajdonítják. 

A legtöbb fizikai ártalom természetesen a „kedves” férj részérõl érheti a vá-
randós anyát, aminek következtében torzszülött lehet a megszületett gyermek,
bár az összefüggés inkább visszafelé érvényesül: ha valami testi rendellenesség-
gel születik a gyermek, azzal magyarázzák, hogy biztosan megütte vagy legalább-
is megcsapta az embere. Hacsak nem olyan kétségbeesett, mint a már idézett
magyarfalusi asszony, aki akarata ellenére esett – ezúttal valóban teherbe –, és
hogy szabaduljon a nem kívánt gyermektõl, saját magát csapdosta a bútorokhoz,
amitõl az õ esetében – a mennyei igazságszolgáltatás révén – csak egészségesebb
lett a gyermek.

A nehezes asszony étrendje tekintetében meglepõen kevés a tilalom, sõt ép-
penséggel azt hangsúlyozzák a megkérdezettek, hogy nagyon is mindent ehet,
ami csak jólesik, hiszen amit megkíván, azt mind a fejlõdõ gyermek „kéri”. Nem
szabad semmit sem megtagadni tõle, s õ se korlátozza magát élelem dolgában.
Mindössze három tilalommal találkoztam ezen a téren, de az sem általános. Ta-
lán nem véletlen, hogy éppen az erdõk közé ékelt Vizántán bukkantam arra a 
tilalomra, hogy a várandós nõnek nem szabad vadak által megölt állat húsából
ennie – ennek lehet bizonyos egészségügyi háttere –; s ugyancsak elszigetelten,
Ploszkucénban találkoztam azzal az analógiás hiedelemmel, hogy a nehezes asz-
szony ne egyen fileszt, vagyis nyulat, mert nagyok lesznek a buba fülei. Végül
egy Klézsérõl való, étkezéssel összefüggõ adat: „A terhes asszony nem szabad
egyék sem fazékból, sem vederbõl, mert nagyon csúnya szája lesz a gyereknek.”27

A várandóság idejére vonatkozó, Moldva-szerte általánosan ismert tiltás,
hogy az asszonynak nem szabad eltitkolni, még kevésbé eltagadni az állapotát,
mert ennek következtében néma vagy makogós – dadogó – lesz a gyermeke. Ez
a tilalom egyébként ismert más, Kárpát-medencén belüli magyar népcsoportok-
nál is,28 A magyarság néprajza is általános szokásként írja le, hogy a várandós
asszony, mikor állapotának tudatára ébred, azonnal megsúgja valakinek, hogy
gyermeke néma ne legyen.29

