
moldvai Pusztina „székelyes csángó”
közösségének születéshez kapcsolódó
szokásairól, hiedelmeirõl, valamint az

életfordulókor használt tárgyakról és rítusokról
mindeddig kevés néprajzi elemzés született.
Jelen tanulmányban a gyermek születésétõl a
keresztelõig tartó idõszakot mutatom be a kü-
lönbözõ korok életmódváltozásainak, a moder-
nizációnak és az asszimilációnak, illetve a nem-
zetközi munkamigrációnak a tükrében. Ugyan-
akkor azt is megvizsgálom, hogy az utóbbi év-
tizedek társadalmi változásai következtében
hogyan változtak a keresztelõi szokásgyakorla-
tok, valamint kitérek a követendõ komaválasz-
tási szokásokra és a keresztelõi ajándékozás-
ra is. Továbbá bemutatom a rokonoknak és a
szomszédasszonyoknak a terhességi állapothoz
való viszonyulását és az erre az idõszakra vo-
natkozó tiltott és megengedett cselekvéseket,
azt, hogy mennyire kímélik az asszonyokat, mi-
lyen étellel élnek, mit dolgoznak, illetve mit ti-
los dolgozniuk a terhesség alatt. Tanulmányom-
ban kitérek arra is, hogy kik segítenek a szülés-
nél, mindemellett dolgozatomban a szülés hely-
színe és maga a keresztelõi esemény rítusa is a
vizsgálat tárgyát képezi. Kutatásom során több
keresztelõn vettem részt, ahol a rítus fõszerep-
lõivel, anyákkal, nõkkel, komákkal készítettem
interjúkat, ugyanakkor forrásként családi fény-
képeket, iratokat is felhasználtam, melyeket a
kérdéskörrel kapcsolatos szakirodalom alapján
elemeztem. 2020/9
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A nemiséggel kapcsolatos témakörök (menstruáció, szülés) a hagyományos
moldvai közösségekben tabunak számítanak, mind a nõk, mind az egész helyi
társadalom körében. A modernizáció hatására végbemenõ változások itt is meg-
figyelhetõk, fiatal lányok már beszélnek ezekrõl a kérdésekrõl édesanyjukkal. Ez
azonban nem jellemzõ a szélesebb társadalom szintjén, a férfiak jelenlétében 
pedig ma sem beszélnek nyíltan ezekrõl a témákról. 

A közép-európai helyzethez viszonyítva Moldva népi társadalmának fejlõdé-
se lényeges lemaradást mutatott, és egységes, erõs államalakulat hiányában szá-
zadokon keresztül erõsen lokális színezetû maradt. Egészen a 20. század köze-
péig jellemzõ volt a többségi etnikumhoz képest nyelvi, kulturális értelemben
elkülönülõ, sok esetben elzárt magyar közösségek fönnmaradása. Az anyanyel-
vi közoktatás a 20. század közepén csak néhány évig adott lehetõséget a magyar
nyelven való tanulásra, így a modernizációs folyamatok már román nyelven ju-
tottak el a fiatalabb generációkhoz. A moldvai magyarok életében meghatározó
jelentõségû római katolikus egyház Moldvában szintén a román nyelvet helyez-
te elõtérbe, így ezek következtében a nyelvi asszimiláció felgyorsult az általuk
lakott falvakban. A sajátos történelmi, gazdasági és politikai események révén
egészen a 20. század közepéig viszonylag archaikus, közösségi társadalmi struk-
túrák, viszonyok, kapcsolatok és elemek maradtak fenn a moldvai települések-
nek. Míg a 16–17. század folyamán a moldvai városok magyar közössége meg-
szûnt, addig a vidéken élõ, római katolikus közösség lakossága minden nehéz-
ség és akadály ellenére képes volt a regenerálódásra.1 Ennek következtében a fa-
luközösség alkotja napjainkban is a moldvai magyarság társadalmának legjelen-
tõsebb lokális szintjét.2 A romániai kollektivizálás 1962-es lezárásáig a pusztinai
családok szinte teljesen önellátók voltak. Ennek köszönhetõen saját maguk ren-
dezték életüket, látták el mindennapjaikat jelentõsebb külsõ befolyás nélkül. 
A termõföldek elvétele után a családfõk rendszerint kõolajipari vállalatoknál
kezdtek dolgozni. Az 1970-es évektõl a fiatalok már egyre nagyobb számban ta-
nultak közelebbi vagy távolabbi ipari központokban, városokban, gyakran nem
is tértek vissza szülõfalujukba, hanem többnyire román többségû városokban
alapítottak családot. A mobilis, fiatal családtagok a rendszerváltozás után elõbb
Magyarországon, majd Olaszországban és Spanyolországban vállaltak munkát.3

Pusztina egy zárt, erõs törvényekkel, közösségi normákkal rendelkezõ telepü-
lés, amelyben a család mint intézmény igen erõs pozícióban volt és van. A kö-
zelmúlt nagymértékû elvándorlási hulláma ellenére sem maradtak el teljes mér-
tékben a már meglévõ minták, de bizonyos elemeik jelentõs mértékben változ-
tak. A több nemzedéken keresztül való megmaradásuk elsõsorban az elõdöktõl
örökölt mély hittel, a közösséghez való ragaszkodásukkal és a belsõ törvények
tiszteletben tartásával magyarázható. A falu népe az íratlan szabályok révén
szervezte meg mindennapjait, õrizte hagyományait, emlékezetében számon tar-
totta a közösség fontosabb eseményeit, ünnepeit. A közösség gazdasági, demo-
gráfiai fenntarthatóságát szolgálta az a hagyományos családmodell is, melynek
alapja a nagy gyermekáldás, az erõs rokonsági kapcsolatok és a generációk egy-
másra épülõ rendszere. Kialakultak azonban új életmódbeli szempontok is, ame-
lyek kettõs értékrendet tükröznek. 

A pusztinaiak életének mindig is része volt a népes család és a korai házaso-
dás, annak ellenére is, hogy a többi csángó magyar településhez képest némileg
polgárosultabb volt, ami annak köszönhetõ, hogy viszonylag korán kezdtek az
emberek városokon dolgozni, a külvilág felé nyitni. Már nagyon sok ideje lap-78
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pangott bennem a kíváncsiság a szülési gyakorlatok a pusztinai közösségben be-
tartott normák és szokások iránt. Ennek köszönhetõen több alkalommal meglá-
togattam a falu bábaasszonyait, valamint kiválasztottam különbözõ generációk-
ból származó személyeket, akikkel megpróbáltam beszélgetni. A személyek ki-
választása során figyeltem arra,  hogy a falu különbözõ pontjain lakjanak, emel-
lett igyekeztem külföldön is tartózkodó, gyermekes asszonyokat találni. Beszél-
getéseinket leginkább munkavégzés, guzsalyas során folytattuk, de akadt olyan
alkalom is, amikor szervezett, irányított interjúkat készítettem.  A mélyinterjús
beszélgetésekbõl származó adatokat úgy rendszereztem, hogy három nemzedék-
re kivetíthetõ legyen a terhesség ideje alatt betartott szokások, az otthon vagy
korházban való szülés változása, a szülést követõ negyven nap szigorú tilalmai-
nak a betartása és nem utolsósorban a keresztelõ szertartásának alakulása. 

Születéstõl a keresztelõig

A születés az élet elsõ nagy fordulója, amely a világra jött gyermeken és a szü-
lõkön kívül a közösséget is érinti. Mivel Moldvában a mai napig tabutémaként
kezelik a menstruációt és a szülést, így még szûk családi körben sem megszokott
dolog a terhességrõl vagy a gyermekáldásról beszélni. Régebben a teherbe esett
menyecske még az anyjának sem mondott semmit az állapotáról, aki esetleg a
testvérétõl vagy mástól értesült a dologról. „Én úgy szégyelltem, hogy haltam
meg. Akkor nem beszéltünk ilyeneket, szégyelltük az anyánktól. S aztán ha vala-
miképpen megmondta a testvérem, hogy ne, teribe van [teherbe van esve], de nem
erõst beszéltek ilyent neki. Még az asszanydolgat sem mondtuk meg neki. Jut
eszembe, mikor nekem es volt, hogy mám [édesanyám] nekem soha nem mond-
ta, hogy így kell legyen, vagy úgy kell legyen, hanem én magamtól. Mikor aztán
meglett, akkor õ látta, hogy én megijedtem, s akkor mondta, hogy ez fog lenni
minden hónapba, s ügyeljek magamra immán. De nekem akkor két-három szó-
ból elmondta, nem, mint most, még meséket mondanak errõl.” (szül.1954. gyûjt.
2019. 02. 27.). A gyermek érkezését a férjjel sem közölték nyíltan, csak utalások-
kal: az asszonynak „valami baja lett”, „nem lett meg az asszonydolga” stb. A kö-
zösség mély vallásosságának köszönhetõen fel se merült a terhesség megszakí-
tásának kérdése. Egy pusztinai mondás szerint: „A gyermeket az Isten adja, s
gondja van rea.” (szül. 1928., gyûjt. 2019. 02. 23.) „Gyermektõl félni nem kell.”
(szül. 1954. gyûjt. 2019. 02. 27.) 

A terhesség ideje alatt igen keveset változott az asszony ház körüli teendõje.
Elmondásokból kiderül, hogy Pusztinában a várandós nõk ugyanúgy öltözköd-
tek, sõt a hasukat övvel is leszorították, hogy a kerekedõ hasuk ne látszódjon, és
a gyermek se nõjön nagyon nagyra. Étkezésük sem változott, csak azt nem ették
meg, amit különösen nem bírt a szervezetük. Igyekeztek a szokásos életmódot
követni, hogy ne tûnjenek ki a többi asszony közül. Erre bizonyára azért is
ügyeltek, mert teherbe esni szégyennek, bûnnek számított – fõleg nagyon fiata-
lon vagy viszonylag idõsebben. A vasárnapi misén mindig igyekeztek úgy meg-
érkezni a templomba, hogy helyet találjanak, és ha mégsem találtak, akkor egész
mise ideje alatt álltak.

