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Bevezetés
Jelen tanulmányban néhány első látásra távolinak tűnő kulturális párhuza-
mot fogok tárgyalni, amelyekkel az iraki népszokások eredetével foglalkozó 
kutatómunkám során találkoztam. Minél nagyobb anyagot gyűjtöttem össze 
– mind írott forrásokból, mind szóbeli adatközlőktől –, annál egyértelműbbé 
vált számomra, hogy nem csak Irakban, hanem a világ rendkívül sok pontján, 
és köztük Magyarországon is megfigyelhetők meglepő hasonlóságot mutató 
szokások, illetve azok helyi változatai. Jelen írásomban ezeket a földrajzi helytől 
és vallástól teljesen függetlenül megjelenő, egymáshoz hasonlító tradíciókat 
gyűjtöttem össze – a teljesség igénye nélkül – a születéssel kapcsolatos szoká-
sok halmazából. Az írott források túlnyomó része a huszadik század második 
felében került lejegyzésre és az ezelőtti évtizedek gyakran máig is élő szoká-
saira koncentrál, amit jól mutat, hogy több általam megkérdezett személy is 
hasonló történetekkel gazdagította a gyűjtött anyagot.1

A magyar és iraki szokások összehasonlításakor nem szándékozom erede-
ti és átvett tradíciókról, kulturális kölcsönzésekről beszélni, jelen munkám 
semmiféle ilyen viszony felállítását nem célozza. Mégis felmerül a kérdés: mire 
vezethetjük vissza a hasonlóságot?

Az előbbi kérdést már sokan felvetették és a különféle válaszok köré többféle 
iskola épült. A két legfontosabb irányzat az evolucionizmus és diffuzionizmus. 
A evolucionista iskolán belül megkülönböztethetjük az egy szálon futó (uni-
linear), az univerzális (universal) és a több szálon futó (multilinear) evolúciós 
elképzelések csoportjait. Az egy szálon futó szerint egy fő evolúciós folyamat 

1 Fontosnak tartom itt megjegyezni, hogy a magyar vonatkozású források elsősorban írottak, 
hiszen hatalmas összegyűjtött anyag áll a rendelkezésünkre, amelynek bővítésével ezen mun-
kában nem foglalkozom. Az iraki anyaghoz viszont – minthogy ott a néprajzi anyaggyűjtés 
sokkal nehezebben érhető el – megpróbáltam magam is gyűjteni, és ahol ezt a téma megengedi, 
ott ezeket az anyagokat közzé is teszem.
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létezik, amelyen minden népcsoport végighalad saját üteme szerint.2 Az uni-
verzális megközelítés az előbb említett elmélet „finomabb” változata, amely 
nem egy idővonalra fűzi fel az eseményeket, hanem egyetemes fogalmak szerint 
(például barbárság, civilizáció) különbözteti meg a fázisokat.3 A több szálon 
futó evolúció elképzelése elszakad a korábbiaktól és különböző utakat feltételez, 
amelyek alapja az egyes térségek történelmétől is függ, nehézsége, hogy nem 
egyszerű a feltevések bizonyítása.4 A diffuzionista irányzat az előzőekhez ké-
pest szakít az önálló, fejlődésre képes csoportok meglétének feltételezésével, és 
minden fejleményt átvételnek tekint – azaz mindent csak egyszer „találtak fel”, 
az adott jelenség új földrajzi területen való megjelenése csak utánzás. Az iskola 
több merész elképzelése – mint például az, hogy minden civilizáció az egyip-
tomiból nőtte ki magát – zsákutcába futott, de az antropológiai és etnográfiai 
kutatás módszertana, a különböző területek szokásainak összehasonlítása sok 
mindent köszönhet az irányzatnak.5

Továbbá fontos kiemelni, hogy a születés vagy szülés esetében mindvégig át-
meneti rítussorról beszélhetünk, amelyhez szorosan kapcsolódnak a különböző 
védelmi rítusok is. Ahol pedig védelemre van szükség, ott olyan fogalmakról 
is beszélnünk kell, mint a mágia, vagy az animizmus.6

Az azonos elemeket az emberi gondolkodásmódból, életmódból és élet-
helyzetekből adódó hasonlóságok irányából érdemes megközelíteni. Az em-
beri természetből adódik, hogy megpróbál választ adni olyan kérdésekre, 
amelyekre nem tud kézzelfogható bizonyítékot felmutatni, illetve az is, hogy 
valamilyen módon megpróbálja irányítani ezeket az elemeket. Pontosan ez 
történik varázslás során, illetve ezért személyesít meg és „ad lelket” sok nép 
nem emberi lényeknek, állatoknak, tárgyaknak vagy jelenségeknek, illetve hisz 
istenségekben, szellemekben.

2 Alan Barnard, History and Theory in Antropology, Cambridge University Press, Cambridge, 
2000, 29. Ld. még 29–38.

3 Barnard, i.m., 38; Ld. még 38–40.
4 Barnard, i.m., 40–42.
5 Barnard, i.m., 47–60.
6 Ebben a rövid tanulmányban e fogalmak legalapvetőbb pilléreit érintem csak, így elsősorban 

klasszikus szerzőkhöz térek vissza. A téma mai kutatói közül azonban mégis meg kell említenem 
néhányat. Ilyenek Frank Klaassen, aki a középkori és reneszánsz időszakot vizsgálja, Michael 
York, aki a vallás és mágia kapcsolatáról is ír, David Murray, akinek az afrikai és indián hagyo-
mányokról jelent meg könyve, Valerie A. Kivelson, aki a szláv térség történelmével és mágikus 
hátterével foglalkozik, illetve Michael D. Swartz, aki a zsidó hagyomány mágikus elemeit is 
kiemeli kutatómunkájában. 
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Különböző kutatók különböző elméleteket dolgoztak ki a mágia és animiz-
mus kialakulását illetően. A téma úttörői közül Frazer szerint a mágia meg-
előzi az animista elképzeléseket, míg mások a különböző vallások kialakulását 
az animizmushoz kapcsolják. Többen óvatosabbak és a két jelenség párhuzamos 
fejlődése mellett foglalnak állást.7