A viselõs asszonyokra vonatkozó tiltások igen jelentõs köre a „rácsudálkozá-
sokra” vonatkozik, mert hitük szerint az okozhatja a készülõ gyermek torz- vagy
szörnyszülöttségét. A tilalom elsõsorban a megcsudálástól óvja a várandós nõt,
arra figyelmezteti, hogy valamely szokatlan jelenség megbámulásakor ügyeljen,
nehogy reafeledkezzék, ne táccsa el a száját. Hogy mik lehetnek s rácsudálkozás
tárgyai? Tulajdonképpen minden, ami szokatlan, normálistól eltérõ, rendelle-
nes, a helyi szóhasználat szerint csúf, elítélendõ, megbotránkoztató. Adataim
szerint lehet nyomorék (facsaros lábú, béna, csonka kezû vagy lábú) személy,
többnyire koldus, cigány; lehet debil, vagyis szellemi fogyatékos, ótvaros, feké-
lyes, idétlen, nyálát csorgató, leépült ember; lehet visszataszítónak ítélt állat: rü-
hes kutya, varasbéka, vakhöncsög (vakond), dög és más ocsmányság. Úgy tart-
ják, nem jó, ha a nehezes asszony megnézi a halottat – hacsak nem közeli hoz-
zátartozója –, de még az üres sírgödörbe se nézzen, s lehetõleg ne menjen
csirkokba, vagyis cirkuszba, mert ott láthat aztán megcsudálni való dolgokat.
„Ne es csudálkozz, mert csánsz ullat! Ura ledzsék, igíziszbõl csánsz ullat.
Sudálod meg” – mondták Szabófalván.30 „Nem lehet csúfot látni, megcsudálni,
mert ojjan lesz a gyermek. Egy lészpedi asszony Szent Annába látott búcsúkor
egy bénát. Kéregetett a templomnál, megcsudálta, s olyan lett a gyermek.”31
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Ezek a megcsudálásból következõ születési rendellenességek természetesen
olyanok, mint az álmok megvalósulása, amikor vagy azokra emlékeznek, amik
bekövetkeznek, vagy utólag keresik meg hozzá az okokat. Hiszen hányan és há-
nyan látnak békát, nyomorékot vagy más csúfságot olyanok, akiknek aztán nem
születik jegyes vagy éppen nyomorék gyermekük; ám ha születik, visszavezetik
egy-egy konkrét jelenségre. Lészpeden mondták, hogy született egy gyermek, aki
nem tudott rendesen járni, hanem úgy emelgette magasra a lábát – lónál úgy
mondják: cseberbehágó –, s mikor így fogott járni, szüleinek eszükbe jutott, hogy
az anyja nehezesen megcsudált egy bicsiklétást. De van, akinél „nem jön be” a
dolog. Ugyancsak Lészpeden jegyezték fel: „Mikor én telibe voltam Józsimval,
láttam egy fületlen leányt. Mintha örökké elöttem lett lenne. Gondoltam, eléál-
lítok egy fületlent! Alig vártam, hogy meglegyen, hadd lássuk, megvan-e a füle.
Megvolt, de gondoltam: nehogy olyant húzzak. Örökké láttam azt a fületlent.”32 

Kevés adat szól arról, hogy mit kell tenni, ha a viselõs anya eltátotta a száját,
s rácsudálkozott valami szokatlan dologra, ami veszedelmes lehet a magzatjára.
Szabófalván azt jegyezték fel, hogy „Ha mindcsak látott rútakat, a nyelvivel nyaj-
ja meg a körmit, hogy ne legyék olyan a buba”.33 Klézsérõl pedig olyan adatunk
van, hogy „ha ment valamerre a nehezes asszony, s egy csúf állatot, vaj csúf em-
bert látott, ne nézze meg, vagy falja be a kicsiujját, nehogy uljan legyen a gyer-
meke, mint az, akit lát”.34

A lopással kapcsolatban a várandós asszony megítélése kettõs. Egyrészt elve-
het mindent, amit megkíván, elsõsorban ételfélét, különösen gyümölcsöt, még a
más kertjébõl, más fájáról is, mert azt a gyermek kéri. Sõt, ha valahová betér, kü-
lönösen, ha ott éppen esznek, azonnal megkínálják a nehezes jövevényt, nehogy
megkívánja az ételt, s baja legyen, ha nem kap belõle. De azt már tiltják, hogy
bósztánt, vagyis tököt lopjon, mert akkor olyan csóré fejû, vagyis kopasz lesz a
gyermeke is. De ha lop egy szép hajas terebúzacsövet [kukorica], akkor hajas lesz
a megszületõ buba.

Fontosnak tartják továbbá, hogy milyen a viselõs asszony közérzete, hangu-
lata. Hangsúlyozzák, hogy állapotát nem szabad megbánnia vagy siratnia, mert
a gyermek búskomor lesz. „Mondjad: édes Máriacskám, ha megadtad, adj sze-
rencsét neki, egészséget, nem szabad mondani, hogy bár meghalna. Nem szabad
továbbá veszekednie a várandós asszonynak, mert a lélek háromszor megy, hogy
kapjon a gyermek a jó kurázsiból, met ha nem, a gyermek búskomor lesz. Vigyáz-
nia kell minden mozdulatára, szavára, de még a gondolataira is, mert mindez 
kihathat a gyermek egészségi állapotára” – írja Benedek H. Erika Csíkfaluban
végzett kutatása alapján. Továbbá: viselõs asszonynak nem szabad káromkodnia,
mert az vétek; viszont gyakran kell imádkoznia, hogy majd könnyebben szaba-
duljon a terhétõl.35