A napjainkban teret hódító otthoni szülés gyakorlata a közelmúltig a hagyo-
mányos közösségekben is bevett szokás volt, a pusztinaiak nem is tudták más-
képp elképzelni a szülést, mint otthoni környezetben. Adatközlõm, aki 1928-
ban, egy hatgyerekes családban született, Pusztinában. Huszonkét évesen férj-
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hez ment egy nála két évvel idõsebb pusztinai legényhez. Házasságuk második
évében született meg elsõ gyerekük, majd kétéves idõközönként jött világra a
többi hét utód. A gyerekeit bábaasszony segítségével hozta világra saját házának
legkisebb és legmelegebb szobájában, az orvosi segítség igénybevételét vagy a
kórházban szülést nem is tartotta fontosnak. „Itthon születettek, akkor nem
bodorogtunk [járkáltunk], mint most. Volt egy bábaasszony, aki jött ki ide s itt vé-
gezte dolgát.” A bábaasszonyé volt a legfontosabb szerep, hiszen az asszonyok a
szemérmességük és a hiedelmek miatt senki mást nem engedtek be szüléskor.
Az 1928-ban született adatközlõm, terhességei során egy alkalommal fordult or-
voshoz, amikor ikreket hozott a világra. Ekkor a pusztinai orvosi rendelõben
szült, majd a bákói kórházban volt felügyelet alatt. 

Egy másik adatközlõm 1953-ban született, az 1928-ban született asszony le-
ányaként. A szegénység miatt nagyon fiatalon ment férjhez, de nem szakadt el
teljesen szüleitõl. „…tudd meg, nem laktunk nála, mert anyókám erõst beteg volt,
s nem ültünk ott nála. Neki még volt 4 testvére, s münk télbe nuntáztunk [lako-
dalmaztunk], s nem volt ahol lakjunk, mert hideg volt. Kijöttünk ide, s mám az-
tán adott szállást, mert nekik volt odály [szoba] csinálva az istálló végében. Ott
ültünk még 4 esztendõt, s akkor itt született F., a legnagyabb gyermekem. Az em-
berem elment katanának, s itthon hagyatt ingemet. Mikor hazajött, csak utána
fogtunk neki e háznak. Õ csinált 2 esztendõ katanaságot, s én abba’ a timba [ab-
ban az idõben] vettem a gyermekre a parát [pénzt], s én azt meggyûjtöttem, mert
vaegy 9 hónapra jött el a para, s akkor nekem az erõst nagy para volt egyszerre.”
(szül. 1953. gyûjt. 2019. 02. 23.). Miután a férje hazajött a katonaságból, még hét
gyereke született, mindegyiket kórházban szülte meg.

Már az 1960-as évek elején gyakori volt a kórházi szülés, de még ekkor is elõ-
fordult, hogy egy-egy háznál a bábaasszony hozzájárulására volt szükség, hiszen
háznál történt a szülés. Attól eltekintve, hogy már nemcsak otthon szültek az
asszonyok, hanem a kórházban is, a nõk továbbra sem beszéltek nyíltan a ter-
hességrõl és szülésrõl, még az anyjukkal sem. 

Harmadik adatközlõm 1981-ben született, egyke maradt, húszévesen ment
férjhez, és három gyereke lett. Elsõ gyerekével Pusztinában volt várandós, a má-
sik kettõt külföldön szülte meg. Az elsõ két asszonyhoz képest ez az asszony
nyitottabb volt anyjával, hiszen nem volt olyan lánytestvére, akivel a nõi dol-
gokról beszélhetett volna. Azonban anyósa elõtt továbbra is tabutéma volt a szü-
lés. Már elsõ gyermekét is kórházban szülte, de a szüléshez kapcsolódó szoká-
sokat, hiedelmeket szigorúan betartotta. A másik két gyereknél viszont már eny-
hült a tilalmak és a betartandó szokások szigorúsága, ami azzal magyarázható,
hogy ekkor már külföldön élt, és a közösségi normák alól felszabadult.

A szüléshez szükséges kellékek mindhárom esetben változtak. Az elsõ két
esetben még gyakori volt az otthon szülés, így jelen volt a szülést levezetõ, segí-
tõ bábaasszony. A helyszín a legmelegebb házrész, a killér volt, ahol a kályha is
állt. Amikor jelentkeztek a szülésre utaló elsõ jelek, az asszony a gyermekeket
elküldte otthonról, vagy a ház másik felébe terelte. A férj szerepe kimerült a bá-
baasszony hívásában, ezután távozott, vagy ha nem, akkor sem volt jelen a szü-
lésnél. „Jajj nem, nem voltak itt. Ki munkálni volt, ki künd volt, ki merre kapott.
De nem eppen voltak itt, há dor szégyen volt itt lenni az embernek. Aki hon volt
es, ment ki az istállóba, nem maradott bent a házba. Még a gyermekeimnek es
volt egy kámerája, ott az istálló helyében, ott volt egy odály csinálva, s oda men-
tek a gyermekek, nem maradtak bent soha. Nem, én akkor megmondom, hogy80
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még az embert sem állhattam mellettem. Nem kellett nekem akkor sem ember,
sem semmi, csak szabaduljak meg valahogy. Nem kellett nekem ide senki, csak
az az asszony, aki volt s kész, más nem.” (szül. 1928., gyûjt. 2019. 02. 23.)

A bába vizet melegített, elõkészítette a gyermeknek szükséges ruhadarabo-
kat, pólyákat, és megvetette az asszony ágyát a földön. Az 1928-ban született nõ
elsõ szülésénél a pólyákat az elkopott vászoningekbõl készítették, azokba csa-
varták bele a csecsemõt. A második gyerekénél, az 1960-as években még felhasz-
náltak régi textíliákat, de már egyre gyakoribb volt a kifejezetten erre a célra
szõtt vagy vásárolt pólyák alkalmazása. A legfiatalabb adatközlõ is, aki 1981-ben
született pólyálta elsõ gyermekét, de a 2000-es évek elején már városon megvá-
sárolt vászonból készítették a pólyát, és ezenkívül babaruhákat is adtak az 
újszülöttre.

Közvetlenül a szülést követõen a bába elsõsorban az újszülöttel foglalkozott,
majd ha bepólyálta, elrendezte, akkor foglakozott az asszonnyal. Születéstõl ke-
resztelésig a csecsemõt nem szólították nevén, hiszen úgy tartották, hogy az még
pogány. Ebben az idõszakban a bábaasszony, a szülõk, és akik látták, bubuká-
nak, bubának, leánkacskának, gyermekecskének szólították. Még a hivatalosan
anyakönyvezett gyereket is csak keresztelés után szólították nevén. 

A pusztinai magyarok körében a születéstõl a keresztelõig tartó idõszak igen
összetett. Ebben az idõszakban a legfontosabb teendõk a gyermekre és az anyá-
ra irányulnak. Ez idõ alatt a gyermeket sokkal több hiedelemcselekvés vette kö-
rül, de az anyára is vonatkozott néhány mágikus szokás. Mint például a kiava-
tás idõszaka, amit szigorúan be kellett tartani. Úgy tartották, hogy a gyermek-
ágyas idõ, az eltávolítás sajátosan veszélyes idõszak, mivel az anya tisztátalan
állapotától még nem szabadult meg, illetve a gyermek is kereszteletlen volt még.
A hagyományos szemlélet szerint ekkor a csecsemõ védtelen a rossz erõk pró-
bálkozásával szemben, veszélyeztetve van álma, idegállapota és az anyja teje. Az
asszonyra vonatkozó tiltások inkább bibliai eredetûek. A tisztátalanság a néphit-
ben egyenlõ a gyermekágyas asszonnyal. Ennek az idõszaknak a hiedelmei, má-
gikus praktikái elsõsorban megelõzõ, óvó és eltávolító erejük miatt fontosak.4

Rögtön a szülés után a bába megkente  az anyát, hogy a csontjai helyre jöjje-
nek. Egy gyapjú övvel felkötötte a hasát, hogy az visszaszoruljon: „Hogy a méh
kerüljön helyre, nem, mint most, hogy azt mondja, fáj ez, s fáj az. Szakad le a de-
rekam, hát az le kell szakadjon, ha nincs semmi a helyén. Mikor annyira kiment
a gyermek, akkor a menyecskék futamodnak meg, mennek ide-oda. Az az asz-
szony nincsen megurussolva [meggyógyítva], nem jött még helyre. Ha az asszony
nem üli meg azt az ágyat, az a legnagyobb betegség neki, nem más.” (szül. 1928.,
gyûjt. 2019. 02. 23).  A bába negyven napig igen gyakori vendég volt az újszü-
löttes háznál, õ gondozta az újszülöttet, és készítette a betegasszony (frissen
szült nõ) fürdõit. Ez idõ alatt a betegasszonynak vigyáznia kellett minden lépé-
sére, minden tettére és szavára, mert „ahová a kiavatatlan asszony lép, hét sin-
gig ég le a föd”. (szül. 1953., gyûjt. 2019. 02. 23.) Ez volt az egyik legszigorúbb
tilalom, amit nagyon megköveteltek Pusztinában, ezért a betegágyas asszony
nem járt a veteményeskertbe, a gyümölcsfák és a szõlõ közelébe, illetve amíg
nem avatódott ki, nem lépett ki a kapun sem. Mivel a férj dolgozott, az otthon-
maradt asszony teljes mértékben a látogatók és a bábaasszony segítségére volt
szorulva. Egy másik betegágyas tilalom szerint „az asszony negyven napig nem
meríthet vizet a kútból, mert bûnös, és kiszárad a víz a kútból”. (szül. 1953.,
gyûjt. 2019. 02. 23.). Ez idõ alatt komák, rokonok, szomszédok vittek ételt a be-
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tegasszonyhoz. Ha férfi is ment a feleségével, nagyon vigyázott arra, hogy ne ül-
jön le az asszony ágyára, mert úgy tartották, hogy megsérülnek a nemi szervei.
Ugyanúgy a gyerekeket is óvták attól, hogy leüljenek a betegágyba, mert a hie-
delem szerint megcsomósodik a mellük, és elveszik az asszony tejét. „Én elmen-
tem radinába [babalátogató, étellel menés] egy komaasszonyomhoz, oda le, s
Istányam egy akkora gyermek volt, lehetett egy 7 esztendõs, s eljött velem, segített
az ételeket levinni, mert akkor vittünk háromféle ételt es. Nem volt mindenkinek
szék, s a gyermek egyhamar leült az asszonynak az ágyába, hát mit gondolt, mé
ne. Én eleget leültem egy székre, de ha a gyermeknek nem volt helye, hova leül-
jön, há leült az asszony ágyába. Hazajöttünk, s két napra kezdett bõgni, mert ne-
ki úgy fáj a mellye, hogy nem tud mit csinálni. Mondom én, hogy mé. Hát fájt a
csicse, akkor es, ha fiú volt. De úgy megnõtt, mint egy bong, s megerõsödött s nõtt
eléfelé, s nõtt. Aztán münk lenyomtattuk piskoval [keksszel],  s utána azt levittem
komaasszonyomnak, egye meg, hogy a gyermekemnek ne fájjon többet. Az dezsa
érzette, hogy e teje megszakadatt a kicsikétõl, kicsi volt, apadatt el. Aztán meget-
te azt a darabocska piskot, s visszakapta a tejet.”(szül. 1953., gyûjt. 2019. 02. 23.)