Carveth Read a mágia és az animizmus fogalmának tisztázásakor8 a két 
jelenséget úgy különbözteti meg egymástól, hogy a mágiát konkrét tettekhez 
köti: véleménye szerint a mágia alkalmazása során az egyén nem szerez új 
képességet, pusztán csak felismeri azt, hogyan tud irányítani egy eleve létező 
eszközt, míg az animista jelenségek során egy lélek önálló akarata által tud 
hatást kifejteni, amelyet közvetítő eszköz nélkül is képes megtenni. A gondolat 
kiegészítéseképpen hozzáteszi, hogy egy ember maga birtokolhat például ártó 
szemet, vagy lehet olyan helyzetben, amely különleges hatalommal ruházza fel, 
de ez Read szerint nem tekinthető az ő önálló akaratának, mindössze birtokosa 
az „eszköznek”.9 Az animizmus esetében az egyének hisznek abban, hogy egy 
élettelen tárgynak vagy egy természeti jelenségnek is van lelke. Más megkö-
zelítésben egy rész kapcsolódhat az egészhez, mint a levágott haj vagy köröm 
esetében, amely által hatást gyakorolhatunk a személyre, akitől származik. 

Az átmenet rítusai
Jelen munkámban a legfontosabb átmeneti rítusok egyikével, a születéssel és 
a hozzá kapcsolódó szokásokkal foglalkozom. Ahhoz, hogy az egyes szoká-
sokat összehasonlíthassam, a rítusok szerkezetét és típusát is figyelembe kell 
vennem, ehhez van Gennep osztályozását vettem alapul.

Az átmeneti rítus (rites de passage) fogalmát először Arnold van Gennep 
francia etnográfus használta a múlt század elején, azóta rengeteg írás szü-
letett a témában, amelyek alapjai megegyeznek van Gennep elméletével, így 
az elnevezés megalkotójához szeretnék visszatérni. Ahogy az Átmeneti rítusok 
magyar kiadásának előszavában szerepel: „Az átmeneti rítusok […], olyan 
rítuskategória, amelyben az ember biológiai sorsa kulturális gyakorlatával 
párosul.” 10 Azaz az egyik időszakból a következőbe való átlépést nem csak 

7 Ld. bővebben Carveth Read, The Origin of Man and of His Superstitions,Cambridge Unierstiy 
Press, Cambridge, 1920, 108–109.

8 Carveth maga Westermarck Development of Moral Ideas c. munkájára hivatkozik.
9 Read, i.m., 110–111.
10 Vargyas Gábor, Arnold van Gennep és az Átmeneti rítusok, előszó a következő kötethez: Arnold 

van Gennep, Átmeneti rítusok, L’Harmattan Kft., Budapest, 2007, 23.
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a biológiai változás jelenti, hanem az ahhoz kötött szertartással együtt való-
sul meg. Ilyen szertartás például a házasság, ahol a menyasszonyból feleség 
lesz, vagy egy diák mesterré avatása, a felnőtté válás, a temetés és az általam 
tárgyalt születés is – minden esetben valamilyen (társadalmi) pozícióváltás 
történik. Van Gennep az egyes eseményeket három különböző fázisra osztja, 
„elválasztó” (rites de séparation), „határhelyzeti” (rites de marge) és „befogadó” 
részekre (rites d’agrégation), minden átmeneti állapot ezekből a szakaszokból 
áll.11 Az egyes szertartásokban általában egy fázis külön kiemelhető, így to-
vábbi felosztások során beszélhetünk átmeneti rítuson belül például befogadó 
rítusról, amelyben különválaszthatjuk az előbb említett három fázist is.

Az átmeneti rítusokhoz rendkívül szorosan kapcsolódnak a különböző vé-
delmi rítusok. Miközben az egyén egyik szintről vagy csoportból a másikba 
lép, szinte minden esetben védtelenné válik egy időre, így a védelmi rítusok 
az átmeneti szertartások részeivé válnak. Az általam olvasott forrásokban 
ez újra és újra szembeszökik, illetve a megkérdezettek is elsősorban ezekről 
a szokásokról számolnak be. Emellett a születést kísérő rítusokban gyakoriak 
a hasonlóságokon alapuló hiedelmek is (szimpatikus mágia, tabu).

A születés, mint átmeneti rítus
A születéssel kapcsolatos szokásokat tekintve különböző csoportokat hozha-
tunk létre. Ha időszakokra próbáljuk osztani őket, ezek: szülés előtti időszak, 
gyermekágy, majd bizonyos idő elteltével visszatérés a normális kerékvágásba 
egy új pozícióban. A szülésig bekövetkező eseményeket van Gennep így cso-
portosítja: a terhes asszonyt először „elkülönítik” a család többi tagjától, kikerül 
a normális pozíciójából, a szülés közeledtével határhelyzeti fázisba kerül, majd 
a gyermekágyas időszakban befogadják őt új szerepébe (anyaság). A terhesség 
és a gyermekágyi fázis együtt tekinthető átmeneti időszaknak.12 Ha az újszülött 
kerül figyelmünk középpontjába, akkor nála az első határhelyzeti fázis az édes-
anya átmeneti időszakának utolsó részével (visszatérés a normális életvitelhez 
már anyaként) esik egybe, ekkor történik meg az elválasztás (amelynek része 
például a köldökzsinór elvágása). Ezt követően a csecsemő az első határfázisba 
lép. A gyermekágyas időszak leteltével a csecsemő is átesik az első befogadáson 
vagy beavatáson – amely például a névadás lehet.13

11 van Gennep, i.m., 48–49.
12 van Gennep, i.m.,, 71.
13 van Gennep, i.m.,, 79.; ill. ld. még: 79–89.
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Az időszakok mellett érdemes a „szereplők” alapján is kategorizálni: magától 
értetődő a kismama és a gyermek köré társítható szokások megléte, illetve kul-
túránként változik az idegenek és a család – azon belül a szűk család (nuclear 
family) – fogalma. Mindegyik fázishoz különböző védelmi rítusok és tabuk 
társíthatók, amelyek általában mind az anyára, mind a gyermekre érvényesek, 
vagy valamilyen módon összekapcsolhatók.

