
horvát etnográfia sorozat 9. teljes kötetét a Dráva-
melléki horvát hiedelem-mondáknak szenteli, a 10.
viszont archaikus népi imádságokat tartalmaz, egy
másik kötetben pedig a magyarországi horvát hîs-
énekeket (junaçke pjesme) és balladákat adja közre.

Tízet meghaladó eddigi önálló – meséket, gyer-
mekjátékokat, mondókákat, horvát betyárácokat
(csujjogatókat) és paraszti trufákat tartalmazó – köte-
tei mellett két népismereti tankönyv szerzîje is.

Legkiemelkedîbb az a tanulmánykötete, amit
2002-ben és 2003-ban a két Zrínyi Miklósról (a szigeti
hîsrîl, illetve a költî-hadvezérrîl) Zrínyi énekek és fel-
jegyzések címmel magyar és horvát nyelven jelentetett
meg. A két jeles történelmi személyrîl szóló könyvé-
ben történelmi forrásokat és a velük kapcsolatba hoz-
ható régi és eddig ismeretlen népi epikus költészetet
mutatja be. Kiss Károly óta ez a legteljesebb össze-
foglalója a szerb, horvát, szlovén, szlovák, magyar, la-
tin, német irodalmi és folklór hagyatékoknak.

Habár Frankovics György hivatalosan már nyugdí-
jasnak számít, jelenleg is fáradhatatlanul dolgozik.
Rendszeres kapcsolatot tart fenn a Horvát Akadémia
Néprajzi Intézetével, és a Néprajzi Múzeummal Zág-

rábban. Levelezésben van a szerbiai tudományos in-
tézetekkel is, többek között jelenleg Ljubinko Raden-
koviñ professzorral (Belgrád), akivel közösen dolgoz-
nak a magyar-szláv mitikus lények összehasonlító vizsgálatán.

Néprajzi jellegû írásai többnyire a pécsi Janus Pan-
nonius Múzeum Évkönyvében, a Zalai Múzeumok Évkönyvé-
ben, a Somogyi Múzeumok Évkönyvében, a Honismeret és a
Barátság folyóiratokban, horvát és szerb tudományos
szaklapokban, a pécsi Horvát Tudományos Intézet ki-
adványaiban, és természetesen az Etnografija Hrvata u
MaÇarskoj címû tudományos sorozatban jelennek
meg. Írásai értékét növeli, hogy interetnikus szem-
pontból is fontos láncszemek, közelebb visznek a déli
szláv népeket összefûzî kulturális és történelmi múlt
felderítéséhez.

Fáradhatatlan munkásságának egyik kulcsa bizo-
nyára az a biztos háttér is, amit felesége és két felnîtt
fia jelent a számára.

Frankovics Györgynek – Ðuro Frankoviñ-nak hatva-
nadik születésnapja alkalmából, jó egészséget és
még sok-sok évig tartó termékeny néprajzi munkássá-
got kívánunk!

Eperjessy Ernî
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Frankovics György

A váltott gyerek

Közös örökség az európai népek folklórjában

A váltott gyerek képzete északon, egészen Izlandig is-
meretes: megvan a Baltikumban, Németországban,
Angliában és Észak-Franciaországban, délkeleten el-
terjedt a Kárpátokig, ismerik a nyugati és az északi
orosz területen, a szlávság egy részénél, valamint – az
erdélyieket kivéve – a románoknál is. A képzet erede-
tét valószínûleg a kelta és germán népek között kell
keresni. A szláv népek közül csak azoknál ismertes,
amelyek germán népekkel élnek szomszédságban. Az
ilyen jellegû képzetek kimutathatók a régi zsidóknál,
görögöknél és a rómaiknál is.

Német nyelvterületen a váltott gyermeket Wechselbalg
elnevezéssel illetik, míg a hazai baranyai németek kö-
rében Vertauschtes Kind, illetve Kind ausgetauscht a neve.

A magyar hitvilágban is elîfordul a váltott gyerek
(cserélt gyerek, düddös, idétlen, szîrmók, szîrmamók, aggott-
ka, vátottgyerök, aggos stb.).

Igen elterjedt a nyugati- és a keleti szlávoknál, míg
a déli szláv népeknél csak az általuk lakott északi,
Pannon vidékeken – Koruška (Karintia), Prekmurje,
Dráva mente, Slavonija (Szlavónia), Dél-Bánát – mu-
tatható ki. Alakja – a rendelkezésre álló adatok sze-
rint – a balkáni részek legdélibb pontján a boszniai
Szarajevótól északra fekvî ‡upça (Breza mellett) for-
dul elî. Feltételezhetjük – mivel Bosznia e része a bá-
nyákhoz és a bányászathoz kötîdik, ahova más
vidékekrîl, fîként északabbról, valamint Ausztriából

érkeztek a bányászok, a hivatalnokok –, hogy a váltott
gyerekrîl szóló hiedelmeket a délre vándorló munka-
vállalók hozhatták magukkal.