Látogatások alkalmával kimondottan olyan ételt vittek, amit a betegasszony
is meg tudott enni, illetve olyan italokat, amitõl az asszonynak több teje lett. Elõ-
ször a betegasszony édesanyja, testvérei, rokonai mentek étellel, majd a koma-
asszonyok, szomszédok látogatták meg, így negyven napig minden napra jutott
valaki, aki ellátta a munkától óvott betegasszonyt és családját. „Csináltak ke-
ménylevest, mert azt mondták, hogy ha nem fáj a hasa az asszonynak, akkor a
bubának sem fáj lesz. Bordán síritett laskát csináltak, olyan gyenge ételeket na,
tyúkot vittek még, házi tyúkot, nem ilyen fehér tyúkokat.” (szül.1954., gyûjt. 2019.
02. 27.) Mindenki igyekezett ebédidõre érkezni, hogy az asszony ne fogjon neki
az ételkészítésnek, és rendszerint ebéd után elmosogattak. Amikor a vendégek
elmentek, addig nem lépték át a küszöböt, amíg nem „vetettek álmat a bubának,
hogy ne vegyék el az álmát… mikor mentek el a komáink, hát a kicsi gyermekeit
szakasztattak egy darab cérnát a pantalonjából [nadrágjából], se rea tette a bu-
bára. Az anyj, vetett vót 15 fránkat, s azt bétette a buba pókájába [polyájába].”
(szül. 1974., gyûjt. 2018. 12. 21.) Az étellel való menés egyfajta viszonzandó köl-
csönként maradt fenn a közösségben, a tartozás nemzedékrõl nemzedékre örök-
lõdhetett. Ma már a negyven napról egy-két hétre rövidült le az ételvivés ideje,
és a modernizáció hatására már nem fektetnek hangsúlyt arra sem, hogy otthon
készült és hagyományos ételeket vigyenek az újszülöttes házhoz.

Számtalan hiedelem kapcsolódott az újszülött és az anya fürösztéséhez is. 
A gyermek fürdõvizében a család összes tagja megmosta az arcát, majd a bába-
asszonynak három égõ szenet kellett belevetnie, miközben keresztet vetett. Azt
a vizet csak naplemente elõtt vagy reggel és olyan tiszta helyen lehetett csak ki-
önteni, ahol nem taposódik meg (például virágoskert, szõlõ, fák töve). „Abba a
vízbe három szenet vettünk belé, s abba oltattuk el az égõ szenet, míg a nap le
nem szentült. Kiöntöttük tiszta helyre, ha este, ha a nap leszentült, s akkor fe-
resztettünk, akkor azt nem öntöttük ki, hanem bélöktük az ágy alá… most én 
a menyemnek es így mondom, hogy ha késõre feresztette meg a bubát, akkor
hagyja ott reggelig a vizet, nyomja bé az ágy alá, s aztán regvel kiönti. Én még 
a szemetet sem vetem ki este, mert azt mondják, kiveted a háznak az eledelét, a
szerencséjét, s akkor este münk nem vetünk ki szemetet.” (szül. 1953., gyûjt.
2019. 02. 23.) Gyakran abban a vízben mosták meg a csecsemõ ruhadarabjait,
pelenkáit, melyeket nem volt szabad naplemente után kint hagyni. „Ahogy meg-82
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mosták a gyermeknek a gunyáit [ruháit], a ribancakat [pelenkákat, törlõket], azt
este bészedték, nem hagyták künd, mert azt mondták, hogy járnak a szépasszo-
nyok s letöpdösik. Rea jár a rossz éjjel, azt mondták nekik, nem szabad a kicsike
gyermeknek a gunyái künd legyenek.” (szül.1954., gyûjt. 2019. 02. 27.) Úgy tar-
tották, hogy ha a szépasszonyok leköpdösik, „akkor a gyermeknek nem megyen
jól, nem egészséges, nem aluszik jól, szökik fel az álmából”. (szül.1954., gyûjt.
2019. 02. 27.)

A keresztelõig a csecsemõt nem hagyták egyedül a házban, mert „amikor ki
is mentek a házból, vagy odatették a seprût melléje, vagy egy olvasót [rózsafûzér]
tettek a mellyére, vagy volt, amikor az eskü gyûrût tették a póka madzagra. Vala-
mi örökké legyen a gyermekvel, ami meg van szentelve, mert amíg a gyermek
nincs megkeresztelve, addig õ pogány.” (szül 1954., gyûjt. 2019. 02. 27.) Hogy
megóvják a bajtól, rossztól, igyekeztek minél korábban megkeresztelni. Úgy tart-
ják, hogy ha sokáig kereszteletlen a gyermek, akkor megjelenek olyan jelek, ame-
lyek a keresztelés szükségességére utalnak. „Tudd meg, hogy nekem vót úgy, hogy
az elsõ nekem leánka vót, s minkor kám [körülbelül], egy háromhetes lehetett, s
én es kezdtem kicsit lábra állni, hát én egyszer megálmodtam, hogy a rossz, pfuuj
menjen a pusztákra, hát nyújtotta a kezét utánam, s akarta kivenni a bubacská-
mat a kezembõl, met [mert] az az övé. Na én akkor megmondtam az emberem-
nek, hoj hamarjába mondjuk a komáknak, hoj a leánkát meg kell keresztelni, met
ez azé bõg, met õ es látta a rosszat.” (szül. 1974., gyûjt. 2018. 12. 21.) A korai ke-
resztelés a gyakori csecsemõhalandóság miatt is fontos volt, mert a szülõk féltek
attól, hogy a gyermek kereszteletlenül hal meg. Az 1928-ban született adatköz-
lõm ikrei közül az egyik elkapott egy betegséget, melybe belehalt, lánya, szintén
két csecsemõkorú gyermekét veszítette el. 

Pusztinában gyakori volt (és ma sem ritka) a gyermek szimbolikus elcserélé-
se, eladása. Úgy tartották, hogy ha a csecsemõ nyugtalan, nem eszik, sír, akkor
nem érzi jól magát az adott családban. Ilyenkor egy jó szomszéd vagy koma-
asszony elment a csecsemõs házhoz, és egy ablakon vagy ajtón átvette a babát,
cserében pedig egy szimbolikus tárgyat vagy akár összeget adott. Úgy tartották,
hogy ettõl megnyugszik. „Ha erõst kezdett bõgni a gyermek, akkor elcseréték, 
eladták ki az ablakon. Én es vettem így gyermeket, nekem es vót így. Ide bé […]
szomszédba, s nem nõtt s bõgött, nem ett s kicsike vót. Azt mondták nekem, ve-
gyem meg én, mert nekem vót még három gyermekem, s azután jól mejen lesz 
neki. Kiadták az ablakon, s én adtam cserében egy fránkot vagy mit tudom én, s
bévittem az ajtón s esszetisztelõdöttünk, utána azt mondták, jól ment a gyermek-
nek.” (szül. 1954., gyûjt. 2019. 02. 27.) 

A szüléstõl fogva fokozatosan összetettebbé vált a bábaasszony feladata. Elsõ
két hétben napi kétszer járt az asszonyt megkenni és a csecsemõt gondozni, pó-
lyálni. Este az asszonyt mindig megkente szappanos vízzel: „vót, amikor egy-egy
óra vót, amíg megkent egy asszanyt. A hasadat addig kente felfelé s felkötte egy
ribancval, utána egy övvel, s másnap reggelig nem csaptad ki. Kám egy két hétig
jött mindennap, s kent… és ha egy hetet eltöltöttél a betegágyban, akkor szomba-
ton csináltak feredõt, jó burjányakból, jó finomból, s még tartattak egy kicsi bort,
hogy a feredõbe megittál egy pohárral vagy kettõvel. A cseberbe, nyakig beléfe-
küdtél, s ott ültél. Jaj, milyen jó vót, hogy meghúzott az a feredõ, édes Máriám…
Az egy erõs urusság volt, erõs volt, burjány feredõ vót, az erõs vót. Utána úgy ér-
zed magadat, mint mikor újra születsz.” (szül. 1928., gyûjt. 2019. 02. 23.) Azt
mondták a zabkaszálásból vót a legjobb a feredõvíz. Egy nagy csebret megtöltöt-
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tek avval, s abban feresztettek.” (szül.1954., gyûjt. 2019. 02. 27.) Tettek diófala-
pit, botos [büdöske], menye Istennek gyalag bodza [gyalog bodza], egerfarkú fû
[cickafarkú fû], pozsárnyica [orbáncfû], szúrfû [oregáno], mindenfélét. 
A bába feresztett ingemet es s a kicsikét es. Kicsikét belé tette meléjem a cseber-
be, a nagy facseberbe, utána õt kivette, bépokálta [bepolyálta]. Addig én ott ma-
radtam a cseberbe, feredtem. Utána ingemet es látott el, takart le, s erõst jó vót,
bre. Mikor ingemet lefektetett, takart bé, õ mosta ki a ribancakat, terítette ki, lát-
ta el a vizet, aztán ment haza.” (szül.1953., gyûjt. 2019. 02. 23.) Bevett szokás
volt, hogy nemcsak az otthon, hanem a korházban szülõ asszonyokat is meg-
kente [megmaszirozta] a bábaasszony, akit Pusztinában mósa megnevezéssel
is illettek. 

A keresztelõket általában szombaton és vasárnap a mise elõtt tartották, de a
gyerek betegsége esetén a pap hétköznap is megkeresztelte. Ha vasárnap történt
a keresztelõ, akkor a betegasszony utoljára szombat este részesült „burjános
feredõben”. Akkor is, ha nem õ vitte a gyermeket keresztelni, ezzel vége lett a
betegágynak, az utolsó fürdõt követõen mehetett kiavatódni.