A szüléssel kapcsolatos rítusok mágikus elemei 
A szülés előtti időszakban, amely során a várandós nő kikerül megszokott tár-
sadalmi pozíciójából, átmeneti fázisba kerül, veszélyeztetetté válik és fokozott 
figyelmet igényel. Életét és a baba jövőjét számos hiedelem, tilalom vagy más, 
a védelmét szolgáló szokások követik. 

Az időszakra jellemző, általam összegyűjtött szokások elsősorban a szimpa-
tikus mágia elemeit hordozzák. A szimpatikus mágia a hasonlóságokra épül, 
Read ezt a közvetlen mágia továbbfejlődésének tartja.14 A szimpatikus mágikus 
tevékenység során, nem közvetlenül az adott vadra vagy emberre irányítjuk 
például a varázsigét, hanem egy hozzá hasonló tárgyra, szobrocskára, kép-
re stb., vagy másik esetben egy részére, például egy ember körmére, hajára. 
A hasonlóság nem csak kézzelfogható dolgokra terjed ki, egy varázsló példá-
nak okáért akár el is játszhatja azt az eseményt, amelynek eljövetelében bízik, 
gondoljunk különböző népek esőtáncára. Szimpatikus mágiáról beszélhetünk 
véleményem szerint akkor is, amikor ezeket a „varázslatokat” nem tudatosan 
hajtjuk végre, de gondosan ügyelünk egy hasonlóságon alapuló szituáció el-
kerülésére, vagy előidézésére. 

A mágia kialakulását tekintve Read szerint két jelenség összekapcsolásáról 
van szó: az egyik magával vonzotta a másikat, így ha meg szeretnénk ismételni, 
az első jelenség imitálásával tehetjük azt meg.15 Hogy erre képesek legyünk 
állandó igazsággal bíró következtetéseket kell felállítanunk és egy megismé-
telhető sémát kell létrehoznunk. Minél szokatlanabb a második jelenség annál 
nagyobb erejű varázslatról lehet szó, és minél ősibb vagy minél idegenebb és 
rejtélyesebb maga a varázslás folyamata, annál erősebb a hatása.16 

A fogalmak van Gennepnél is megjelennek: megkülönbözteti a „szimpatikus” 
rítusokat, amelyeknél a hasonló hat a hasonlóra, illetve a „fertőzési”17 rítusokat, 

14 Read, i.m.,, 134.
15 Read, i.m.,, 116.
16 Ld. még Read, i.m.,, 125–126.
17 Angol: contagious; „érintkezési” vagy „átviteli”.
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amelyeknél a kívánt hatás érintkezés által érhető el. Az egyes rítusok továbbá 
lehetnek „közvetettek” vagy „közvetlenek”,18 vagyis hathatnak közvetlenül 
a célszemélyre, vagy valamilyen közvetítőn, például szellemen keresztül.

A vizsgált vidékekről dióhéjban
Mindkét ország esetében arra törekedtem, hogy különböző hagyományú vi-
dékek szokásait mutassam be, így Irakban nem csak síita, hanem szunnita, 
és nem csak az arab, hanem például a türkmén népesség szokásaiból is meg-
próbáltam szemezni. Magyarország esetében, ahol az etnikai összetétel ennél 
egységesebb képet alkot, szerepelnek települések az északi, a középső és a déli 
régiókból is. Természetesen ez nem ad teljesen átfogó képet a két ország minden 
egyes vidékére külön-külön jellemző tradíciókról, de ebben a rövid esszében 
ez nem is lehet cél. 

Irak esetében az északi, elsősorban szunnita türkmén lakosságú TallaÝfarról, 
a közép-iraki, a babiloni romoktól néhány kilométerre található, többnyire síi-
ta lakosságú Íilláról, továbbá a tőle délkeletre eső SimÁwáról lesz majd szó, 
amelyet szintén síita arab lakosság jellemez, de nem feledkezhetünk meg arról 
sem, hogy évszázadokkal korábban fontos zsidó központ volt. Az utolsó iraki 
helyszín KarbalÁÞ, síita szent város.

Magyarországról említésre kerül többek között Makó az ország délkeleti 
részéből, amely vegyesen római katolikus és református lakosságú város. Szó 
lesz továbbá az Alföldtől északkeletre eső Hajdúságról, az északkeleti Szuha-
völgy néhány kisebb településéről, illetve néhány jászsági faluról is. A terület 
történelmi hátterét végiggondolva, az északi területeket szláv, míg a középső 
és déli részeket első sorban török kulturális hatás érhette leginkább.

Születés Irakban

A szülés előtti hiedelmek és tabuk
Az iraki Íillában az állapotos asszony maga dönti el, hogy kivel osztja meg 
a gyermekvárás örömhírét; első gyermeknél gyakori, hogy egészen a végsőkig 
titokban próbálják tartani és csak a legszűkebb családi körrel közlik a baba jö-
vetelét.19 Ugyanitt fontos, hogy a leendő édesanya bármilyen ételt megkapjon, 

18 van Gennep, i.m., 45–46.
19 ÑabÁÎ NÙrÐ MarzÙk, „ÝÀdÁt wa-taqÁlÐd al-Îiliyya fÐ-l-Ýuqm wa-l-wilÁda”. BÁsim ÝAbd al-ÍamÐd 

ÍaMÙdÐ (szerk.): ÝÀdÁt wa-taqÁlÐd al-ÎayÁt aš-šaÝbiyya al-ÝirÁqiyya, DÁr aš-šuÞÙn al-×aqÁ×iyya 
al-ÝÁmma, Bagdad, 1986, 167–174,  171.
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amit megkívánt (waÎm; „kívánósság”), és hogy próbálják azt a helyzetet el-
kerülni, hogy olyan élelmiszerre támadjon gusztusa, amelyet nem tudnak 
biztosítani számára. Ilyenkor ugyanis az történhet, hogy ha megvakarja egy 
testrészét, olyan nyomot hagy rajta, amely a megkívánt dologgal azonos for-
májú.20 Egy másik Îillai forrás szerint, ha a kismama nem kapja meg az adott 
ételt, akkor a gyermeken olyan formájú anyajegy keletkezik, amilyen a meg-
kívánt étel.21 A hasonló formájú anyajegy és folt megjelenése szintén jó példája 
a szimpatikus mágia napjainkig való továbbélésének vagy a szimpatikus és 
fertőzési rítusoknak.