Az Alsó-Dráva mentén élî hazai horvátoknál pod-
vršñeként emlegetik, a Felsî-Dráva menti heresznyei
horvátok zamenjeno detenek, a tököli rácok (horvátok)
podmetnuto djetenek nevezik a váltott gyereket, a bara-
nyai sokácok (horvátok) és bosnyákok (horvátok)
podmeçeként tartják számon. A horvátországi Szlavóni-
ából áttelepült, Kalocsa környéki – bátyai és dusnoki
– rácok (horvátok) nem ismerik ugyan a váltott gyerek
horvát elnevezésének megfelelîjét, szépszámú hiede-
lemben szólnak azonban az újszülött kicserélésérîl. A
szlavóniai horvátoknál (Otok) szintén podmeçeként is-
merik, de nevezik még mali veštacnak is a ßakovo
(Diakóvár) melletti Potnjaniban, valamint Varazsd
(VaraÑdin) környékén podvrÑek a neve.

A szerbek, fîként a bánáti hérák (Zlaticai járás) pod-
meçeként tartják számon.

A magyarországi szlovákok a Galga mentén
podvršt'anak nevezik. A váltott gyerek szlovák elnevezé-
se teljes azonosságot mutat a magyarországi Alsó-
Dráva mentén élî horvátok podvršñevel. Ez, s a
következîkben közölt szlovén és cseh elnevezések,
valamint a megnevezés lengyel-ukrán-orosz egybe-
csengése közös eredetre utal. Valószínû, hogy e kép-
zetek megléte már a szláv pogány hitéletben megvolt,



minden bizonnyal még az V-VI. század elîtti idîkbîl
eredeztethetî.

A prekmurjei szlovénoknál a váltott gyerek neve:
podmenek (MeÑniška dolina), vagy podmeno dete, a
karintiaiaknál podvrÑeno dete alakban fordul elî. A cse-
heknél podhod¢nec, podvrÑenec, podvrÑéña, podvrÑençe,
prom¢nçe, podhodek, podt¢pa, srastek, škrçek, divúch, divous,
divoÑençe, v¢štek, m¢chura, zrazek, srastek, nestatek. A len-
gyeleknél odmieniec, az ukránoknál odminok (Usicki já-
rás) vidminnik (Proszkurovski járás), az oroszoknál
obmen, obmenëk, obmennëk, obmenënnik, obmenën-
nŠj, obmemënok, obmennënŠš, obmenok, ommen,
ommenŠm, lešayënek, yermënok névvel illetik.

A váltott gyerekrîl szóló hiedelemtörtének szerke-
zetileg három nagyobb részre tagolhatók: a) az embe-
ri gyermek démonikus gyermekkel történî kicserélése
(ellopása); b) a démonikus gyermek felismerése; c) a
váltott gyerektîl való megszabadulás, valamint a sa-
ját gyermek visszaszerzése.

Az újszülöttet kicserélî lények

A németeknél a gyermekágyas anya újszülöttjét a
Zwergin (törpe nî), a Satan (sátán), a Wassermann (vízi
ember), a Zauberer (varázsló), a magyarországi bara-
nyai németeknél a Hexe (boszorkány) cseréli ki saját
gyermekére, azaz a váltott gyerekre. A gyermekágyas
anyát és csecsemîjét hat hétig veszélyeztetik az emlí-
tett gonosz természetfeletti lények.

A hazai Alsó-Dráva mentén élî horvátok szerint –
Barcstól délkeletre – az újszülöttet leggyakrabban a
coprnicak (boszorkányok) cserélik el, de a vilek (tündé-
rek), a vedik, valamint a tabuval jelölt dobre Ñene (szép-
asszonyok, illetve szó szerinti fordításban „jóasszonyok”).
A Felsî-Dráva mentén élîknél – Barcstól északnyugatra
– a vilek, valamint – a magyar nyelvbîl kölcsönzött ter-
minussal élve – a szépasszonyok cserélik ki az újszülöttet,
ugyanis a heresznyei horvátok úgy tartják, hogy a
zloçestik, azaz a coprnjakok (rosszak, illetve férfi boszorkányok)
cserélik ki az egészséges csecsemît egy angolkóros
gyerekre. A volt baranyai alsószentmártoni sokácoknál
a noratól kellett megvédeni a csecsemît, aki megnyom-
hatta. A tököli rácoknál (horvátok) a bosorkak cserélik el
a gyereket. A bátyai rácoknál (horvátok) a gyereket
szintén a boszorkány, a rosszak, a „batyuval érkezî
asszony” vagy „valami szamárfejû lény” cserélhetik ki. A
zalai és a dél-nyugat somogyi horvátoknál a mrak, míg
az asszimilálódott buzsáki tótok (horvátok) archaikus
népi imádságaiban a mrak és a mraçica – férfi és nî –
egyaránt kicserélhetik az újszülöttet. A zalai horvátok-
nál a mrak mellett – aki nî és kígyó képében jelenik
meg – a copernica (boszorkány), valamint a grabancijaš
(garabonciás) is elcserélheti. A horvátok lakta szlavóni-
ai Otokban a vilek, a szlavóniai horvátoknál vešticek (bo-
szorkányok) cserélik ki az îrizetlenül hagyott csecse-
mît. A horvátországi VaraÑdin (Varazsd) környékének
történeteiben maga a vrag (az ördög) kívánja elcserélni,
ám ez nem sikerül neki.