Ügyelnie kell a nehezes asszonynak, hogy meg ne ijedjen valamitõl.
Mëgjedéstõl a gyërmek mëgromlik – mondják Magyarfaluban. Külsõrekecsinben
is óvják a várandós asszonyt az ijedéstõl, mert nyomorék gyermeket szül.
Trunkban jegyezték fel a következõ esetet: „Halltam, hogy az asszisztens mond-
ta, tyár ott voltam, a kölök meg volt születve, de nem normál. Aszonta hogy
vagyond kutya szája és file. S kérdte: Menyecske, valahogy nem ijedt meg? – S
mondta, mikor két hónaposz volt, úgy el vót egy temetészre s ott volt egy kutya,
ami felszökött a hátára, s akkor megijedett a kutyától, s az ijedtségtõl úgy ma-
radott kutyaszája a bubának. S akkor mondta az aszisztent, hogy mennyenek,
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hozzanak szentelt vizet, valami szentelt virágokat, s kereszteljék meg ott a kór-
házban a bubát, mert nem haggyák, hogy éljen. Nem volt ullan.”36

Óvakodnia kell a várandós asszonynak, hogy ne szorítson semmit a testéhez,
továbbá hogy meg ne dobják valamivel, mert a születõben lévõ gyermek testén
megmarad a nyoma – valamilyen pigmentáció vagy más testi jegy formájában.
Ez az idegen tárggyal való érintkezés a mindennapokban többféleképpen történ-
het. Leggyakrabban, hogy a nõ – a ruháján lévõ zseb híján – a kebelébe vagy a
kötényébe tesz valamit, esetleg az övébe szúrja, továbbá ha valamibe belerúg. 
A Tázló völgyében, Kicsiszaloncon hallottam elõször, de aztán több helyen is,
hogy „terüben lévõ asszonynak nem szabad semmit bétennie a kebelébe vagy a
katrinca korcába, mert meglátszik a gyermeken: virágja [itt: jegy, anyajegy, vö.
„cseppekben, foltokban kiütközik valami. Pl . Könnyvel virágzik orcátok”37] lesz.
Pendelyébe, ölébe se vegyen semmit. Ha forgácsot tesz a kebelébe, göndör lesz a
gyermek haja. Borjúhoz, kutyához, macskához nem szabad rúgnia, mert szõrö-
sen jön ki a gyermek.” Ezekrõl a tilalmakról Moldva szinte minden magyar falu-
jában hallani, nekem Kicsiszaloncon kívül a szomszédos Pusztinából, a Szeret
menti Diószénbõl, Csíkfaluból, Külsõrekecsinbõl, Klézsérõl, a Románvásár fö-
lötti Kelgyestrõl, Szabófalváról is van adatom, de a szakirodalomban is találha-
tunk rá utalásokat.38 Ezek is többnyire figyelmeztetnek: a várandós nõnek ügyel-
nie kell, mit szorít magához, mert meglátszhat a gyermeken: „Bédug valamit a
kebelibe, vaj egy gerezd szõlõt, vagy egy darab húst, akkor ott feteke pecsét jõ ki
a gyermeken. Ha megnyúzott egy darab szõrös csórikot [disznóbõrt, szalonna-
bõrt], s bédugta az övébe, lehet a gyerek arcán jõ ki. Nem lehet dugni semmit,
semmit!” Az érintés jegyet hagyó következményéhez hasonló veszéllyel járhat,
ha az áldott állapotban lévõ nõ átlép valamit. Kicsiszaloncból való adat, de más-
hol is ismerhetik, hogy nem szabad átlépnie a kemencelapátot, mert az tûzben
jár, ezért nehezen lesz meg a gyermek.