A szimpatikus mágia pozitív formája mellett, a negatívnak még nagyobb 
szerep jut. Ez nem más, mint a tabu. 

A tabu egy személy, egy dolog, egy tevékenység vagy szó veszélyessége, 
amelynek megérintése, kimondása, vagy a vele való bármilyen érintkezés 
kerülendő. A veszélyesség a dolog vagy ember természetéből, vagy valami 
hozzákapcsolásából adódik.22 

Frazer a tabut a szimpatikus mágia negatív használataként írja le, azaz egy 
esemény elkerülésére és nem előidézésre tett kísérletként,23 van Gennepnél 
pedig a negatív rítusok csoportjába sorolandó.24

Kutatásom során többek között a következő tabukra bukkantam: nem jó 
terhesség alatt csúf, negatív dolgokra nézni, hiszen olyan gyermek születhet, 
amely ezeket a tulajdonságokat hordozza. Íillában élő hiedelem, hogy a kis-
mama nem pillanthat a Holdra holdfogyatkozáskor, mert a gyermek arca 
rózsaszínné válhat.25 Mások ugyanitt úgy tartják, hogy jobb, ha az anya nem 
látogat sírokat és nem vesz részt gyászszertartásokon, különben gyász érheti 
a saját házát is. Nem hallgathatja meg egy elvetélt nő történetét, nehogy vele is 
ez történjen. Olyan asszonyok esetében, akiknek hosszas próbálkozás ellenére  
sem született még gyermekük, e szokások betartása kiemelten fontos. 

A köldökzsinór és a méhlepény
A szülés menetének leírását nem fogom részletezni, de fontosnak tartom ki-
fejteni a köldökzsinórhoz és a méhlepényhez fűzött hagyományokat ki fejteni. 
20 MarzÙk, i.m., 171.
21 Személyes interjú, 2014. 12. 12., síita, Îillai iraki nő, 65 éves.
22 Read, i.m.,, 131.
23 James Frazer, The Golden Bough, Macmillan, New York, 1922, 18–21. 
24 van Gennep, i.m., 46.
25 MarzÙk, i.m.,171.
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Ha visszatérünk van Gennep felosztásához, az előbb említett köldökzsinór-át-
vágással megtörténik a csecsemő elválasztása az édesanyától, a kismama gyer-
mekével együtt új fázisba kerül, abba az időszakba, amikor a legtöbb védelemre 
van szüksége. A következőkben a köldökzsinórhoz köthető hiedelmeket ve-
szem sorra.

Egyik adatközlőm,26 aki Íillában született, viccelődve mesélte, hogy édes-
anyja mindig átkozta a napot, amikor a lánya köldökcsonkját az iskola udvarára 
hajította, hiszen gyermeke annyira szerette az iskolát, hogy mindennap későn 
jött csak haza. Tehát, ha egy család azt akarta, hogy a gyermek később örömét 
lelje egy mesterségben, a köldökzsinór darabját egy ilyen épület udvarába dob-
ták, vagy temették. Szintén tőle hallottam arról a szokásról, hogy a szülés után 
a méhlepényt és a köldökzsinórt megtisztítják és megszámolják a rajta lévő 
csomókat, s ahány csomót találnak, annyi gyerek fog még születni a hagyo-
mány szerint. A simÁwai leírások ugyanezt a szokást említik: a köldökcsonkot 
mecsetek, hivatalok vagy iskolák mellé temetik, hogy a gyermek később sze-
resse a tudományokat.27 TallaÝfarban is elterjedt szokás, hogy a köldökzsinór 
egy darabját például egy könyvbe teszik, vagy eltemetik egy ceruzával együtt, 
vagy egy iskola udvarára dobják, annak reményében, hogy az újszülött majd 
szeretni fogja az iskolát, jó mesterséget tanul ki és akár hivatalnok is válhat 
belőle. Az eltemetett köldökzsinór darab mellé olyan foglalkozással összefüggő 
tárgyat tesznek, amilyet az utódnak remélnek.28 KarbalÁÞban is él ez a hagyo-
mány: a köldökzsinór darabot az anyák egy bolt mögé vagy iskolaudvarra ha-
jítják egy kis pénz kíséretében, annak reményében, hogy a gyermekük később 
sikeres kereskedő, vagy hivatalnok lesz. Ez a szokás a lányok esetében is él, de 
kevesebb pénzt hajítanak a köldökzsinór darab után.29 

A szimpatikus mágia elemei mellett animista elképzeléseket találhatunk 
a fenti szokások mögött. Nem felejthetjük el, hogy itt nem egy „semleges”, má-
gikus erővel bíró tárgyról van szó, hiszen a köldökcsonk a gyermek (és az anya) 
része volt, és annak ellenére, hogy már nem tartozik a testéhez, még is hatással 

26 Személyes interjú, 2014. 12. 12., síita, Îillai iraki nő, 65 éves.
27 SaÝadÐ RaÎÐm as-SimÁwÁÐ, „al-WilÁdÁt qadÐman – al-ÝÀdÁt wa-t-taqÁlÐd fÐ-s-SimÁwa”,  

www.iraqalyoum.net, 2013.03.03.
28 ÝAlÐ at-tallaÝfarÐ,  „Dawrat al-ÎayÁt fÐ TallaÝfar”. BÁsim ÝAbd al-ÍamÐd ÍaMÙdÐ (szerk.): 

ÝÀdÁt wa-taqÁlÐd al-ÎayÁt aš-šaÝbiyya al-ÝirÁqiyya, DÁr aš-šuÞÙn al-×aqÁ×iyya al-ÝÁmma, Bagdad, 
1986, 94–114. 96.