A bánáti héráknál szintén az ördög (a Çavo), a szer-
beknél (szlavóniai Orlovacban és a boszniai Breza

melletti ‡upçaban) a vilek fenyegetik idétlen kölyökre
váltással az egészséges kisgyermeket.

A szlovénoknál škopnjak (MeÑniška dolina,
Prekmurje; Koruška), illetve a vrag (ördög; Prekmurje)
végzik el ezt a mûveletet.

A lengyeleknél boginka, mamuna, satanica – többnyire
egyazon lényrîl van szó – lopja el az újszülöttet. Az uk-
ránoknál (Proszkurovszki járás), a boginx (yertovka), a
povitrqlx, lisova vidma (Kárpátok) és a yert, vala-
mint az oroszoknál a baennik, (baxnnik), bannica, do-
movoj (gqmennik, dvorovoj, ovinnik, rigaynnik), le-
šij, lešayiha, obmeniha, obderiha, dßxvol, yert,
veçica (vedßma) átkozható a csecsemîcserékért.

A Galga menti és a Békéscsaba környéki szlovákok
néphitében a bosorka (boszorkány), uerti (ördögök),
planí duch, zlí duch (rossz szellem), de anjel’je (angyalok)
cserélik ki az újszülöttet. A bükkszentkereszti szlová-
kok folklórjában a buhinka (grgolica) – mitikus lény –
lopja el a megkereszteletlen gyermeket, akit hosszú
kibontott hajjal, s nem kevésbé hosszú, térdig érî
mellekkel képzelnek el, amivel a sok ellopott gyereket
szoptatni tudja.

A magyar néphitben a boszorkányok, bába, „rosszak”,
szépasszony, ördög, kicsike valami, fíves, a halál felesége s más
hasonlók cserélik el a keresztelésen még innen levî
újszülötteket.

A méhkeréki románoknál az ursoj vagy a strogoj, kedd
este cseréli ki az újszülöttet, a romániai részeken a
Samca vagy az Avestita ellopja az újszülött lelkét. A
rontó lény alakja nem egészen pontosan körülhatá-
rolható. A legtöbb esetben a boszorkányt nevezik
meg az elcserélés végrehajtójaként, de az adatok kö-
zött szerepel a sátán (sãtana), az ördög (zmåu, zmåãuoaie,
drac) és a rossz szellem (duhu cel rãu) is.

A megelîzés módjai

Hogy az újszülöttet valamilyen démonikus lény ki ne
cserélhesse, a gyermek hozzátartozói különbözî má-
gikus eljárásokhoz folyamodnak: a) tiltás alá esî
megelîzési módokat alkalmaznak; b) tárgyak, eszkö-
zök felhasználásával védekeznek; c) imádságokat és
ráolvasó szövegeket mondanak, szent énekeket éne-
kelnek stb.

Német nyelvterületen a gonosz távoltartására amu-
letteket viselnek, illetve más, németek lakta vidéke-
ken a kicserélés megakadályozására leggyakrabban
kulcsot használnak. A baranyai németek Babarcon,
Szederkényben egy zacskóban fokhagymát tesznek a
gyermek nyaka köré, vagy Nagyboldogasszony napján
szentelt virágot helyeznek a párna és a szalmazsák
alá, amely megvéd a boszorkányoktól. Söprût tesznek
az ajtóba, hogy ne tudjon a Hexe (boszorkány) bejön-
ni. A bánáti németek Romániában puspángot tesznek
a bölcsîbe, és a gyerek nem sír többé.

Vallásos elem a hazai román hiedelemvilágban
sokhelyütt elîforduló szentelt víz és általában a
szentelmények alkalmazása, amelyeket egyaránt
használtak a rontás megelîzésére, valamint a vissza-
varázslási, gyógyítási eljárások során. Elhárító célzat-
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tal vallásos tárgyakat, szentelményeket (bazsalikom,
tömjén, imakönyv, biblia) használnak, amelyeket a
kisgyermek ágyába, pólyájába, feje alá tesznek. A ron-
tás visszavarázslásában viszont gyakori elem a szen-
telt vízzel való behintés vagy a szentelt víz beleöntése
a fürdîvízbe. Mindezek mellett a rontó lények elleni
védelmet biztosít embernek, állatnak egyaránt a víz-
kereszti házszentelés is – tartják a hazai románok. A
gyermek elcserélésére a legalkalmasabb, tehát legve-
szélyesebb idîpontként îk a kedd estéket jelölik
meg. A védekezés leghatásosabb módja náluk a gyer-
mek szobájának kedd esti tömjénezése volt.

