
Szakmai beszámoló a „Sírva jössz a világra, és körülötted 

mindenki mosolyog” című kiállításról 

(Átmeneti rítusok II.) 

 

Az átmeneti rítusok kiállítássorozat célja, hogy bemutassa a mai embereknek 
a régebbi korszakok rítusait, azok életmód és közösségformáló hatását, 

tárgykultúráját. Nem titkolt az a szándékunk, hogy megfogalmazódjon a 
látogatókban a korábbi, tárgyakban szegény korszakok szembeállítása a mai, 
fogyasztási javakkal elárasztott társadalommal. A személyes vonatkozások 

háttérbe szorulása a tárgyak rovására. 
A sorozat első eleme a Kettő egy pár – Szerelem, udvarlás, esküvő a 20. 
században című kiállítás volt, amely 2007-ben nyílt, és nagy népszerűségnek 

örvendett: az ország számos vidéki múzeumában, valamint a Néprajzi 
Múzeumban és a bécsi Collegium Hungaricumban is bemutatták. 

 
A bemutatáshoz a korábban már követett módszert követtük: 
1. nem időrendben, hanem témák szerint csoportosítva rendeztük be a 

kiállításban szereplő anyagot 
2. nem szabtunk időbeli határokat, bemutatva a legrégibb és legújabb 
anyagot egyaránt 

3. mivel az itt szereplő tárgyak csak részben tartoznak a hétköznapi élet 
szokványos tárgyi anyagához, az arányok nem a valódi, hanem a 

megőrzött/megmaradt dolgok mennyiségéhez igazodnak 
 

A kiállítás tematikus egységei 
 

I. Terhesség, felkészülés a gyermek érkezésére 
Az első és legfontosabb átmeneti rítus minden ember számára a születés, az 

életbe való belépés. Ugyanígy természetesen a házaspár számára is ez volt a 
családdá válás pillanata. A férfi, de még inkább a nő a gyermek 
nemzése/szülése által bizonyította be, hogy teljes értékű férfi/nő – azaz 

képes a legfontosabb feladatra, az élet továbbadására. Az utód mindig 
biológiai, fizikai, szellemi, anyagi befektetés. Míg a megszületett csecsemők 
nagy része nem érte meg a felnőttkort, csak a gyermek növekedtével 

tartották érdemesnek a ráfordítást is növelni. 
Ma a fogyasztásra való folyamatos ösztökélés legfontosabb terepe a 

gyermekkel kapcsolatos. A fiatal szülők számára kifejezetten lelkiismereti 
kérdéssé vált, hogy szinte megfoganásának pillanatától „mindent 
megadjanak” születendő gyermeküknek. Ez az igény már a méhen belüli 

életre is vonatkozik, a terhesség alatti (egészséges) életmódtól, a magzati 
vizsgálatoktól, a beszedett vitaminokon és zenehallgatáson keresztül, a 
kismama és leendő gyermeke ruházatáig, „felszereléséig”. 

A terhesség a régi idők parasztasszonya számára alig jelentett életmódbeli 
változást. Olyan ruházatot viselt, amilyent a körülményei engedtek. Ezt 

megkönnyítette, hogy a régi ruhadarabok gyakran kötővel szabályozható 
bőségűek voltak. A polgári rétegek asszonyai számára a terhesség egyet 



jelentett a nőnek a társasági életből történő kivonulásával. Amint meglátszott 

az állapota, otthon kellett maradnia, és csak legszűkebb – általában női – 
rokonságával érintkezett. Ez volt a család nőtagjai számára a babakelengye 

elkészítésének ideje is. 
A 20. század második felében a terhesség a nők elfogadott állapota lett, 
nekik is készítettek kényelmes, hordható ruhákat, cipőket, sőt divatot is 

teremtettek a kismamák számára. A huszonegyedik századra pedig 
büszkeség tárgya lett a gyermek érkezése, amelyet az egyre növekvő hasra 
simuló, vagy éppen a hasat megmutató ruhák, pólók, pulóverek 

hangsúlyoznak. A kismamadivat, a babakelengye, a terhességi 
„ismeretterjesztés” változásait, tárgyait mutatja be a kiállítás első egysége. 

Enteriőrben egy bölcsőt faragó férfi alakja kapcsolódik a témához. 
 

  
 

Bába, szülésznő, védőnő 
A várandós, szülő és gyermekágyban fekvő asszonyok segítségére mindig is a 

kortársaknál tapasztaltabb, képzettebb nők voltak a legfontosabbak. 
Képzettségük még a huszadik század első felében is nagyon vegyes volt, 
tanult szülésznőtől a pusztán ellesett, sokszor mágikus ismeretekkel 

rendelkező falusi tudós asszonyig sokféle volt közöttük. Viszont a korábbi 
századokban is közülük kerültek ki az első magasan képzett nők. 
Tankönyveiket, felszerelésüket, működésük kellékeit képviseli néhány 

tárlónyi könyv, egyenruha és eszköz. Ez a rész foglalkozik szervezeteik: a 
Stefánia Szövetség, a Zöldkereszt és a Védőnői Szakszolgálat bemutatásával. 

 



 
 

II. Szülés és gyermekágy 
Bár a szülés természetes dolognak számított, bizony minden nő igyekezett 

könnyíteni a szüléssel járó nehézségeken, különösen az első gyermek 
születésénél. Praktikáihoz varázsköveket, gyógynövényeket vagy pl. a férj 
övét használták, de szinte mindenütt voltak helyi csodaszerek is. 

Ebben a részben mutatjuk be a kórházból hazavitt „emléktárgyak” 
(terhességi könyv, ismeretterjesztő és reklámprospektusok, születési 
értesítők, köldökcsipesz és karszalag) egész sorát is. 