29 SalmÁn HÁdÐ aÔ-ÓaÝMa, „MarÁsÐm dawrat al-ÎayÁt fÐ KarbalÁÞ”. BÁsim ÝAbd al-ÍamÐd ÍaMÙdÐ 
(szerk.): ÝÀdÁt wa-taqÁlÐd al-ÎayÁt aš-šaÝbiyya al-ÝirÁqiyya, DÁr aš-šuÞÙn al-×aqÁ×iyya al-ÝÁmma, 
Bagdad, 1986, 75–94. 76.
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van rá és varázstevékenység nélkül is befolyásolja tulajdonosát. A köldökzsinór 
darabot a példákban vagy megőrizték, vagy elásták, vagy pénzt, azaz (nemes)
fémet tettek mellé, minden esetben figyeltek tehát arra is, hogy ne kerüljön ártó 
kezekbe – hiszen a fém védelmet nyújt a transzcendens lényekkel szemben –, 
és hogy a vele történő dolgok majd hatással legyenek a későbbi felnőttre is. 

Az animizmus esetében Read a következő felosztást dolgozta ki: (1) egy lélek 
megszáll egy másik tárgyat vagy élőlényt, (2) mindennek van egy saját lelke 
(vagy „tudatossága”), amely nem választható külön, (3) a dolgok maguk nem 
rendelkeznek önálló tudattal, tudatukat egy léleknek köszönhetik, amelyet 
akár egy másik lény el is pusztíthat, (4) az előbbiek alfajai, összetételei.30 A fenti 
és a később következő eseteknél a rész-egész kapcsolat figyelhető meg, azaz 
a második kategória egyik alcsoportja: egy lénytől leválasztott darab továbbra 
is összeköttetésben áll az említett lénnyel. 

Ha John W. Chapman tinneh indiánokról vett írásából merítünk, ugyanezt 
a gondolatot találhatjuk meg. Chapman az indiánok lélekhitéről többek között 
azt is írja, hogy az emberre nem úgy tekintenek, mint egy lélekkel rendelkező 
lényre, hanem minden testrészének önálló lelke, akarata és vágya van: „Nem 
a férfi az, aki lát, hall, gyalogol vagy lélegzik, hanem a szem lát, a fül hall, 
a láb gyalogol, és a száj lélegzik.” Mindezek a részek közösen alkotják meg 
az egészt, így értelemszerűen az egyes részeken keresztül árthatunk az egésznek 
is. Chapman leírása ugyanúgy példáképpen hozza a köldökzsinórt, a méhle-
pényt (amelyet a gyermek idősebb testvérének is neveznek), a hajat, a nyálat, 
vagy a vért, amelyekhez az előbb leírtak miatt csak beavatott érhet.31

Ugyanennél az oknál fogva szentelnek különleges figyelmet a haj- és köröm-
vágásnak is.32 Ahogy egy másik adatközlő33 mesélte, a viták elkerülése miatt 
a levágott körmöket mindig kihajítják az ablakon, és ezzel a szokással mind 
iraki férjének édesanyjánál, mind Erdélyben találkozott már. Íillai adatközlőm 
elbeszélése szerint pedig, ha egy gyerek vagy az anyós összedörzsölte körmeit, 
akkor vita volt várható a családban.34 Samuel M. Zwemer gyűjtésében35 pedig 
olyan leírásokat olvashatunk, amelyekben egy észak-afrikai muszlim személy 

30 Read, i.m., 150.
31 John W. Chapman, „Tinneh Animism”, 299. American Anthropologist, New Series, XXIII/3 

(Jul.-Sep., 1921), 298–310. 299.
32 Ld. bővebben Samuel M. Zwemer, The Influence of Animism on Islam, The Macmillan Company, 

New York, 1920, 66–84.
33 Személyes interjú, 2014. 09. 10., magyar keresztény asszony, 50 év körüli.
34 Személyes interjú, 2014. 12. 12., síita, Îillai iraki nő, 65 éves.
35 Zwemer, i.m., 71.
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kifejezetten vigyázott arra, hogy miután fodrásznál volt, levágott haját gondosan 
összekeverje más emberek levágott hajával, hogy ezzel ne tudjanak neki árta-
ni. Ez a szokás ma is létezik még Egyiptomban is, ahol a fodrász szalonokban 
vigyáznak arra, hogy a levágott haj ne kerülhessen rossz kezekbe, hogy ne érje 
ártás (a×ar).36 Ugyanezt teszik az animista hitű indiánok, vagy a malájok is.37

A fürdetés 
A következőkben olyan szokásokat gyűjtöttem össze, amelyeket azért alkal-
maznak, hogy az újszülöttet megvédjék, továbbá, hogy a jövőben be tudjon 
majd illeszkedni az adott csoportba, hozzászokjon a környezete elvárásaihoz 
és hagyományaihoz.

Az egyik legjobb példa erre a gyermek megfürdetése – itt természetesen nem 
a mindennapi fürdetésre gondolok, hanem speciális körülmények között vég-
rehajtottra. TallaÝfarban néhány család olyan vízben fürdeti meg a csecsemőt, 
amelybe előzőleg gránátalma héjat, egy vasdarabot, sót, illetve árpát tettek. 
Az egyes elemek a következő célt szolgálják: a só védelmet nyújt a különböző 
ártó szellemektől; a gránátalma megfesti a gyermek bőrét és ezzel ellenállóbbá 
teszi a Nappal szemben; az árpa és a vas – analógia az ekére – pedig elősegíti, 
hogy a jövőben szeresse a mezőgazdasági munkát.38  

A simÁwai hagyományoknál is fontos, hogy az újszülöttet a hetedik napon 
fürdessék meg. Ilyenkor a csecsemőt vízzel és olívaolajas szappannal mosdat-
ják meg, amely anyagokhoz védő szerepet társítanak.39

A csecsemő megmosdatása mellett rendkívül fontos szerep jut az édesanya 
megfürdésének is. A szülés utáni első fürdésen, amely páratlan napra kell 
essen – azaz a szülés utáni ötödik vagy hetedik napra – az anya egyedül vesz 
részt, nem lehet mellette más. E hagyomány azt a célt szolgálja, hogy ha nincs 
menekvés a rossz elől, az csak egy embert érjen és ne okozzon bajt a többi 
hozzátartozónak, hiszen a néphit szerint az anya szülésnél vesztett vére felhívja 
az ártó szellemek figyelmét, és ezzel bajt hozhat a házra.40 A fürdés szertartása 
összekapcsolódik az egyik fázisból a következőbe lépéssel is.