A barcsi romáknál a szülést követîen a szü-
lîasszony hat hétig ki sem mehetett a házból. îriznie
kellett a gyereket, amíg meg nem keresztelték. Azt
tartották, hogy amíg kereszteletlen, addig az újszülött
az ördögé. A teknîben vagy az ágyon lévî gyermek
mellé zsebkendîbe kötve egy gerezd fokhagymát, csi-
petnyi sót és apró kenyérdarabot tettek, amellyel a
csecsemît vélték megvédeni a gonosztól. Éjszakára
nem volt szabad kint hagyni a pelenkákat és a csecse-
mî más ruhadarabját, s vele egyidîs pólyást sem te-
hettek melléje, mivel mindketten némák maradtak
volna. Két éves koráig a gyerek nem nézhetett tükör-
be, ugyanis úgy hitték: kancsallá lenne.

Az Alsó-Dráva menti Lakócsán és környékén hat hét
letelte után leszedték a lepedîket, s ilyenkor nézhette
meg mindenki az újszülöttet, mert elîtte tilos volt a
közelébe menni. A kisbabát az asszonyok úgy hozták ki
a gyermekágyból megmutatni a férfiaknak. Lámpát
vagy mécsest kellett gyújtani, nehogy a gyereket kicse-
réljék, a gyermekágyas szülîanyának nem volt szabad
megszólalnia, mert ha válaszol – hitték –, akkor hama-
rosan meghal a csecsemî, vagy más baj történik vele.
Az anya fîkötî nélkül nem léphetett ki a házból. Az új-
szülöttet férfiinggel takarták be, a kezébe olvasót tet-
tek, nehogy a boszorkányok elcseréljék. Mángorlóval és
fekete disznó ürülékével is védekeztek ugyanez ellen. A
gyermekágyat hét hétig – a keresztelî megtartásáig –
folyton îrizni kellett, így kívánták az elváltást
megelîzni. Az anyának a keresztelîig nem volt szabad
a faluba mennie, az útra vagy az udvarba kilépnie,
fîként naplemente után. Azt tartották ugyanis, hogy a
boszorkányok országából ezt azonnal észreveszik, s az
ilyen anyát megigézik (megrontják), gyermekét kicseré-
lik. A gyermekágyas anyának hat hétig nem volt szabad
színes, piros szîttes rukavet (nîi ingujjat) viselnie, he-
lyette félig gyászos ruhában kellett járnia. Lakócsán
sem volt szabad kivinni a csecsemît a házból, nehogy
mraket kapjon.

A bátyai rácoknál (horvátok) az „avatóig nem szabad
az anyának kimennie az udvarra, legfeljebb a gangra
mehetett. A gyerekágyas asszony ágyát îk is lepedîvel
kerítették el. Három fokhagymát kötöttek a lepedîbe,
felülrîl. Sarlót, mosófát, fokhagymát raktak a feje alá,
hogy ne bántsák a boszorkányok. Az anya a kezét a pó-
lyára tette, így védekezett gyermeke kicserélése ellen.
Amikor kiment, îrzînek egy söprût fordítva állítottak a
bölcsî mellé, a bölcsîbe fokhagymát, mosófát, bicskát,
rózsafüzért, imakönyvet, az anya menyasszonyi fátylát

tették. A gyermekre fordítva adták rá az ingét; éjjel
égették a lámpát; kést szúrtak az ajtóba; az ajtókilincset
gatyamadzaggal bekötözték. Szenet kértek a templomi
füstölîbîl, s azzal meg fokhagymával rajzoltak keresz-
tet az ajtóra, de „ördögszart” is tartottak erre a célra. A
fürdîvizet még naplemente elîtt hozták be. A kisbaba
nyakába, kezére pántlikát vagy fekete gyöngysort kötöt-
tek, hogy ne tudják megigézni. A bölcsît is bekenték
fokhagymával. A gyerek nyakába tükröt tettek, hogy el
ne vigyék a boszorkányok. Hogy az újszülöttet ki ne
cserélhessék, hétféle termîágnak a levében fürdették
meg. Az anya nem hagyja egyedül gyermekét, de ha
mégis ki kell mennie, akkor macskát vagy kutyát zárnak
be a szobába, a baba ugyanis nem maradhat egyedül.
A pelenkákat nem szabad éjszakára kint hagyni. Ha be-
hozzák îket, akkor a szabadkémény felé háromszor
meg kell rázni és ezt mondani: „Mrak van, san unutra!”
(Mrak kifelé, álom befelé!). A zalai horvátoknál a mrak,
vagy a mrakek (többes számban) ellen a gyermekágyas
anya törölközît tesz a nyakába, „akkor nem tud bejönni
az olyan asszonyhoz, akinek kisbabája van. Mondják,
hogy mindig kicserélhetik a gyereket.” Az Úrangyala
elharangoztával nem szabad nyitva tartani a konyhaaj-
tót; gatyamadzagot kötöttek a kilincsre, rózsafüzért, ga-
tyát és kést tettek a párna alá. Az ilyen ártó lény elleni
védekezésül jó volt a megszentelt puskagolyó, de kést
is tettek a kulcslyukba. A vízvári asszimilálódott horvá-
toknál a gyermek mraket kapott, ha pelenkáit, ruháit éj-
szaka kint hagyták. A szentmihályhegyi horvátoknál So-
mogyban a mrak saját idétlen gyermekével cseréli ki az
újszülöttet.