Gyakran a keresztszülõk, elsõsorban a keresztanya készítette elõ, öltöztette
föl a bubát a keresztelõre. Általában csak az anya nem volt jelen az eseményen,
de elõfordult olyan is, hogy az apa sem vett részt a keresztelõn. Az 1928-ban
született asszony elsõ gyermekénél nem volt jelen, mert csak utána való nap
avatódott ki. Utolsó gyerekénél már ott volt a templomban, csak nem ment az
oltár elé, amíg a pap meg nem keresztelte a gyermeket, és nem ment az asz-
szony után. Lánya, aki 1953-ban született, már ugyanakkor avatódott ki, ami-
kor a gyermeket keresztelte, annyi különbséggel, hogy elõbb a gyermeket ke-
resztelte meg a pap, majd utána – a templom hátsó felében – kiavatta a beteg-
asszonyt. Az 1981-ben született nõnek nem volt külön kiavató rítusa, hanem 
a keresztelõ által lett kiavatva. 

A keresztszülõ feladata, hogy ellássa a gyermeket keresztelõi ruhával, hogy
elõkészítse a három keresztelõi gyertyát, amibõl egy a papnak, kettõ a gyermek-
nek marad a kolozsna vászonnal együtt. Ez az egyik legfontosabb eleme a keresz-
telõnek, hiszen ezt a fehér vásznat terítik rá keresztelõkor a gyermekre. A kolozs-
na vászon a keresztségnek, a tisztaságnak a szimbóluma. Ezt a vásznat addig õr-
zik a szülõk, míg a gyermek akkorára nem nõ, hogy egy inget lehet neki varrni
belõle. „Mám örökké azt mondta, hogy a kolozsna vásznat nehogy elhagyjam va-
lahol, mert az kell örökké.” (szül.1953., gyûjt. 2019. 02. 23.)

A keresztelõ az elsõ beavató rítus, amelyen az újszülött együtt vesz részt a ke-
resztszüleivel. A közelmúltban a templomi szertartáson csak a gyermek kereszt-
szülei és az apa vehettek részt. Idõvel a keresztszülõk száma is változott, Sz.Ny.
gyermekeinél még egy-két keresztszülõ volt a gyakori, a 2000-es évektõl már
nem ritka a tíz vagy több keresztszülõ, ami a szülõk kapcsolathálójának leképe-
zõdése.  Ugyanakkor fontos kiemelnem azt is, hogy a keresztszülõk számának a
megnövekedése magával hozta a szertartásba mindkét szülõ jelenlétét. Régen 
a családi háznál mulattak, „s akkor mondták, hogy visznek radinát. Akkor az asz-
szony es készített egy kicsi ételt, egy levest, egy galuskát, pitánt [friss kukori-
calisztbõl készült édesség] süttek. S nekik es volt egy kicsi borik, s másikok es vit-
tek, s akkor így volt a radina. Fazakakba belé volt kötve, ilyen fazakkantárba, s
így vitték, még a teljes laskát es így vittek. Há dor mennyien lehettek, vaegy 5-6
familia [család], nem, mint most, hogy így terüljenek. Akkor voltak a komák s a
háziak, s ha még na az anyó, apó es ott volt, mert na. Ott ahol, sok leánytestvér84

2020/9



volt, még volt úgy, de nem másképp nem. Annyi, hogy segítettek mosogatni, s még
megittak egy pohárval, s ennyi, mentek a dolgikba.” (szül.1954., gyûjt. 2019. 02.
27.) Napjainkban a szertartás lejártával a szülõk, keresztszülõk, rokonok, bará-
tok étteremben vagy a kultúrházban tartják a mulatságot. 

Az otthon szülés sokáig gyakoribb volt Pusztinában, mint a kórházban szü-
lés. Ugyanakkor elõfordult, hogy munka közben, mezõn, folyó mellett is volt
szülés. Az idõsek elmondása alapján az volt rendjén, hogy ilyenkor csak a mósa
legyen jelen a szülésnél. A kórházi szülés akadályozó tényezõi között a falu és
város közötti távolságok, a közlekedési eszközök és a városon való jártasság hi-
ánya, az ismeretlen környezettõl való idegenkedés, a férfi orvosokkal szembeni
szemérmesség és nem utolsósorban az orvos munkáját viszonozni hivatott anya-
giak hiánya említhetõ meg. Ugyanakkor az otthoni környezetben sokkal köny-
nyebbnek és biztonságosabbnak érezték a szülést. A bábát egy tyúkkal vagy pár
liter borral, pálinkával jobban meg tudták fizetni, és férfiember jelenlététõl sem
kellett tartaniuk a szülés alatt. 

Napjainkban az asszonyok ritkán igénylik szülés után a burjányos feredõket,
és mivel fellazultak a tilalmak is, így a kapcsolódó szokások és rituális cselek-
mények is fokozatosan változnak. 

Komaválasztási szokások Pusztinában

A társadalomtörténet egyre nagyobb hangsúlyt fektet a társadalmi tagoltság
kutatásakor az emberek között létrejött szoros vagy kevésbé szoros kapcsolatok
vizsgálatára. A kapcsolati viszony azonban sokféle lehet: keresztszülõ, házassági
kapcsolat, házassági tanú, végrendeleti tanú, szomszédság, kölcsönviszony.
Ezekbõl kialakult háló jelöli a kapcsolatok intenzitását, míg az intenzív kapcso-
latok alakítják ki a valós csoportokat.5 A rokonsági rendszer vizsgálata a magyar
társadalomnéprajz egyik legjobban kutatott területe. A néprajzkutatók az 1980-as
évektõl fogva kezdtek el ezzel a témával foglalkozni.6

A keresztszülõi intézmény igen régi, és tudjuk azt, hogy a keresztszülõség
fontos társadalmi kötõdést teremtett a múltban és a jelenben is. A népi kultúrá-
ban a mûrokonság talán legfontosabb intézménye a keresztkomaság. A komaság
intézményrendszere a jogi népszokásokon alapuló biztonsági intézmény volt
olyan idõkben, amikor egyéb érdekvédelmi szervezetek nem léteztek.7

A keresztelõ szakrális része templomban, misén vagy istentiszteleten történt,
a közösség elõtt, mely a keresztény egyházba fogadás rítusa volt. A legfontosabb
szereplõi a pap és a keresztszülõk voltak. A keresztelõ egyúttal az újszülött be-
fogadása a családba és a falu közösségébe az ez alkalomhoz kötõdõ hagyomá-
nyos szokások és hiedelmek rendszerén át.8

A templomi keresztelõi szertartást követõ vendégség vagy kometria [keresz-
telõi mulatság] volt a gyermek beavatásának a rituális szertartása. A keresztszü-
lõk kiválasztása mindig nagy gonddal történt. Az õ feladatuk nemcsak a keresz-
telés eseményének tanúsítására korlátozódott, hanem kezességet kellett vállal-
niuk a gyermekért, akinek egész életében jelen kellett lenniük. A keresztszülõk
elsõsorban erkölcsi és lelki támaszt biztosítottak.9 Kiválasztásuk nem jelentett
nagy gondot Pusztinában, hiszen olyanokat hívtak keresztszülõnek, akikkel a
szülõk közelebbi, (mû)rokonsági viszonyba szerettek volna kerülni. A komavá-
lasztás baráti, szomszédsági körben történt: „mikor így még elmentek összegyûl-
ni, s kit üsmerték, hogy jól tudnak barátkozni, s egy számbeliek voltak, s olyan-
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kor megpanaszkodott, hogy esment teribe van [áldott állapotban van, terhes], s
nincs koma, s na, akkor, amelyik akart, akkor hamar szólt, hogy haggyad, met le-
szünk mû.” (szül.1954., gyûjt. 2019. 02. 27) „…mikor a leánka megszületett, ak-
kor még erõst ifjúk votunk, s az emberemnek erõst sok prétinja [barátja] vot, örök-
ként essze vótak gyûlve itt s ott. Mindenki akart komásodni, s mondták, megke-
resztelik a leánkát, s így lett nekije 9 keresztapja s keresztanya.” (szül. 1974.,
gyûjt. 2018. 12. 21.) A keresztszülõ kiválasztásának legelterjedtebb formája az,
amikor egykorú fiatalok vállalják el kölcsönösen a komaságot. A baráti vi-
szonyt kifejezõ komáság mellett megfigyelhetõ az egyenlõtlen, a saját társadal-
mi helyzethez képest magasabb rangú keresztszülõk választása is, amely ez
esetben patrónus-kliens viszony fennállására utal.10 A keresztszülõségre való
felkérés megtisztelõ feladatnak számít, és egyfajta ajándék, amit soha nem sza-
bad visszautasítani. A felkérés elfogadása már viszonzásnak számít, ami a ke-
resztgyerek erkölcsi és anyagi támogatásával folytatódik. Pusztinában nem kér-
nek meg senkit közvetlen módon keresztszülõnek. Amikor az asszony teherbe
esik, és még nincs jelentkezõ keresztszülõnek, akkor elpanaszolja annak a sze-
mélynek, akit komának szeretne, hogy még nincs jelentkezõ. Ez egy rejtett felké-
rés, amelynek az íratlan szabályait ismeri a közösség. A keresztszülõségre jelent-
kezéstõl a kapcsolat intenzívebbé válik. Nagyobb a jövendõbeli komákra való
odafigyelés, tisztelet és bizalom. Ezáltal a gyermek nemcsak egy rokonsági kör-
be, hanem egy baráti közösségbe, szüleinek komasági körébe születik bele. A ko-
mák gyerekeivel is szoros kapcsolatba került, gyakran együtt nõttek fel, szoros
baráti és akár komasági kapcsolatok alakultak ki.11 Ez egy kölcsönösség elvén
alapuló norma, amely nemzedékrõl nemzedékre öröklõdik.