Az állapotos asszony házi és mezei fizikai munkában való részvétele könnyí-
ti a gyermek kihordását és megszülését, de a túlerõltetés már bajokat okozhat.
Márpedig ilyesfajta kíméletben kevés asszonynak van része. Mert a hagyomá-
nyos paraszti élet rendjében, amikor valamilyen mezei munkának eljött az ideje,
elsõsorban az parancsolt. Emellett olykor még a magzat kímélésének szempont-
jai is háttérbe szorultak. Jól érzékelhetõ ez a sajátos értékrend a következõ,
pusztinai esetbõl: „Szeredán elmentem kapálni a Fetekelábakra, s mikor a pata-
kon mentem keresztül, megéreztem, mintha a hasamban valami megmozdult
lenne. Mondtam az emberemnek, hogy ne menjen olyan bátran [gyorsan], aztán
õ elõrement. Mikor lementünk, akkor elálltam, kicsit megnyugodtam, aztán fel-
keltem, de nem tudtam kapálni. Kitettek a szélire, hogy menjek egy rend tere-
búzával. Mikor rosszabbul éreztem magam, hazaküldtek, de nem mentem, senki
nem volt otthon. »Akkor kapálgass« – mondta mámám. Kínlódtam délig, kapál-
gattam. Délutánra megjött a nagyidõ, akkor elõreküldtek, hogy legyek otthon, mi-
re megjönnek a gyerekek a marhákkal. Közben az esõ eláradt, a férjem utolért,
otthon lefeküdtem, mert kirázott a hideg. Elhítták a testvéremet, feljött a mámám,
s másnap estére megatta az Isten. Erõst nehezet nem volna szabad ilyenkor emel-
nie, de azért emeltünk eleget. Úgy mentünk dolgozni, mintha semmi bajunk nem
lett lenne” – mondta az idézett pusztinai asszony. Egy magyarfalusi pedig: „Dol-
goznak nálunk úgy es. Muszáj, mert nálunk nem sajnálják a férfiak a népet [nõt].
Mosson es, ételt es csináljon, kocsival es mennyen.” Némileg talán kímélik, fõleg
a nehezebb dolgok emelésétõl, de a családon belüli asszonyi dolgokban érvénye-
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sülõ munkamegosztás tekintetében nem sok változás következik be. Se szeri, se
száma az olyan történeteknek, amik arról szólnak, hogy a nehezes asszony mi-
ként dolgozott az utolsó pillanatáig, miként szült meg, a mezõn, a barázdában,
s hogyan vitték haza a gyermeket lepedõben, tarisznyában vagy a katrincájában.

Az öltözettel kapcsolatban Külsõrekecsinben elmondták, hogy amikor még
általánosan hordozták a hagyományos viseletet, az asszony, ha nehezes is lett,
ugyanúgy öltözött, mint elõtte. „Még jobb az, ha szoríccsa magát. Ha menen
pántálonba, rokolyába, haggya magát szabadon, akkor nagyobbat kiterül. Van,
aki úgy megszorítkozik, hogy alig üsmered. Nem baj. Még könnyebben megvan.”