A Felsî-Dráva melletti asszimilálódott hazai kaj-
horvátoknál egész éjjel égett a lámpa, nehogy a vilek ki-
cseréljék a csecsemît, a szépasszonyok ellen pedig a
szülîanyára rá kellett tennie valakinek a kezét, keresz-
tet kellett vetnie, illetve olvasót (imafûzért) szorítania a
kezében. Vízváron azt mondták ilyenkor: „Ido vile!”
(„Jönnek a tündérek!) – a gyereket akarják kicserélni!
Fejkendî nélkül itt sem volt szabad kimenni az anyá-
nak a házból. Az öregasszonyok látták, hogy a vilek elvi-
szik a gyereket, s imafûzért tettek melléje, az ajtóba
meg söprût. A szentmihályhegyi horvátok védekezésé-
ben is az elîzîekhez hasonló fegyvereket alkalmaztak:
jutott gatyamadzag az ajtókilincsre, fokhagyma az ágy-
ba, söprû az ajtóba. A mohácsi sokacoknál a
szülîágyas anyát a szoba egyik részében gyermekével
együtt elkerítették: elölrîl ünnepi asztalkendîvel, az ol-
dalakon lepedîkkel (a mennyezetbe szöget vertek és
úgy erîsítették hozzá egy madzaggal a lepedîket). Há-
rom-négy szál illatozó csombort, bazsalikomot és há-
rom-négy gerezd fokhagymát tettek a sarkokba, hogy a
višticak (boszorkányok) ne tudják elcsenni a csecsemît.

A magyarországi baranyai szerbeknél a gyermek-
ágyas anyának semmilyen hívásra nem volt szabad
megszólalnia, mert különben meghal az újszülött,
vagy más baj érheti. A váltott gyerek mondaköre vi-
szont ismeretlen a körükben. A Budapest környéki
Pomázon sem ismert e démonikus lény, de a gyermek
születését megelîzîen az asztalt tiszta terítîvel leta-
karták, és egész éjjel világított náluk is a lámpa.
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A bükkszentkereszti és a Békéscsaba környéki szlo-
vákoknál, amíg a gyermeket meg nem keresztelik, a
szülîasszonynak nem volt szabad kimennie a házból,
mert az újszülöttet a mitikus lények kicserélik. Tilos
volt eloltani a lámpát, s a gyermekágyas anyának
meghagyták, hogy éberen aludjon.

A nyugati és a keleti szlávoknál a megelîzésnek
több módja is ismert: az újszülött kezére piros szala-
got kötnek, fejére piros sapkát tesznek, s ügyelnek,
nehogy egyedül hagyják, akár egy pillanatra is a szo-
bában vagy a gîzfürdîben. Éjszaka nem oltották el a
lámpát. Arra is vigyáztak, nehogy a gyermek arcára
süssön a holdvilág; esténként körülfüstölték a böl-
csît; védelmezî növényeket tettek körbe; a bölcsî alá
söprût raktak. A lengyeleknél, ukránoknál és az oro-
szoknál valamilyen éles, hegyes tárgyat – kést, fej-
szét, ollót, tût – helyeztek el. Az oroszoknál a böl-
csîhöz „îrzî-söprût” tettek vagy a szoba sarkába egy
botot, amelynek megparancsolták, hogy vigyázzon az
anyára és az újszülöttre. A szülîanyát tömjénfüsttel,
szenteltvízzel meghintik; az ikon alá egy lábasba vizet
öntenek, felette az apa a csecsemî ellopása ellen rá-
olvasó szöveget mondott, majd az anyának az ilyen
vízbîl adnak inni. A boginkak ellen – akik rendszerint
hárman vannak – lyukas levelû orbáncfûvel díszítet-
ték ki az ablakokat, ajtókat, vagy a párna mellé tették
a növényeket, a gyermek pelenkái alá. A házak ajtajai-
ba vagy az ablakba egy rongybabát akasztottak fejjel
lefelé; a gyermekágyas asszony párnája alá férfiövet,
vasat, az ágy mellé vasvillát tettek; a pelenkába tût
szúrtak; egész éjszaka égve hagyták a lámpát; naple-
mente után fürdették csak meg a gyermeket, de a für-
dîvizet másnap öntötték ki (huculok); napnyugta
után nem mosták ki a pelenkákat; a gyerek kezére pi-
ros szalagot kötöttek. A lengyeleknél védekezésül a
szülîanya mellé szentelt virágot, az ajtóra és az abla-
kokra szentekrîl készült érmeket raktak; a pap krétá-
val kereszteket rajzolt; szent énekeket énekeltek; a
gyermekek fejére piros sapkát tettek. A hucolok úgy
tartják, hogy vörös lóhere a leghatékonyabb ellenszer
a boginkakkal szemben, amely agyonütheti îket.