A keresztszülõk száma közösségenként változó, így egy gyermeknek több ke-
resztszülõpárja is lehet. Ugyanakkor más fontos esemény alkalmával, mint a
bérmálás vagy az esküvõ, újabb keresztpárok csatlakoznak a meglévõkhöz, ezál-
tal szélesedik a mûrokonság kapcsolatrendszere.12

Az 1950-es évekig Pusztinában az egy vagy két keresztszülõ volt gyakori, az
1990-es évektõl már kilenc-tíz, napjainkban pedig a tizenöt keresztszülõpár sem
ritka. Ennek az lehet a magyarázata, hogy régen az asszonyok fõleg otthoni kör-
nyezetben dolgoztak, elsõdleges feladatuk a gyermeknevelés és a ház körüli te-
vékenykedés volt, így sokkal több gyereket vállaltak, illetve nem ismertek sem-
milyen fogamzásgátló módszert. „Mennyien jöttek, mind meglettek, kijöttek… Én
soha nem es ittam még egy pásztélát [gyógyszert], es soha olyan nyavalyát nem.
[…] de mennyien jöttek, annyian meglettek. Én nem mertem soha olyant csinál-
ni.” (szül. 1928., gyûjt. 2019. 02. 23.) A több gyermeknek csak egy-egy kereszt-
szülõt fogadtak, hogy jusson a többinek is. Ha nem akadt valamelyiknek kereszt-
szülõ, akkor egy családtag vagy akár a bába is keresztvíz alá tarthatta, de ez igen
ritka eset volt. A modernizáció és városiasodás magával hozta a keresztszülõk
számának növekedését. Már nemcsak az volt fontos, hogy valaki megkeresztelje
a gyermeket, hanem az is, hogy megalapozza a keresztgyerek jövõjét is. A ke-
resztszülõnek jelen kell lennie az elsõ áldozáson, bérmálkozáson és esküvõn is.
Pusztinában még mai napig is az a szokás, hogy „ha az ember segítségre szorul,
akkor a komáját hívja elõször”.13
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A keresztszülõk kötelességei

A közelmúltban a keresztszülõnek a legfõbb feladata az volt, hogy elvigye az
újszülöttet a templomba, és a keresztvíz alá tartsa, vállalva ezzel, hogy egész éle-
te során második szülõként lesz jelen életében. Amikor csak egy keresztszülõpár
volt, akkor a szertartás közben a keresztanya a csecsemõt, a keresztapa pedig az
kolozsnás gyertyát tartotta. 

Ahogy nõtt a keresztszülõk száma, a keresztanyák megegyeztek maguk közt,
hogy ki viszi a templomig, és ki tartja a szertartás ideje alatt a keresztelendõ
gyermeket. Ez mára már átalakult, és az anya tartja keresztvíz alá a gyermeket.
Pusztinában ma már csak akkor fordul elõ, hogy ne az anya tartsa a gyereket,
amikor az házasságon kívül született. Ebben az esetben a keresztanya veszi át az
anya szerepét. Az ajándékozásban, a hozzájárulásban és a ruhavásárlásban nem
volt meghatározó tényezõ, hogy ki tartja a gyermeket a szertartás alatt, minden-
ki egyformán, az elõre megbeszéltek alapján ajándékozott. 

A szertartást követõen tartották a keresztelõi lakomát (kometria). Pusztinában
a kometria csak az 1960-as éveket követõen volt szokásban, addig csak radinába
mentek az emberek. A radina és a kometria közötti különbség nem nagy. Idõvel,
ahogy a keresztszülõk száma nõtt, már nem közösen készítették a keresztelõi fi-
nomságokat a komák, hanem csak a fogadó család látta vendégül mindazokat,
akik kereszteltek. 

Ahogy más hagyományos társadalmakban, úgy Pusztinában is nagy fontossá-
got tulajdonítottak a keresztapaságnak. Keresztapa bárki lehetett, aki ott élt a 
faluban, megbecsült ember volt. Feladatai azonban nemcsak nagyobb eseménye-
ken voltak, hanem szerepe teljes mértékben átszõtte a mindennapokat is.14

Moldvában háromfajta keresztapaság létezik: keresztelõ, bérmáló és esketõ ke-
resztapa, kisebb-nagyobb eltérésekkel mindhárom esetben ugyanazok a felada-
tok és kötelezettségek. 

A keresztgyerek kötelességei

Nemcsak a keresztszülõkre vonatkoznak bizonyos normák és kötelességek,
hanem a felcseperedõ gyermeknek is vannak a közösség által elvárt kötelességei
a keresztszüleivel szemben. Azokat a komákat, akik jelen voltak a keresztelõjén,
„keresztapámnak” és „keresztanyámnak” kellett szólítania, és ugyanolyan tiszte-
lettel tartozott a keresztszüleinek, mint a szüleinek. Ünnepekkor elvárták, hogy
felkeresse keresztszüleit, és kalácsot, bort, pálinkát vigyen ajándékba. A kereszt-
gyerek lakodalmában a keresztszülõnek kötelessége volt megjelenni és többet
ajándékozni, mint az egyszerû vendégek. Éppen ezért illett módosabb, megbe-
csültebb helyre ültetni a keresztszülõket. A keresztszülõ halála esetén a kereszt-
gyereknek többet kellett gyászolnia másoknál, jelen kellett lennie és segítenie
kellett a virrasztásokon. Keresztapa temetésekor a gyászmenet élén gyakran a 
keresztgyerek viszi a keresztet, keresztanya halálakor a keresztgyerek is segít 
a koporsó sírhoz vitelében. 

Ajándékozási szokások születéstõl keresztelõig

Az ajándékozási szokások a társadalmi kapcsolatok fenntartásának fontos ré-
szét képezik. Az ajándékozás kiemelt jelentõséggel bír a keresztszülõi rendszer-
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ben is. A gyermekágyas asszony kiszolgáltatottsága szükségessé teszi azt, hogy
folyamatos segítségben, odafigyelésben részesüljön. Ugyanakkor az átmeneti
idõszak szerteágazó hiedelem- és szokásrendszere olyan rituális és praktikus
elemeket tartalmaz, melyekrõl külön is érdemes szót ejteni. A különbözõ aján-
dékozási szokások abban a hetekben jelentenek fontos lelki támaszt, amikor a
legnagyobb szükség van az odafigyelésre, a segítségre. Ezáltal a személyek kö-
zötti kapcsolatok is szorosabbá válnak. E szokások határokat szabnak meg, egye-
seket kizárnak, másokat pedig beengednek, a feladatuk végsõ soron az, hogy biz-
tosítsák a rendet a társadalomban.

Jelen esetben ajándéknak nevezem mindazt, amit külsõ személyek adnak a
gyermekágyas asszonynak a megszabadulástól kezdve egészen a keresztelõ utá-
ni idõszakig. Itt az ételtõl a tárgyi és pénzbeli ajándékig minden megjelenik. 

A keresztszülõség elfogadása mintegy adósságot jelent a komáknak, hogy
majd õk is keresztszülõséget kell vállaljanak. Ugyanez jelenik meg a pénzbeli
ajándékozásoknál is, ugyanolyan arányban adományoznak egymás keresztelõin.
Ez igazából egy hosszú távú kölcsön, amely a hagyományos társadalmakban el-
fogadott, íratlan törvények szabályozta gyakorlat. A komákkal szembeni kölcsö-
nösségre kiemelten oda kellett figyelni, hiszen az õ esetükben fontos az anyagi
javak viszonzása, amit csakis a barátság morális ereje biztosít.15 Pusztinában gya-
kori az adósok vagyunk, megadósítottak fogalmak használata. A megadósítást
mindenképp viszonozni kell. A komasági adósságot akkor is ki kell egyenlíteni,
ha nem adódik lehetõség gyereket visszakeresztelni. Ilyen esetben majd az utód-
nak kell keresztelõséget vállalni és viszonozni az adósságot. A pénzbeli vagy tár-
gyi felajánlások a társadalmi kapcsolatok, az anyagi jólét függvényében valósul-
nak meg.16 Pusztinában a modernizáció eredményeképpen már nem csak szûk
családi körben tartják a kometriát. Amíg korábban házaknál történtek ezek a mu-
latságok, idõvel a helyszín áttevõdött a kultúrházakba, városi éttermekbe. Míg
régebben az emberek csak akkor vettek részt kometriában, amikor az családban
történt, addig idõvel szélesedett a meghívottak köre. Sok esetben azért vettek
részt ilyen eseményeken, hogy megadósítsanak (amikor azért ajándékoz a ke-
resztelõben, hogy majd ezt viszonozni lehessen) valakit. Ezeknek a hosszú távú
kölcsönöknek a visszafizetése tartós köteléket képezett az érintett felek között. 

„Étellel menés”

Ahogyan az esküvõt a lakodalom, a temetést pedig az alamizsna vagy tor kö-
vette, úgy a keresztelõ után minden esetben radinát tartottak. Pusztinában 
régebben a radinának nevezett szokást étellel menésnek hívták. Ilyenkor a ke-
resztelõ elõtti idõszakban a rokonság egy tagja vitt ételt a családnak.

Ilyenkor az étkezéshez szükséges dolgokon kívül a látogatók apró ajándéko-
kat is visznek, kifejezve a befogadás feletti örömöt. Ezek sok esetben praktikus
funkcióval is rendelkeznek, és a közösségi emlékezetben hosszú ideig megma-
radnak. „Nekem, mikor betegágyas vótam, hoztak vot egy övet, s a bubának 
kicsi paturákat [pokrocka], pelenkákat, kicsi kucsumákat [sapkákat]. De a ko-
maasszonyom még olyan kicsi gunyákat es hozott, amik nagyak vótak, azok jók
votak a leánkának, mikor nagyobbacska lett. (szül.1974., gyûjt. 2018. 12. 21.)
Vot mikor jöttek ételvel, s hoztak a bubának örökként valamit. Akkorjába nem
vot annyi minden, mind most, s gunyákat hoztak, há, nekije.” (szül.1939.,
gyûjt. 2019. 02. 17.)88
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Gyakran az elsõ étellel érkezõ komaasszony vitt a bubának olvasót (rózsa-
füzért), amit egészen a keresztelõig a csecsemõ pokrócára vagy a póka [polya] kö-
tõére csíptettek. A keresztelõ elõtti idõszakban a betegágyas asszony házában
megfordulók távozáskor álmot vetettek a babának. Ha valaki meglátogatta az új-
szülött csecsemõt, nem távozhatott el anélkül, hogy egy darab cérnát vagy vala-
mi jelképeset ne adott volna. Ha netán semmit nem hagyott a babának, akkor azt
tartották, elvette az álmát, és a gyermek nem fog jól aludni.