KarbalÁÞban a szülés utáni hetedik napon a nőrokonok, a bábával és a ba-
bával együtt elkísérik az anyát a fürdőbe. Tél idején visznek magukkal salátát, 

36 Shereen El Feki, Sex and the Citadel, Vintage Books, London, 2014, 70.
37 Ld. még Walter William Skeat, Malay Magic, Macmillan and Co., London, 1900.
38 at-tallaÝfarÐ, i.m., 96.
39 as-SimÁwÁÐ, i.m.
40 at-tallaÝfarÐ, i.m., 98.
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na rancsot és fehér citromot, amelyet az anya a forró fürdő után elfogyaszt, il-
letve rutafű termést égetnek az ártó szellemek elűzése végett. Nyáron görög- és 
sárgadinnyét, gyümölcslevet, szőlőt, uborkát, gránátalmát és más idénygyü-
mölcsöt visznek magukkal. A fürdető asszony (dallāka) és a bába megfürdetik 
a kismamát, majd a bába mindenféle gyógyolajjal és pozitív hatású készítmény-
nyel keni be a testét.41 SimÁwában szintén a hetedik napon az anya gránátalma 
héjas vízben fürdik meg, amely a fertőtlenítést szolgálja.42

A tallaÝfari szokás eltér a többi területről szóló leírásoktól, hiszen máshol 
kifejezetten hangsúlyozzák, hogy a kismamát és a gyermeket nem hagyhat-
ják egyedül és az első fürdőzésre is közösen mennek el. Ami viszont minden 
leírásban egyezik, a páratlan számok, kifejezetten a hetes szám különleges 
szerepe, illetve magától értetődően a víz motívuma, az élet és az újjászületés 
jelképe, amely az új fázisba való belépéshez szükséges.

Szülés Magyarországon

A születés előtt
Csak úgy, mint Íillában, Makón is csak a szűk családi kört tájékozatták a gyer-
mek érkezéséről, itt viszont nem attól féltek, hogy a kismama elvetélhet, ha-
nem a terhességet természetes állapotnak tekintették és úgy vélték, hogy előbb 
utóbb úgyis meglátszik majd és akkor mindenki számára világossá válik. Aki 
mégis titkolta, annál a helyiek babonája szerint némán születhet a gyermeke, 
vagy enyhébb változat szerint később tanul csak meg beszélni.43 A szimpatikus 
mágia eleme, hogy a hasonló hasonlóságot vonz: ha az anya néma a kérdést 
illetően, a gyermek is az lesz. A Hajdúságban az első gyermek jövetelét a kis-
mama először édesanyjával közölte, aki jó tanácsokkal látta el és megosztotta 
vele saját tapasztalatait, a többi gyereknél a kismama már tapasztaltabb volt 
és férjével közölte elsőnek a hírt – láthatjuk, hogy itt is elsősorban praktikus 
oka volt a tájékoztatottak sorrendjének.44

Fontos itt azt is megjegyeznem, hogy gyakran a szegény makói családok-
nál, ahol egyetlen munkás kezet sem lehetett nélkülözni, a kismama egészen 
41 aÔ-ÓaÝMa, i.m., 77.
42 as-SimÁwÁÐ, i.m.
43 Markos Gyöngyi, A születés hagyományai Makón, Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi 

Tanszék, Debrecen, 1986,21., illetve: Sajókazán találkozhatunk ugyanezzel a hiedelemmel – 
Szekeres Ilona, Az emberélet fordulói születés, házasság, halál, [Sajókaza, 1994.]  8.

44 Szekeres Gyula, „Az élet három szüksége…”. A születés, a házasság, és a halál körüli szokások 
a Hajdúvárosokban, Hajdúsági Múzeum, Debrecen, 2002, 12.
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a szülésig dolgozott. Ahogy Markos írja, ez a gazdasági helyzetből és a terhes-
ség természetes állapotnak tekintéséből adódott, nem olyan látványos az el-
különítés tehát, mint például Irakban, vagy a gazdagabb makói családoknál. 
Az asszony azonban itt is átmeneti fázisba kerül, hiszen magától értetődő 
módon, biológiai szempontból kilép a normális életvitelből, így természetes, 
hogy itt is megfigyelhetők különböző óvintézkedések, vagy tiltások, amelyek 
a jövendőbeli édesanyát és gyermekét érintették. Példának okául, ha valamit 
a terhes asszony megkívánt, azt feltétlenül meg kellett neki adni, nehogy baja 
legyen a gyermeknek.45 A Hajdúságban, ha várandós asszony olyan helyre 
érkezik, ahol éppen étkeznek, feltétlenül meg kell őt kínálni, illetve ha eladó 
élelmiszerre támad gusztusa a kívánságát nem fojthatja magába, különben 
gyermeke akár halva is születhet.46

Az anyajegy megjelenésére a magyar hagyományok között is találtam számos 
példát. A különböző leírások a kívánóssághoz (ld. a Îillai példát), ütéshez, egy 
dobott tárgy nyomához, vagy bármilyen, a kismamához érő dologhoz kap-
csolják a babán vagy anyukán megjelenő anyajegyeket, szeplőt vagy foltokat.47  
A Hajdúságban például a terhes asszonynak tilos volt libát vagy bármilyen 
szárnyast tépnie, nehogy „tűzfoltok” keletkezzenek a csecsemőn. Szintén akár 
rózsát, akár kalapot vagy disznótoron húst dobtak a kismamához, az később 
mind nyomot hagyhatott.48 A Szuha-völgyben egyesek szerint az anyajegy 
akkor jön létre, ha az anya az eset megtörténtekor még nem tudta, hogy vá-
randós.49 Jászkisérben a Îillai és magyar szokások ötvözetét találjuk: ha a kis-
mamát megdobják vagy megütik és odakap, akkor a csecsemőn ott lesz majd 
anyajegy.50

Más vidékeken a fiatalasszonynak érdemes hajas kukoricát enni és kormos 
kéménybe nézni, hogy a gyermeke nagyhajú és feketeszemű legyen. 