A magyaroknál a kicserélés megelîzésére úgyszin-
tén bizonyos óvintézkedéseket, eljárásokat foganato-
sítottak: a bölcsîbe és a gyerekágyba, valamint a pó-
lyába rózsafüzért, fokhagymát, kakukkfüvet tettek;
szenteltvízzel hintették meg a bölcsît; kifordított in-
get tettek a csecsemîre; az anya kifordított kötîjével
takarták be; a ház köré kását szórtak.

A románoknál a szülést követî megelîzés (profi-
laxia) hat hétig tart, amíg az újszülött arra vár, hogy
megkereszteljék. Ebben az idîszakban a kisbaba éle-
tét a rontás hatalmával bíró lények veszélyeztetik. A
hazai románoknál a bába feladata az újszülött meg-
védése, aki általában nemcsak különbözî tárgyakhoz
és cselekedetekhez folyamodik, hanem bizonyos köl-
tîi formulákat is igénybe vesz, beleértve a ráolvasást
is. Mivel a románoknál nem ismert a váltott gyerek
fogalma, az újszülöttet a betegségdémonoktól, a ron-
tó lényektîl, mint például a Samca vagy a az Avestita
nevû démontól kellett megvédeni.

Hogyan lehet felismerni?

A hiedelmek szerint a váltott gyermeket csak nagyon
nehezen lehet felismerni, ugyanis alakját tekintve azonos
az ellopott csecsemîvel. Ráadásul nagyon ravasz, sikere-
sen tudja leplezni démoni tulajdonságait. Az embe-
rek ezért csak véletlenül jöhetnek rá, hogy nem azo-
nosak a saját gyermekükkel, meghatározott eljárások
alkalmazásával viszont rákényszeríthetik, hogy lelep-
lezzék saját magukat.

A németországi hitvilágban a Zwergin (törpe nî) ál-
tal kicserélt, saját gyerek nagyfejû, békaszemû, nem
volt etetésre érdemes, a Satan (sátán) magával hozott
gyereke az emberek kínzására szolgál. Az ilyen gyerek
beteg, éjt-nappal sír, nem nî, mindig éhes és csak a
feje nî. A dél-tiroli osztrákoknál a Lauren melletti
Tonnaban az öreg kinézetû váltott gyerek a konyhában
ült és egy kukkot sem szólt, habár az emberek beszél-
tetni szerették volna. A baranyai németeknél Szeder-
kényben és Monyoródon a vertauschtes kindrîl azt tart-
ják, hogy folyton sír, Gyódon pedig, ha nem nî a
gyermek, akkor gondolják, hogy kicserélték. Romániá-
ban a bánáti németeknél a kicserélt gyerek éjszakán-
ként nyafog, mert a boszorkány megigézte.

Az Alsó-Dráva menti horvátoknál a podvršñe nem tud
szopni, beszélni, járni. Hétéves koráig semmire sem
képes. Ugyanakkor igen falánknak bizonyul, de csak a
feje nî, „angolkórus”; a feje mintha üvegbîl volna;
nincs haja, vagy ha igen, nagy a feje és kicsi a teste, ám
ha leteszik a földre, akkor csak üldögél. Mégis megtör-
ténhetett, hogy az anya csak késîn ismerte fel a cserét,
noha akár húsz éves koráig sem tanul meg beszélni,
járni. A baranyai sokácoknál a podmeçe öreg gyerek,
olyan, mint a nora (mora – nyomólény). A baranyai bos-
nyákok podmjeçenek nevezik. A mohácsi sokácoknál a
podmeçe beteg gyerek, aki tizenkét, tizenhárom és tizen-
négy éves koráig nem tud semmit se tenni, de nem
tudták megállapítani róla, hogy milyen betegségben
szenved; az anya gyermekét ellopták ugyanis, s ilyent
tesznek helyébe. Fel lehet ismerni, mert mindig bete-
ges, nem növekszik rendesen. Azt mondják rá, hogy
„úgy néz ki mint a podmeçe”. A dusnoki rácoknál az el-
cserélt gyereket az anyja nem ismeri fel; nagy a szája;
állandóan sír; „szîröcskék vannak a pofáján”.

A szerbek úgy tartják, hogy „másként néz”, hogy szel-
lemlény (halovito), „egészségtelen a színe” és „cson-
tatlan”.