Az álomvetés jelképes volta miatt tárgyi vagy pénzbeli ajándékot is hagytak.
„Mikor mennek el a házból, szakasztanak egy cérnát a bernécbõl vagy a bluzából
[blúz, felsõ], s azt reateszik a bubának a mellére, de van, aki még parát es ad,
egy valamicskét bészúr a buba pokájába.” (szül. 1974., gyûjt. 2018. 12. 21.)

Rituális ajándékozás

A tárgyak a különbözõ szokáseseményekben sajátos jelentésekkel bírhatnak.
A szokáseseményeken használt tárgyak lehetnek díszítettek vagy csupán a min-
dennapokon használt dísztelen tárgyak. Az ilyenkor használatos díszített tár-
gyaknak, valamint a dísztelen változataiknak sokféle szerepük lehet: reprezen-
tációs funkciót tölthetnek be, de a kapcsolatok szimbolikus megjelenítésére is 
alkalmasak. Tárgyi kódoknak tekinthetünk minden olyan materiális elemet,
amit egy szokás keretében felhasználnak. A tárgyak és a vizuális kódok rendsze-
rint fontos szerepet játszanak népszokásainkban, az ember és a környezete kö-
zötti viszonyt is reprezentálhatják.17

Az ünnep alkalmat ad arra, hogy a közösség tagjai a rokoni vagy baráti kap-
csolat alapján kifejezzék egymás iránti szolidaritásukat. Ezek a helyzetek szim-
bolikus tõketeremtésre is alkalmasak. A szimbolikus tõke egyfajta elõleg, ami
anyagilag mindig költséges. Az adás kötelességeket teremt azzal szemben, aki
kapja. Az ajándékok nagysága és értéke az adó személyének bizonyos vagyoni
helyzetérõl árulkodik.18 Gyakran olyan tárgyakat is ajándékoznak, amelyek hét-
köznapi használatukon túlmenõ jelentésekkel és funkcióval ruházódnak fel:19

például ide tartoznak azok a kegytárgyak, amiket a bubának adnak közvetlenül
a születése után, az olvasó és a piros cérna, amely mágikus erejével megvédi a
gyereket a szemveréstõl. Nagyon gyakori még ma is az, hogy a fejfájásra azt
mondják, meg van igézve, és akkor el kell fújni a fejét, vagy vizet kell vetni ne-
ki. Pusztinában nagyon vallásosak az emberek, és mindent vallási alapon pró-
bálnak meggyógyítani. Az igézés meggyógyításához nagy szûkség van a hitre,
különösen arra, hogy a gyógyító vallásos legyen, és higgye el a gyógyítás erejét,
mert az általa mondott ráolvasás egy imához hasonlít. 

A ráolvasás a mágikus gyógyításnak az a fajtája, amelyben a szöveg, a kimon-
dott szó volt a legfontosabb elem, a ráolvasás, ráimádkozás. A szöveg sokfélesé-
ge, a szövegváltozatok hihetetlen gazdagsága nehezen teszi lehetõvé az egységes
típusbeosztást,20 hiszen nagyon sokféle betegséghez használták ezt a gyógyítást,
s ezért a funkció szerinti felosztás, tipologizálás is nehézségbe ütközik.21

Ugyanide tartoznak azok az ajándékok, amelyek a keresztelõ napján kerülnek
a csecsemõhöz. A tárgyi kódok tehát csak mint szituációkhoz kötött elemek lé-
teznek, más szóval a szokásrendszer tárgyi kódjai alapvetõen funkciójelek.

Népszokásainkban elõfordulhatnak olyan hétköznapi tárgyak, amelyeknek
díszesebb, ünnepi változataik a család etnikai és lokális identitását, társadalmi
és vagyoni státusát, nem utolsósorban pedig szépérzékét is kifejezik.22 Ilyen sze-
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repeket töltenek be például a szõttes abroszok, a díszes párnák, amelyek megje-
lennek a kometria során is, amikor az újonnan megkeresztelt gyermeket egy
szõttesekkel körülkerített keresztelõi asztalra fektetik. A jóslás már az élet elsõ
nagy fordulóján is megjelenik: a hiedelem szerint, ha a buba párnája alá köny-
vet tesznek, akkor okos lesz, ha bibliát vagy olvasót kap, akkor vallásos lesz. Ha
feje alá papucskákat helyeznek, eleven és nyüzsgõ lesz. Gyakran a megkeresz-
telt kislány párnája alá tût és cérnát is tesznek, hogy élete során tudjon varrni.
A modernizáció és a migráció hatására újabban már értékesebb tárgyak is elõfor-
dulnak hasonló logikát követõ szerepben. Gyakran megjelenik az autókulcs, a
pénz, a telefon, azzal a céllal, hogy a gyermek felnõtt korában részesüljön ezek-
ben. Ezekkel az ajándékokkal a külföldrõl hazajöttek megerõsítik azt a világot,
ahol élnek. Minél több tárgy „jelzi” a külföldrõl hazatért embereket, annál in-
kább körvonalazódik a kép a külföldrõl az otthoniak számára. Mivel a falube-
liek jelentõs része a gazdasági-társadalmi körülmények miatt külföldön dolgo-
zik, az életfordulós események biztosítják a meglévõ kapcsolatok életben tar-
tását, megújítását. Fennmaradásukat idõközönként biztosítani kell, különösen
akkor, ha az egyének ritkán tudnak részt venni a kapcsolatokat megerõsítõ ün-
nepeken.23 Egyfajta megoldásként az emberek a szimbolikus tõke segítségéhez
fordulnak.

Pénzbeli adományok

A kölcsönök, hozzájárulások a társadalmi szövet integráló funkcióját töltik
be.24 A falusi társadalmakban az ajándékozásnak és az ajándéktárgyaknak sajá-
tos helye, speciális szerepe volt. Számtalan érzelmi, társadalmi, gazdagsági és
dokumentáló funkciója, jelentése él. A kometria alkalmával az ajándéktárgyak is
nagy fontossággal bírnak, mert amilyent ad valaki, olyat kap majd vissza.
Pusztinában a kometriában ugyanúgy, mint a lakodalom alkalmával, az ajándé-
kozott tárgyakat, pénzösszegeket egy füzetbe írják, majd annak alapján igazod-
nak el, amikor az adott családhoz lakodalomba vagy kometriába mennek.

A kometriában a keresztszülõre hárul a legfõbb szerep. Többek között felada-
tai közé tartozik, hogy biztosítsa a keresztgyerekének a keresztelõi ruhát, azon-
felül pedig még pár rend ruhát. Arra is van példa, hogy egy-két éves korig szük-
séges ruhákat is ajándékoznak a gyereknek. „A leánkámnak vot kilenc pár ke-
resztapja. Télen kereszteltük, január hetedike vot, s térgyig ért a hó, amikor 
vasárnap regvel [reggel] jöttek a komák. Az egyik komám hozta a hátán a zsák
gunyát [ruhát], a másik hozta a tarisnyát italval, a komasszonyok hozták kezikbe
a kolozsnás gyertyát, szépen felöltözve koboros ingbe [az ünnep, diszes népvise-
leti darabja, ingje].” (szül.1974., gyûjt. 2018. 12. 21.)

A komák feladata volt az anyának szimbolikus, kiavatódó kellékekkel való 
ellátása, melyeknek újaknak, még nem használtnak kellett lenniük. Amikor a
gyermeket keresztelni vitték, az asszonynak egy kendõt és egy felsõruházatot,
egy inget ajándékoztak, amelyben az misére ment. A templomi szertartást köve-
tõen újból ajándékozásra került sor. Régebben az álomvetés mellett a keresztszü-
lõk praktikus tárgyi ajándékokat adtak a keresztgyermeknek, ma már inkább a
pénzadomány dominál. Az ajándékozott összeget azonban úgy határozzák meg,
hogy a végén tudja fedezni a kometria költségeit, és a családnak is maradjon be-
lõle. Napjainkban a keresztszülõk által ajándékozott összeg elérheti páronként 
a 2500 lejt (kb. 510 euró) is. Ezeket az összegeket a komák egy levesesfazékba90
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helyezik, majd a jelenlévõktõl abba gyûjtik össze az újszülöttnek szánt ajándé-
kokat. Megfigyelésem szerint napjainkban Pusztinában a lakodalminál is költsé-
gesebb lett a keresztelõ utáni ajándékozás.

A keresztelõ rítus rendje

Az emberi élet legfontosabb mozzanatait meghatározó átmeneti rítusokat szo-
kások és cselekedetek veszik körül, melyek segítik átlépni ezt az idõszakot. 
A családi és társadalmi élet szokásai nagymértékben összefüggnek az emberi
élet folyamán. A téma kutatói az átmeneti rítusok elemzési szempontjai szerint
foglalkoztak a keresztelõ rítusával, Arnold van Gennep elmélete szerint. Arnold
van Gennep vezette be az átmeneti rítusok fogalmát. Az emberi életfordulók
mozzanatainak rítusait három fontos csoportra osztotta, amelyek egyaránt fel-
ölelik a funkcionális és az idõrendi szempontokat. Csoportosításában elválasz-
tó, eltávolító és beépítõ rítusokat különböztet meg, ezek az általános rítusok
struktúráját képezik, de nem mindig mûködnek ilyen idõrendi sorrendben.25

Az átmeneti rítusok olyan cselekmények, ceremóniák sorozatát képezik,
amelyek elõsegítik az egyéneknek az egyik státusból a másikba való átjutását. 
Az egyén értékrendje, identitása és a kapcsolatrendszerének kisebb-nagyobb
változásait jelzik és hitelesítik intézményesített formában. A rítusok tulajdon-
képpen elválasztják az egyént a korábbi státusától, lehetõvé teszik egy másik
csoportba való beépülését. Az új társadalmi státusba való beépítés a személy én-
képének a változásával is együtt jár. Ilyenkor új viselkedési minták alakulnak ki,
valamint az egyén megtanul új elvárások szerint élni és cselekedni. Az anya és
gyermek az elválasztással átmenetileg kiemelõdik, a befogadással újra elfoglalja
a helyét a társadalomban. Ez a két mozzanat határolja az átmeneti állapotot. 
Az egyén életében bekövetkezett változások elõhozták a közösségileg jól mûköd-
tetett és ellenõrzött szokásmechanizmusokat, amelyek segítségével szabályozott
formában be tud épülni egy újabb csoportba, és ott más társadalmi pozíciót tud
elfoglalni.26