A bábaasszony jelenik meg a paraszti szülést bemutató enteriőrben is. 
 

   
 
Gyermekágy 
A szülés után az anya a gyermekágyba feküdt, és fürösztés után a babát is a 

mellére tették. Ez már a díszes ágyneművel megvetett ágy volt, amelyben a 
látogató rokonokat és szomszédokat fogadta. Sok helyen védekezésül el is 

függönyözték. A keresztelésig tartó időszak igen fontos teendője mind a 
csecsemő, mind az édesanya szempontjából, hogy az újszülött védve legyen a 
szemmelveréstől. Eltakarták az arcát, különféle óvó tárgyakat tettek melléje. 

A gyermekágy ideje alatt a nő tisztátalannak számított, nem hagyhatta el a 
házat, számos tiltó rendszabály vonatkozott rá. ezt szüntette meg az 
avatás/egyházkelő szokása és a gyermek keresztelése. 

 
Komaebéd-hordás/Paszit 



A gyermekágyban fekvő asszonyról és családjáról sok esetben a komák 

gondoskodtak. Ahol nem ez volt szokás, ott a nőrokonok vagy szomszédok 
látták el az első napokban élelemmel a felkelni nem tudó, és ételkészítéstől 

eltiltott asszonyt és a családját. Ez az étkezés volt a paszit, paszita, 
komaebéd vagy komavéka a nagyünnepihez hasonló, kötött ételsorral. Az 
élelmet egy üveg borral együtt a paszitos vékába helyezve letakarták. Az erre 

szolgáló vékaruha a stafírung legdíszesebb darabja volt. A kosarat a 
komaasszony személyesen vitte, legtöbbször a fején a gyermekágyas nő 
házához demonstrálva a paszit nagyságát és azt, hogy eleget tett a 

kötelezettségének. 
 

 
 
III. Befogadás a közösségbe: anyakönyvezés, keresztelés, névadó 
Az újszülött befogadása először a családi közösségbe történt: az apa vagy a 

nagyapa ölébe vette, nevén szólította. Neve, születése vagy keresztelése 
bekerült a családi Bibliába, vagy imakönyvbe. 

A hivatalos társadalmi befogadást az anyakönyvezés jelentette. A középkor 
óta különféle közösségek (egyházak, városok, szerzetesrendek) végezték a 
születések nyilvántartását. A kötelező egyházi anyakönyvezés 

Magyarországon a 17. században lett általános, az állami anyakönyvezés 
pedig 1895. október 1-től kötelező. Az anyakönyvbe bejegyzett személy jogilag 
a társadalom tagja lett. 

A gyermek a keresztség szertartásával lett hivatalosan az egyház tagja és az 
örök élet, az üdvösség várományosa. A korai időben igyekeztek minél 

hamarabb megkeresztelni az újszülöttet, hogy ne legyen kitéve hosszabb 
ideig rontásnak, igézetnek, szemmelverésnek, betegségeknek. Ha úgy 
látszott, hogy nem marad meg, a mindenki által feladható, ún. 

„bábakeresztséget”, „szárazkeresztséget”vagy „fődi keresztséget” is feladták 
rá. Ha mégis életben maradt, később megtartották a keresztelőt is, amit nagy 

ünnepi étkezés követett. Ezt is paszit(á)nak hívták, részt vett rajta az egész 
rokonság, és a gyermek keresztszülei. Vidékünkön általános volt az 5-8 pár 
keresztszülő, akik a keresztelőre illő ajándékot is adtak a gyermeknek. 



A keresztelési pólya, „szemfödél” és ruha a babakelengye legdíszesebb 

darabjai. Nagyon sok helyen generációról generációra szállt, általában 
megőrizték. 

Nem vallásos közösségben a keresztelőt a névadó ünnepség helyettesítette. 
A befogadó szertartások tárgyai kapnak helyet két nagy vitrinben, míg a 
különböző korú pólyatakarók számára egy külön tárlót rendeztünk be. 

 

    
 
IV. A csecsemőélet tárgykultúrája 

A korábbi századokban egy bizonyos kor eléréséig nem sokat „fektettek be” a 
gyermekek tárgykészletébe. Lehetőleg olyan ruhákat adtak rá, hogy ne legyen 

kár érte ha „baj éri”. ezért a fiúk is szoknyácskát hordtak. Ha már menni 
tudtak kalap, ill. kendő különböztette meg őket. Játékokat keveset 
készítettek a gyermekjátékot a szabadban töltött idő, ill. saját maga által 

fabrikált dolgok jelentették. Viszont sokat énekelgettek, mondókákat 
mondtak neki, höcögtetőket játszottak vele. 

A gyermek helye fokozatosan lett egyre jelentősebb a családban és a 
társadalomban egyaránt. A gyermekkultusz kialakulása, előretörése a jóléti 
társadalom egyik jellegzetessége. 

A tárgyakat a fürösztés-pelenkázás, etetés, ruházkodás, bútorok és szállítás 
témái köré csoportosítva rendeztük be, de helyet kapott a térben a 
szobatisztaságra szoktatás újabb tárgycsoportja is. 

 

    



 
 

 
 

 

    
 



   
 

 
 

A kiállításon látható három 1950-es, ill. 1970-es évekből származó 
oktatófilm, amelyet Bíró Ferenc gyűjteményéből a Diafilmmúzeum bocsátott 
rendelkezésünkre. 

Látogatóink 2 db mágneses puzzlet rakhatnak ki a tárlat megtekintése 
közben. 



Marx Mária 

etnográfus-főmuzeológus 