Az oroszoknál az ilyen gyermek angolkóros, arány-
talanul nagy a feje, a kezei és a lábai vékonyak, arca
torz, a füle kajla, keze ujjai helyett karmai nînek. Az
emberi lénytîl eltérî sajátosságai közt kimutatható
az éjszakai állandó sírás, a sistergî rikoltozás és a kö-
tekedî magatartás. Vagy semmit se eszik, vagy igen
falánknak bizonyul, bármely pillanatban képes egy
köcsög tejet kiinni és megenni hozzá egy vekni kenye-
ret. Rosszul növekszik, járni is alig képes, nem tud
beszélni, rosszkedvû, udvariatlan, de rendkívüli
erîvel rendelkezik. Az arhangelszkiek azt mondják:
„erîs akár egy ló”, más oroszok viszont úgy beszélnek
róla, hogy hosszúkás a feje, olyan mint a halé, és
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nagy szemû. Az észak-oroszországi területeken, ami-
kor a mitológiai lény ellopja a gyermeket, annak ha-
sonmását teszi a helyébe, akit valójában nyárfa-törzs-
bîl, hasábfából, vagy vesszîbîl font seprûbîl készít.
Az ukránok úgy tartják, hogy a váltott gyereknek nagy
a füle és a szarvai is kinînek.

A Galga menti szlovákoknál a váltott gyerek „min-
dig kicsi, csak görnyedezik”. Békéscsabán és környé-
kén a szlovákok úgy tartják, hogy az egészséges
csecsemît a saját nyomorék, csúnya gyerekükkel vált-
ják fel az ártó lények.

Egy lengyel hiedelemmonda szerint egyszer egy
gazdaasszony még nem aludt el, amikor észrevette,
hogy a váltott gyerek titokban felkelt és az éjszaka kö-
zepén kilopódzott az éléskamrába, felmászott a polc-
ra, ahonnan levette a patkánymérget, majd egy dara-
bot bedobott a tejes csuporba. Az asszony így rájött,
hogy a gyermek, akit nevelnek, nem a sajátjuk, aki
lopva mérgezi az egész családot. Egy XIX. századvégi
orosz történet szerint egy öregember a kemencén fe-
küdve vette észre, hogy a váltott csecsemî elhagyta a
bölcsît, majd mohón falni kezdte a megtalált ételt.
Közben valaki bekopogott az ajtón, amire a gyermek
beugrott a bölcsîbe, majd ránézett az öregre és ujjá-
val megfenyegette.

A magyaroknál a szülîk nem veszik észre azonnal a
cserét, csak késîbb fedezik fel gyermekükön a váltott-
ságra utaló jeleket. A család egészséges újszülött gyer-
mekét a tisztátalan mitikus lények torzszülött, satnya,
szîrös, néma, rosszul fejlîdî csecsemîre cserélik, aki
csak nehezen cserélhetî vissza. A magyar boszorkány-
perek iratanyagában egy 1716. évi miskolci tanúvallo-
más szerint: „az fatens (tanú) annya gyermeke pedig
szép kövér egésséges ép testü abrázatu férfi gyermek
vólt, és az magok gyermeke helyében tettek azt a
ványat, fonnyát váltott gyermeket…”, aki „hitván” volt.

A hazai románok képzetei szerint a cserélt gyerek
testét gyakorta szîr borította. E betegséget „boala
cîneascã”-nak, azaz kutyabetegségnek nevezték.

A visszacserélés módjai: vízen való átkelés

Luther Márton közli, hogy a Halberschtatban élî
szülîk a váltott gyereket Holschtatba viszik, hogy
Szûzanya csodatévî szobra elîtt imádkozzanak és se-
gítségét kérjék. Áthaladva a vízen egy madarakat hívó
hangra lesznek figyelmesek: „Hiller!”. A kosárban ülî
gyermek válaszol neki. „Hohó! Hova mész?” – kérdi
tîle a vízbîl szóló hang, mire ezt válaszolja: „Visznek
Holschtadba, hogy gyorsabban növekedjek!”. Az apa
hallva a beszédet, a kosarat a gyermekkel együtt a fo-
lyóba veti, majd abból mindkét démon nevetése hal-
latszik. Egy másik Luther fûzîdî monda szerint az
anya a hátán cipeli a gyereket s találkozik egy diákkal,
aki megkérdi, hogy mit visz, az anya válasza: gyereket.
„Nem is a te gyereked, ez maga az ördög! Dobd a pa-
takba!” Az anya erre a vízbe veti, amire a híd alatt far-
kas- és medvehangok hallatszanak. Hazatérve az anya
a saját gyermekét találja egy új bölcsîben, egészsé-
gesen és nevetve.