A hagyományos értékrend szerint a születés és a keresztelõ az életfordulók
egyik legfontosabb pontja. Az áldott állapotban lévõ anya kikerül a társadalom-
ban elfoglalt pozíciójából, és egy teljesen új státust ölt magára. A státusváltás
azonban olyan viselkedési formákat és normákat hív elõ, amelyek korábban el-
foglalt pozíciójában nem léteztek. A gyermek megszületését követõ idõszak még
mindig tartalmazza azokat a különleges elemeket, amelyek az anya sajátos álla-
potát tükrözik. Ekkor az anya tisztátalan és védtelen állapota miatt még nem
épül be teljesen korábbi közösségébe. A keresztelõ rítusa biztosította a gyermek-
nek a belépését a közösségbe, és ezáltal az anya is visszakerülhetett az asszo-
nyok csoportjába. Mivel a szülés után az anyát tisztátalannak tartották, és emi-
att sok tiltás és mágikus hiedelmek vették körül, teljesen elszigetelõdött a falu
közösségétõl „…azt mondták, hogy vétek, me az asszony akkor nem vót tiszta. 
S azt mondták, vétek, ha nem vaj tiszta. S akkor nem lehetett elmenni az Isten
házába, s akkor nem mentünk azért. A beteg asszony, mikor bétõtt a 6 hét, akkor 
elment s kiavatódott.” (szül. 1939., gyûjt . 2019. 02. 17.) „Az anya hátul volt 
a templomban, s miután a bubát megkeresztelte, a pap hátrament s avval, ami a
nyakán van, elévitte az anyát az oltár elé, s ott reaimádkozott a fejére.” (szül.
1954., gyûjt. 2019. 02. 27.)

91

2020/9



A templomi megáldást, a kiavatást követõen megszabadult a veszélyes hely-
zettõl és a tisztátalan állapotától, így újra befogadták az asszonyok közösségébe. 

Személyek

Pozsony Ferenc megállapítása a pusztinai átmenti rítusokra is érvényes, az
azokban részt vevõ „személyek neme, életkora, száma, állapota, kellékrendsze-
re, öltözete, cselekvése, valamint a hely, tér és idõ használata nem volt véletlen-
szerû. Az elõírások mindig jól meghatározott rendszerben szervezõdtek, és ezál-
tal hozzájárultak a kívánt cél eléréséhez, megvalósításához.”27 A keresztelõ a ke-
resztény életbe, közösségbe való belépés átmeneti rítusa, középpontjában pedig
a keresztelendõ gyermek áll. Szülein kívül a keresztszülõk töltik be a legfonto-
sabb szerepet, õk viszik a templomba a csecsemõt. A templomi esemény köz-
ponti személye a szertartást végzõ pap. Ezt követõen a családtagokból, rokonok-
ból, barátokból álló közösség részt vesz a keresztelõi lakomán, a kometrián. Még
a közelmúltban fontos szempont volt, hogy a templomi szertartás alatt ne az
anya fogja a gyereket, hanem a keresztszülõk. Sok esetben az anya nem is volt
jelen ezen a szertartáson, mert még nem történt meg a kiavatása. Ez esetben a
gyereknek a keresztvíz alá tartásában a keresztszülõk játszottak fontos szerepet.

a. Térhasználat

Nagyobb ünnepek és fontos események alkalmával átalakul az emberek meg-
szokott térhasználata, a tér más jelentésekkel ruházódik fel. Az ember mindig
megkülönböztetett kevésbé kiemelt, felértékelt, szakrális, profán, családi, társa-
dalmi, gazdasági, privát és publikus tereket. A hagyományos paraszti kultúrában
a tér különbözõ formái nem különülnek el funkcionálisan olyan élesen egymás-
tól, és nagyon gyakori a közöttük levõ határok átlépése.28 A pusztinai keresztelõ
a privát jellegû családi házban veszi kezdetét, ahol a keresztszülõk felöltöztetik
a babát, és felkészítik a rituális eseményre. A családi háztól már publikus tér-
ben, a falu utcáin, a falubeliek elõtt vonulnak a szakrális térbe (templom), ahol
a keresztény életbe, közösségbe való beavatás történik. Ezt követõen a résztve-
võk visszatérnek a családi házhoz, a privát térbe, majd az eseménysorozat
ugyancsak profán térben (otthon, kultúrház, vendéglõ) mulatsággal fejezõdik be.
Ezek a terek népszokásaink mûködésében jelentõs szerepet töltenek be az em-
berek közötti távolság csökkenésében vagy akár növelésében.29

b. Idõhasználat

Durkheim szerint az idõhasználat elsõsorban a közösség vallási reprezentáci-
ójaként és társadalmi produktumaként értelmezhetõ.30 Az idõ nem is létezne, ha
nem mérnénk, nem követnénk és nem tagolnánk különbözõ egységekre. Az idõ-
használat nagymértékben összefügg az emberek által gyakorolt kollektív rítusok-
kal. A közösség által gyakorolt események igazodnak a naptári év ünnepeihez,
és jól meghatározott ritmusban követik egymást.31 Az emberi élet szakaszainak
ünneplése is részben ezekhez igazodik, és a közösségek által kialakított íratlan
szabályok mûködtetik. 

Pusztinában a keresztelõt hagyományosan a vasárnapi misén tartották, de ma
már nem ritka a szombat esti alkalom sem. A böjti idõszakon kívül az év bárme-
lyik idõszakában, illetve betegség esetén a hét bármelyik napján keresztelhettek.
A helyi társadalomban zajló események nagymértékben igazodnak az egyházi92
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ünnepekhez, ezért a húsvét elõtti böjti idõszakban, mind a mai napig, nem ke-
resztelnek, és nem esketnek. A modernizáció és a nagymértékû migráció hatásá-
ra ezek az események elsõsorban a nyári idõszakra, valamint a nagyobb ünne-
pekre korlátozódtak. Az elszármazottak fõleg nyáron, elsõsorban a helyi temp-
lombúcsúra térnek vissza a faluba, és ekkor kerül megrendezésre a legtöbb es-
küvõ és keresztelõ. A júliusi és augusztusi hónapokban rendszerint heti több
esküvõ és keresztelõ zajlik. Ennek köszönhetõen az egyház már hajlandó arra,
hogy ne csak a vasárnapi misén lehessen keresztelni. Mivel a közösségnek fon-
tos a részvétel, a közösségi normák megkövetelték ezt az átalakulást. A falu sze-
mében nagy presztízst jelent, ha minél többen vesznek részt egy keresztelõn, 
éppen ezért olyankor kell megrendezni az eseményt, amikor a komák, barátok,
szomszédok mind hazatérnek a faluba.

c. Szövegek

Dömötör Tekla elemzéseiben rítusszövegeknek nevezte a szokások kísérõszö-
vegeit.32 Az átmeneti rítusokban, így a keresztelõ alkalmával is igen fontos sze-
repet töltenek be az elhangzott szövegek. Az esemény legfontosabb szövege az
egyházi szertartáson hangzik el, melyet a pap mond. A közösségi szabályok sze-
rint akkor is elhangzik egy fontos szöveg, amikor a keresztszülõk hazatérnek az
újonnan megkeresztelt gyerekkel: Pogánykát vittünk, keresztényt hoztunk. Ezzel
a szöveggel lépnek be a kapun és haladnak a keresztelõi asztal felé, ahová az
újonnan megkeresztelt csecsemõt helyezik el. Annak ellenére, hogy a kereszte-
lõi lakoma helyszíne megváltozott, ezek a kísérõszövegek nem maradtak el, 
jelen vannak a közösség tudatában, gyakorlatában.

d. Tárgyak

„A tárgyak minden kultúrának szerves részét képezik és a különbözõ szo-
káseseményekben sajátos, szituatív jelentésekkel gyarapodnak. Tárgyi kódok-
nak nevezünk minden olyan materiális elemet, amit egy szokás keretében fel-
használnak egy szokásesemény funkciójának elérésére. A különbözõ tárgyak és
vizuális eszközök rendszerint jelentõs szerepet játszanak a népszokásainkban,
és egy-egy szokás specifikus jelentéseinek, funkciójának alapvetõ megvalósulá-
sát biztosítják, és végsõ soron az ember és a környezete közötti viszonyt is rep-
rezentálják.”33

Viski Károly A hagyomány tárgyai címû írásában arra hívja fel a figyelmet,
hogy a tárgyakhoz számtalan szellemi természetû hagyomány kapcsolódhat,
ugyanakkor tradicionális jellegû objektumokat is létrehozhatnak: például öltö-
zeteket, tárgyi kellékeket, különbözõ készítményeket. Verebélyi Kincsõ tanulmá-
nyában megemlíti azokat az alkalmi tárgyakat, amelyek egy ünnepi eseményt
emlékezetessé tesznek. Ezek a tárgyak általában egyetlen alkalomra készülnek,
de jelentõs szerepet játszanak majd a család életében több éven keresztül, tehát
dísztárgyként is megmaradnak. A pusztinai keresztelõ alkalmával elsõsorban
olyan alkalmi tárgyak jelennek meg, amiket csak ilyenkor használnak, esetleg
késõbb ezeknek különbözõ elemeit gyakorlati célokra használják fel. Kolozsnás
gyertyákat rendszerint csak keresztelõre készítenek, de a rajtuk lévõ vásznat ké-
sõbb ruhadarabok elõállítására is felhasználják. „A kolozsnát megtartottuk, míg
fel nem nõ a gyermek, azt örökké megtartottuk. Mielõtt csinálja az elsõ gyónást,
varrtunk neki inget abból. Addig kellett megtartani, amíg elsõ gyónást csinált a
gyermek.” (szül. 1928., gyûjt. 2019. 02. 23.) „Én megtartottam, mert a gyermekem
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meghótt 9 hónaposon, s az ingecskét abból varrta. […] Varrtak kicsike ember in-
gecskét, akkor nem volt annyi vétel, nem vettünk gunyákat. Feteke matériából
varrtak pantalonkát [nadrágot],  neki, patyéstat [nadrágtartó], s olyan szépen ki-
jött.” (szül. 1953., gyûjt. 2019. 02. 23.)