A gyermeket váró, megtermékenyült asszony a moldvai csángó magyarok tu-
datában szinte azonos a termékenység fogalmával, ami azt jelenti, hogy amit õ
vet vagy ültet, az biztosan megfogan, megered, kikel, termõre fordul. Van olyan
hiedelem is, hogy tartós szárazság esetén a várandós asszony által az esõ is meg-
idézhetõ: el kell lopni tõle valami tárgyat, s be kell dobni a kútba. Mikor nem ta-
lálja, s emiatt veszekedni kezd a férjével, megered az esõ. De három nap múlva
a kútba dobott tárgyat ki kell venni, hogy elálljon az esõ. „Ha én hordozós va-
gyok – beszélte egy külsõrekecsini asszony –, a másik eljön s elveszen tõlem egy
kannát, akármit, béereszti a kútba, nem tudja senki. Aztán eljön az esõ, s azt
elhatták a kútba addig, ameddig gondolták, hogy van a kútnak elég vize, akkor
vették ki. Mikor kivették, állott meg az esõ.” Pusztinában is úgy tudják, hogy ha
sokáig nem esik az esõ, akkor egy olyan asszonytól, aki az elsõ gyermekével
terüben van, ellopnak egy kannát, s beléteszik a kútba, de nem mondják meg
senkinek. Vagy „elviszik a Tázlóba, és megkötik a filit egy bokorhoz. Mert ha meg
nem kötik, mikor esseni kezd, az a fazak menen ott le, s nem áll meg az esõ
soha… meddig az meg nem akad egy bokorban. S mikor megindult az esõ, s esett
két napot, hármat, s nem akar megállni, akkor elmennek, eloldják, kiveszik, s ak-
kor az esõ megáll.” Ez a hiedelemcselekvés is ismert az egész moldvai magyar
nyelvterületen, adatok vannak róla Magyarfalutól Szabófalváig. Ez utóbbi hely-
rõl való jelentés szerint a népi hiedelemcselekvést itt papi segédlettel is végez-
ték: „a nehezes néptõl ellopott habarót [puliszkakeverõ]39 kivitték a keresztesz
útba, sz utána mentek imátkozni, há! Sze eljött az esszõ, sz mondta a pap isz:
Csánunk imádszágot münk, hodzs jöjjön el a szép esszõ. Sze eljött.”40

A terüben lévõ asszonynak azonban nemcsak különleges – természetfölötti –
képességeket tulajdonítottak, hanem kiszolgáltatottak is voltak ebben az állapo-
tukban a rontó erõknek, az urszitának [rontás, végzet (ursitã rom.)] nevezett
sorscsapásnak. Pusztinában hallottam, hogy „küldték a betegséget egyik a másik-
ra a terüben való asszonyok. A kapott vasat, amit keresetlen kaptak [találtak],
megveresítették, megótotta [itt: lehûti; megótja pl. a tüzet.41] vízbe, s azzal a
vizzel megmosódtak. De arra a vízre még olvastak valamit, urszitáltak. Azzal 
lemosódott a fejitõl a földig, hogy mennyen el a betegség. Az urszitát úgy küldték,
hogy elmentek az erdõre, szegeket vertek a fákba… én csak hallottam, de nem tu-
dom difél [egyáltalán (de fel rom.)]… aztán szegeket vertek a fákba, vagy egy csu-
takba, s még egy feteke tyúkot es odaszegeztek, s azt a feteke tyúkot nem tudom
mennyi nap múlva elhozták, s bévették annak az ográdájába [udvarába (ogradã
rom.)], hogy száljon bé a betegség oda. De én ezt csak hallottam mámáméktól,
mikor fontak...”

Mindezek a körülmények befolyásolhatták, sõt meghatározhatták a gyermek-
vállalás módját és mértékét, s azokat a személyes, családi, sõt közösségi maga-
tartásokat, amiket a hagyományos keretek között élõ közösségeknél akár család-74
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tervezésnek tekinthetünk, bár semmi esetre sem hasonlítható a modern – pol-
gári?, városias? – számítóbb családtervezéshez. A moldvai magyar családokra
még egy emberöltõvel ezelõtt is spontánabb, megengedõbb családtervezés volt
jellemzõ, ami összefüggött jórészt önellátó és racionálisabb gazdálkodásukkal, a
vallási tanítások átélésével, ami nem tette sem szükségessé, sem lehetõvé a csa-
ládtervezés szempontjainak olyan tág lehetõségek közötti latolgatását, ami jelen-
tõs mértékben deformálta volna a hagyományos keretek között célszerûnek bi-
zonyult értékrendet.
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