45 Markos, i.m., 20–22.
46 Szekeres Gy., i. m., 13.
47 Hasonló hiedelemmel találkoztam egy lengyel történetben, amely szerint egy kismamára egy ló 

sarat rúgott, az asszony az ismert babonák ellenére megtörölte az arcát és éppen ezen a ponton 
a gyermeken születés után egy szőrős folt volt. Hasonló történet köthető egy másik kismamához, 
aki az arcára csapott egy egértől való félelmében, a kisbaba arcán ugyanazon a helyen szintén 
szőrös folt jelent meg. (Személyes interjú, 2014.12.29., római katolikus, 50 év körüli lengyel 
asszony).

48 Szekeres Gy., i.m., 12–13.
49 Kertész Judit, A születés és a kisgyermekkor folklórja a Szuha-völgyben, Kossuth Lajos 

Tudományegyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 1989, 23.
50 Kókai Magdolna, „Adatok Jászkisér születés körüli szokásaihoz és hiedelmeihez”. Bathó Edit – 

Ujváry Zoltán (szerk.): Jászok és kunok a magyarok között, Jászberény, 2006, 301–309.  304.
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Tabuk és kerülendő dolgok
Magyarországon szintén találkozhatunk a rácsodálkozással kapcsolatos hie-
delmekkel és tabukkal. Makón például egy asszony megbámult egy békát és 
„békafia” született, vagy ha szeplős gyermeket látott, jobb volt, ha elfordította 
a fejét.51 A Hajdúságban, a Szuha-völgyben, Jászkisérben és Sajókazán szintén 
él az előbb említett hiedelem.52

További hasonlóságon alapuló hiedelmek: Makón,53 Jászkisérben54 és még  
Lengyelországban55 is ismert babona, hogy a kismama nem mehet át kifeszített 
kötél alatt, mivel így a kisbaba nyakára tekeredhet a köldökzsinór. A hajdúsági 
hiedelmek szerint, ha a kismama lopott vagy hazudott terhessége alatt, akkor 
a gyermeke is „lopós” vagy „hazudós” lesz.56

A Îillaival teljesen megegyező elgondolással találkoztam a szuha-völgyi57 és 
jászkiséri leírásokban. A jászkiséri hagyományok közül ide kapcsolható, hogy 
a kismama ne menjen temetésre, különben gyermeke szomorú lesz, míg ha 
halottas ház ablakán néz be, a baba néma lehet.58 

A köldökzsinór és a köröm
Az eddigiek alapján jól látható, hogy két teljesen különböző hagyományú és 
kultúrájú vidéken milyen komoly hasonlóság fedezhető fel a kismamát övező 
hiedelmek között. A párhuzamok sora a gyermek érkezése utáni rítusoknál 
is kimutatható. A magyar falvakban, csak úgy, mint a már említett arab vidé-
keken szintén fontos szerep jut a köldökzsinórnak, a méhlepénynek a hajnak, 
vagy a körömnek. 

Magyarországon különlegesen szerencsésnek tekintik azt a magzatot, aki úgy 
születik épen és egészségesen, hogy a nyaka köré tekeredett a köldökzsinór. 
Jászkisérben például a baba két éves koráig a nyakában hordja a köldökzsinór 
egy megszárított darabját, hogy védje őt a szemmelverés ellen.59 A Hajdúságban 
szintén eltették a szerencsés baba köldökzsinórjának darabját, hogy majd 

51 Markos, i.m., 23–24.
52 Szekeres Gy., i.m., 12; Szekeres I., i.m., 8; Kókai, i.m., 304.
53 Markos, i.m., 24.
54 Kókai, i.m., 304.
55 Személyes interjú, 2014.12.29., római katolikus, 50 év körüli lengyel asszony.
56 Szekeres Gy., i.m., 12.
57 Kertész, i.m., 22.
58 Kókai, i.m., 304.
59 Kókai, i.m., 305.
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idő sebb korában adják oda neki és amulettként hordja.60 Makón a leszáradt 
köldökzsinórt eltették és a gyermeknek hét éves korában adták vissza. Ha ki 
tudta bogozni, akkor ügyes, vagy boldog lett jövendő életében.61 A Szuha-
völgyben is különböző babonák köthetőek a köldökzsinórhoz: Szuhafőn és 
Kelemérben megszámolták a rajta lévő csomókat és annyi gyermek születését 
várták, ahány csomót találtak, pontosan ugyanúgy, ahogy azt Íillában is tették. 
Szuhafőn a gerendára akasztották a köldökzsinórt, annak reményében, hogy 
a gyermekből később jó gazda válik. Egy másik leírás szerint a gyermeknek 
hét éves korában visszaadták a köldökzsinórt és ha kibontotta, később jól 
tudott majd varrni. Aggteleken és Kelemérben találkozhatunk az irakihoz 
hasonló szokással: a köldökcsonkra csomót kötöttek és a Bibliába tették – a he-
lyiek nem emlékeztek már a szokáshoz kapcsolódó hiedelemre, írja Kertész.62 
Véleményem szerint a Biblia védő szerepéről lehet szó.

A fenti szokásoknál a szimpatikus mágia elemei ismét jól megfigyelhetők: 
varázserőt tulajdonítanak egy tárgynak, a köldökzsinór amulettként viselkedik, 
illetve a hasonló hasonlót vonz törvénye itt is jól látszik: szerencse szerencsét 
vonz, vagy ha a gyermek ügyes kezű a madzag kibontásakor, később is az lesz, 
vagy ügyesen fog varrni – az utolsó példa esetén a legegyértelműbb a cérna-köl-
dökzsinór analógia. Az iraki szokásoknál korábban említett animista kapcsola-
tot, abban látom, hogy a köldökzsinór nem hozhat akárkinek szerencsét, nem 
jósolhatjuk meg bárki jövőjét, csak azét, akihez valaha tartozott. 