Népszokásaink keretében olyan tárgyak is élnek, amelyek elsõdlegesen nem
arra készültek, hogy egy szokáseseményen belül szimbólumként szolgáljanak.
Ilyen szükséges kellék például a keresztelõi asztal, ami nem kimondottan erre az
alkalomra készül, hanem egy hétköznapokban is használt asztalt díszítettek fel
úgy, ahogy a közösség egy ilyen eseményen elvárja. Olyan tárgyakat is használ-
nak, amelyek elsõsorban nem egy szokásesemény kellékeként készülnek: szõtte-
sek, asztal, párna. A tárgyi kódok tehát csak mint szituációkhoz kötött elemek
léteznek, más szóval a szokásrendszer tárgyi kódjai alapvetõen funkciójelek.
Ugyanakkor elõfordulhatnak a hétköznapi tárgyak ünnepi változatai is. Ilyen
szerepeket tölt be például a fehér vászon, amit a gyertyára felcsavarnak, a szõt-
tes abroszok, a díszes párnák, a tányér vagy a fazék, amiben a keresztszülõk
ajándékoznak. A reprezentációt szolgáló tárgyak nemcsak a látvány megterem-
tését biztosítják, hanem gyakran etnikai, társadalmi, felekezeti, lokális hovatar-
tozást, identitást és státust reprezentálnak. A különbözõ tárgyak és tárgyegyütte-
sek az eseményeken rendszerint egy-egy család presztízsét szimbolizálják.

e. Akusztikus jelek

Az akusztikus jelek is jelen vannak a pusztinai keresztelõn, de a zene csak a
templomi szertartást követõ lakomán jelenik meg, ahol a vendégek szórakozta-
tása a fõ cél. A faluközösségen belül a zeneszó a mulatságnak a jele, és a nyilvá-
nos térben zajló mulatságokról az egész közösség tudomást szerez. Az éneklés
pedig az emberek életszemléletét, világnézetét tükrözi. „S akkor a világ hozott
egy-egy 10 kilós bidony [üveg], bort, s akkor mü es egy 10 kilóst. S ott aztán et-
tünk, ittunk, mulattunk, vigadtunk. Úgy megrészegedtek, aki csak megitta, hogy
jóllaktak minden étellel. Jajj erõst szerettem, új szerettem énekelni, tudjad, hogy
többet sincs hova. Bánatba es…” (szül. 1939., gyûjt. 2019. 02. 17.)

Tehát a zenének és az éneknek összekovácsoló ereje van, és ezáltal is össze-
mosódnak a privát és a nyilvános tér határai.

Gasztronómiai elemek

Az átmeneti szokások étkezési szokásai formai és tartalmi szempontból egy-
aránt fontos elemei a beavatásnak. A gasztronómiai elemek a gyermek megszü-
letésétõl egész a keresztelõi lakomáig jelen vannak, az összetartozást, az együtt-
érzést, az örömöt, a fájdalmat egyaránt jelképezik. A gyermek születése idején
„csináltak keménylevest, mert ha nem fáj a hasa az asszonynak, akkor a bubá-
nak sem fáj lesz. Bordán síritett laskát csináltak [házi készítésû laska], olyan
gyenge ételeket. Tyúkot vittek még, házi tyúkot nem ilyen fehér tyúkokat.” (szül.
1954., gyûjt. 2019. 02. 27.) „Hoztak vizes laskát, levest, savanyú levet, egy tyúkot
sütve, pálinkát felpergelve, keménymagas ételt.” (szül. 1953., gyûjt. 2019. 02. 17.)

A keresztelõi ételek elkészítésének azonban mindig közösségi jellege volt,
azokat rendszerint a komaasszonyok és szomszédok kölcsönösségi alapon ké-
szítették el. 
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Viselet

A felvonulás jellegû eseményeken nagy szerepet kapnak a vizuális elemek, a
látványosságnak kiemelt jelentõsége van az események szerkezetében. Az ünne-
pi öltözetek hozzájárulnak a szokásesemény dekorativitásának a fokozásához. 
A közösség számára a keresztszülõk öltözete nagyon fontos volt, az egyházi szer-
tartáson a közösség elvárja, hogy hagyományos viseletet és kellékeket öltsenek
magukra. Aki a keresztelõn viseletben jelenik meg, sokkal nagyobb figyelmet és
megbecsülést nyer a közösség részérõl, mint az, aki modern ruhát visel. A gyer-
mek ruháinak ugyancsak jelentõs szerepet tulajdonítanak. Míg a közelmúltban
igen fontos volt, hogy a gyermeket fehér pókában vigyék keresztelni, ma ezt fel-
váltották a különbözõ ruhácskák, szoknyák, kosztümök. A keresztelõlakoma ide-
jén a gyermeket rendszerint a keresztelõi asztalra fektetik, ahol a közösség az 
öltözetét is megcsodálhatja. 

A keresztelõ idõtartama

„A legtöbb átmeneti rítus a család értékrendjének, társadalmi pozíciójának és
anyagi feltételeinek függvényében mûködik. A jelentõsebb fordulókhoz fûzõdõ
szokások növelik a családok közötti összetartozást, biztonságérzetet, ugyanak-
kor a specifikus tradíciók sajátos családi identitással is ellátják az adott famíliá-
hoz tartozó személyeket.”34 Akárcsak a lakodalom, a keresztelõ is fontos funkci-
ót tölt be a közösségen belül. A gyermek születésétõl fogva nemcsak a gyereket
vállaló családra, hanem a keresztszülõkre is odafigyel a falu. A keresztelõ nap-
jának elõestéjén kiemelt fontossága volt a keresztszülõknek és szülõknek a mi-
sén való megjelenése és gyónása. Másnap reggel a kisgyermekes háznál várják a
keresztszülõket, majd a gyermek elõkészítése után közösen mennek el a keresz-
telõi misére. A mise után következik a reggelig tartó mulatság, ahol a közösség
tagjai nem egyszerre, hanem egymást váltva vesznek részt. Az állandó résztve-
võk csak a keresztszülõk és a szülõk. Ez az esemény – az elõkészületeket nem
számítva – idõben sokszor egy teljes napot és egy éjszakát ölel fel.

Összegzés

A pusztinai közösségnek mind a mai napig létezik egy olyan jellegzetes kul-
turális, erkölcsi, vallási és szellemi arculata, tõkéje, közösségi tudata és kontroll-
ja, amely arra ösztönzi a közösség tagjait, hogy a helyben érvényes normákat és
kötelezettségeket tiszteletben tartsák. Ez az elv akkor is érvényes, ha a követen-
dõ életmódminták folyamatosan megváltoztak, és elsõsorban városi, nyugati
minták alapján szervezik meg a mindennapokat és az emberi élet fordulóinak
eseményeit is. A három különbözõ korosztályhoz tartozó nõ példájából is ki-
rajzolódik, hogy a változások ellenére sem maradtak el teljesen a hiedelmek és
szokások, hanem átalakultak, hozzásimultak a modern kor követelményeihez,
divatjához. A szokásokhoz szükséges szimbolikus, praktikus tárgyak és csele-
kedetek is átalakulóban vannak, alkalmazkodva a mai ember szükségleteihez.
Míg az 1950-es években a bábaasszony közremûködésével zajló otthon szülés
volt a követendõ minta, ezt idõvel fokozatosan felváltotta a kórházban való szü-
lés gyakorlata, ami azonban nem jelentette a bábaasszony tevékenységének tel-

95

2020/9



jes felszámolását. Nem ritka ma sem, hogy a kórházban szülõ nõk a bábához for-
dulnak a gyógynövényes fürdõk elkészítése céljából. 

A nagymértékû elvándorlásnak köszönhetõen megfigyelhetõ a társadalmi
élet fellazulásának, az élet sorsfordulóihoz fûzõdõ hagyományok és normák
megszegésének tendenciája is. A fiatal generáció körében az új és a hagyomá-
nyos értékrendhez való kötõdés együtt van jelen. A kettõs értékrend kialakulá-
sában ma még talán erõsebbnek mutatkozik a hagyományos pusztinai szokás-
rendszer, de abba fokozatosan beépülnek a városi, modern elemek is. A közeli
és távoli városokban letelepedett fiatalok még rendszeresen visszajárnak a falu-
ba, kétlakiságban élnek, és életük legfontosabb eseményeit, a házasságkötést,
gyerekeik megkeresztelését még mindig csak szülõfalujukban tudják elképzelni.
A városiasodás hatására csökkenõ gyerekvállalási kedv következtében a koma-
választási szokások is átalakulóban vannak. Míg a 20. század derekán gyakori
volt a nyolc-tíz gyerekes család és egy-két pár keresztszülõ gyermekenként, ad-
dig napjainkban ez megváltozott: a gyerekszám láthatóan csökkent, de a komák
száma elérheti akár a tizenötöt is. A migráció hatására az ajándékozási szokások
is nagymértékben megváltoztak, a praktikus vagy rituális funkciójú ajándékok
mellett egyre fontosabb szerepet kap a pénzadomány. 

Pusztina népi társadalmában a modernizáció és a nemzetközi munkamigrá-
ció következtében jelentõs változások zajlottak le az utóbbi fél évszázad során.
Azonban az anyagi javak, a gazdálkodás, a családi életfeltételek nagy horderejû
és viszonylag gyorsan végbemenõ változásához képest a mentális változások ki-
mértebben, lassabban mentek/mennek végbe, így a hagyományos rendhez több
szálon való kötõdés megmaradt a helyiek életében. Mivel jelentõs elzártságban
lévõ lokális társadalmat mindössze néhány évtized alatt, úgymond hirtelen ér-
ték a különbözõ és újabban elég távolról érkezõ hatások, gondolkodásmódbeli,
világnézeti minták, alakulhattak ki párhuzamosságok a társadalmi szokások te-
rén az újonnan formálódó közösségi értékrendben. Szemléltetésnek talán elég,
ha megemlítjük azt, hogy gyakran a nagyszülõnek és unokának nincs közös
nyelve, és 3-4 generáció között olyan jelentõs kulturális, életszemléletbeli sza-
kadékok alakulhatnak ki, melyek súlyosan deformálhatják a közösségi értékrend
családmodelljét is. Kutatásaim alapján úgy vélem, hogy a közösség valamilyen
módon megoldást talál a célszerûségen alapuló hagyományos szokásnak valami-
lyen formában való megmentésére és továbbéltetésére. A pusztinaiak életét meg-
határozó hit, vallásosság pedig nagymértékben hozzájárul a kialakult értékrend-
hez, amely a közösséget mind a mai napig összetartja. 
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