A körmök jelentősége a magyar hagyományokban is megjelenik, de itt a fen-
tebb említett erdélyi szokás mellett, más hiedelmek is kötődnek hozzá. Némely 
vidékeken például kifejezetten tiltják a baba körmének levágását, amíg el nem 
ér egy bizonyos kort, mint Jászkisérben, ahol a néphagyomány szerint a gyer-
mek egy éves koráig csak lerágni szabad a körmét, vágni nem, különben tolvaj 
lesz belőle.63

Az első fürdetés
Ahogy Irakban, úgy Magyarországon is fontos szerepe van az újszülött fürde-
tésének. A csecsemő első fürdetését a bába végezte el. Makón például gyakori 
volt, hogy a babát a lábánál fogva felemelte és rácsapkodott a fenekére, mi-
közben azt mondta neki, hogy nagyra nőjön. Ugyanitt azt is számon tartották, 

60 Szekeres Gy., i. m., 28.
61 Markos, i.m., 42.
62 Kertész, i.m., 37.
63 Kókai, i.m., 305.
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hogy a markát összeszorítja-e, a helyi hiedelmek szerint ez azt jelentheti, hogy 
szűkmarkú lesz felnőtt korában. Arra is figyeltek, hogy a fürdővizet a ház mögé 
öntsék – ugyan Markos ehhez nem fűzött magyarázatot, véleményem szerint 
egyfajta animista hiedelemről lehet szó, mégpedig arról, hogy a kisbabát érintő 
víz, amelybe az anya vére is belekeveredhetett ne kerüljön olyan helyre, ahol 
bármilyen ártó erő érheti.64

A Szuha-völgyben egy az egyben ráleltem ugyanarra a szokásra, amelyről 
már az iraki hagyományoknál is írtam. Aggteleken például aranypénzt tettek 
a vízbe, hogy a gyermek jó gazda legyen, vagy tehetős, miután felnőtt. Míg 
Irakban a baba bőrét sötétre festik a gránátalma héjjal, addig Magyarországon 
ebben az időszakban pár csepp anyatejet tettek a vízbe, hogy a baba bőre szép 
fehér és puha maradjon. Szemmelverés ellen pedig a legjobb volt, ha három 
szem parazsat dobtak bele. A vizet itt is mindig félreeső helyre öntötték, hogy 
ne léphesse át senki és ezzel ne érje semmilyen rontás a gyermeket. Éjszaka 
nem volt szabad kiönteni, és a vizes babaruhákat sem lehetett kint hagyni, 
míg itt nem sóval és holt-tengeri iszappal – ahogy Irakban szokás –, hanem 
tejföllel és vajjal kenték be a baba testét. 65

Kapros Mária gyűjtésében is találkoztam a fenti jelenségekkel. A pénz és 
a fürdővíz elsősorban gazdagságot jelentett, míg Erdélyben a bőrbetegségek 
ellen védett. A hideg víztől a kisbaba később is jó egészségnek örvendhet majd. 
Míg valahol a sok víz bőséget jelentett, addig máshol épp a kevesebb a jobb, 
hiszen akkor nem lesz túl nagyétkű a csecsemő. A lányok fürdővizébe virágot 
tettek, amely ha piros volt, a kislány egészséges és pirospozsgás lett, a fehér-
től nyugodt és szelíd. A kisfiúk vizébe diót tettek, hogy ne kapjon heresérvet. 
A szemmelverés elkerülése egy kis szenet vagy például Somogy megyében 
moslékot is tehettek a fürdővízbe. A fürdővizet pedig végül olyan helyre kel-
lett önteni, ahol a rosszakarók nem férhettek hozzá, kislányokét ajánlott volt 
virágra, hogy szépek legyenek, vagy rózsabokorra, hogy „ne legyen majd sok 
vérfolyásuk”.66

A Hajdúságban a víz kiöntésének tulajdonítottak nagy szerepet, különö-
sen fontos volt ez a beteg gyermekek esetében. A katolikusok napnyugat felé 
öntötték ki kereszt alakban, hogy Krisztus magával vigye a betegséget, míg 
a reformátusok keresztútra borították, hogy a szekerek vigyék el a bajt.67 
64 Markos, i.m., 42–43.
65 Kertész, i.m., 40–41.
66 Kapros Mária, „A születés és kisgyermekkor szokásai”.  Faragó Tamás (szerk.):, Bölcsőtől 

a Koporsóig, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005, 137–150. 147.
67 Szekeres Gy., i.m., 29.
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Befejezés
Munkám során a fentiek mellett még rengeteg példával találkoztam, de megpró-
báltam azokra koncentrálni, amelyeken a legjobban lehet bemutatni a mágiával 
és animista hagyománnyal kapcsolatos elemeket, így mindenképp kiemelném, 
hogy nem a születéssel kapcsolatos hagyományok teljes körű feldolgozására, 
hanem inkább a szembeötlő hasonlóságok kimutatására törekedtem.

Az általam hozott példáknál gyakran csak a mögöttük álló logikai háttér 
egyezik meg, mint ahogy ez a szülés előtti szokásoknál látszik, míg máskor 
a hagyományok közös elemét az azonos tárgyhoz – mint a köldökzsinór vagy 
a méhlepény – fűzött hiedelmek adták. A harmadik csoportot a teljes egyezést 
mutató hiedelmek képezik, mint például a fürdővíz kiöntésének szabályai. 
Előfordul olyan is, amikor azonos tárgyakhoz teljesen más hiedelmeket kap-
csolnak, ilyen esetekről is igyekeztem beszámolni.

Jól látszik tehát, hogy két teljesen más kultúrájú és vallású vidéken milyen 
sok elemi hasonlóságot fedezhetünk fel. Örökérvényű a szimpatikus kapcsolat, 
a hasonló hasonlóságot vonz vagy taszít (tabu) elve, illetve az, hogy bizonyos, 
valaha hozzánk kapcsolódó részünkön (mint a haj, vagy a köröm) keresztül 
később is befolyásolhatják a sorsunkat.  Hasonló élethelyzetekben hasonlóan 
reagálunk, és mindannyiunkban megvan az a vágy, hogy uralmunk alá vonjuk, 
vagy legalább megértsük a tőlünk független, „természetfeletti” erőket.

Utolsó megjegyzésként még azt is hozzátenném, hogy sajnos a szemmelverés 
elleni szokásokkal és a különböző védő amulettek tárházával eredeti szándé-
kom ellenére ebben a munkában nem tudtam foglalkozni, ez a téma ugyanis 
véleményem szerint egy önálló tanulmányt igényel.
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