A fentiekhez hasonló hidelemtörténeteket közölnek
a felsîszentmártoni Dráva menti horvátok. A szülîk az
elcserélt gyereket Szent Antalhoz – a búcsúhelyet
közelebbrîl nem határozzák meg –a hátukon viszik gya-
logszerrel. Amikor a csatorna vizéhez érnek valaki meg-
szólal a vízbîl: „Pukliñ Šimena, kam tebe nosakajo?”
(Puklics Simon, hova viszegetnek téged?), mire a kér-
dezett ezt válaszolja: „Mene nosakajo svetim Antalaru,
nek ja znam odakat, govorakat, a ja, bome, neñu!” (Vi-
szegetnek Szent Antalhoz, hogy tudjak járogagatni,
beszélgegetni, de én bíz nem akarom!) A démonok kö-
zötti párbeszéd háromszor ismétlîdik meg, mire a
szülîk azt mondják: „No, ha te nem akarsz járogagatni,
beszélgegetni…” – erre bedobják a vízbe, ami össze-
csap feje fölött. A hullámokból nevetés hallatszik ki,
majd a szülîk hazatérve megtalálják saját gyermeküket,
akit Szent Antal adott nekik vissza. A szlavónai horvá-
tok szerint (a ßakovo melletti Potnjaniban) a szülîk
engedve a javasasszonynak, napfelkelte elîtt kocsin vi-
szik a váltott gyermeket a pélmonostori (Beli Manastir)
hídhoz, hogy ott a vízbe hajítsák. A cél közelébe érve
hangot hallanak: „Kuglin!”, mire a gyermek így válaszol:
„O, Vuhin, je s' ti to?” (Ó, Vuhin, hát te vagy az?). Hallva
ezt a felbîszült apa a vízbe dobja a váltott gyereket.

A magyar mondákban a gyerek az átkeléskor a vízbe
hajol és megszólal: „Ricsi pucsi Máriapócs!” Azonnal
belehajítják a vízbe. Híd alól szép asszonyok szólítják,
majd válaszol nekik: „Vasz viszli kukli?” „Henderik ana
Pócs”. Erre elîhozzák az igazi gyereket. Sápadt, és el-
mondja, hogy mindig nyargalásznak rajta.

Templomba, búcsújáró helyre, kereszthez viszik

Balatonszemesen a templom megkerülésével lehet
visszaszerezi az elvitt gyermeket. Göcsejben az apa
hátas tarisznyában viszi a váltott fiút, mire az meg-
szólal és kérdi, hova viszik. „Lentibe – hangzik a vá-
lasz. „Micsinyász ott velem?” „Maj megtudod!” Egye-
nesen a templomhoz viszi, a tarisznyából kiveszi,
megfogja a két kezét, s erîsen a templom oldalához
vágja. A gyerekbîl kulimász jön ki. Erre a rosszak hir-
telen megjelennek, elkapják, s az embernek tulajdon
gyermekét dobják oda. Más történet: a váltott gyere-
ket Máriapócsra viszik, hogy meggyógyuljon. Az
odavezetî hídon ördögnyelven megszólal, majd a
templom elîtt is, ahol az ördög/boszorkánygyerekek
vissza akarják tartani. A váltott gyerek a szentképnél
megtanul beszélni, s harmadszorra visszacserélik.

A keleti és a nyugati szláv mondák szerint, amikor
az emberek meggyîzödnek, hogy váltott gyereket ne-
velnek, azon vannak, hogy megszabaduljanak tîle, s
visszaszerezzék a sajátjukat. Ezért vetik alá különbözî
próbáknak: megfenyegetik, büntetik, templomba vi-
szik, ahol meghintik szentelt vízzel, illetve – mint már
említettük – vízbe vetik.

Gyakran fordulnak tudóshoz, javashoz, bábához. A szla-
vóniai horvátok a podmeçet javashoz (vraç) viszik, aki
tanácsot ad, hogyan gyógyíthatják meg. A mali vištacot
az anya javasasszonyhoz (vraçara) viszi, aki ellátja ta-
náccsal, hogyan szabaduljon meg tîle.
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A magyaroknál tudóshoz viszik, az ráismer és rá-
köp: „Phi, vén piszkos, szégyelld magad, miért szopod
ezt a szegény asszonyt?”. „Te vén piszkos Gazsi! Vé-
nebb vagy, mint a föld” s más effélék mellett felszólít-
ja a távozásra. A gyerek reggelre meghal, de a boszor-
kányok elviszik. A tudós felismeri, hogy ki van a gye-
rek képében (tudniillik: melyik boszorkány). Az or-
mánsági magyarok javashó viszik, aki tanáccsal látja el
a szülîket, hogyan válthatják vissza gyermeküket.

Kemencébe vetik

A csehországi budweisi német mondákban az anya sír
és könyörög, hogy a törpe nî cserélje vissza az ellopott
gyermeket, de az hajthatatlannak bizonyul. Az anyának
azt tanácsolják, hogy tojáshéjban fîzzön sört és a tyúk-
ólba vigye a váltott gyereket. Látva ezt a váltott gyerek
megszólal: „Ich bin so alt / wie der Böhmerwald / und
hab in mein Leben / solchen Brauch nit gesehen”
(Olyan öreg vagyok, mint a Böhmerwald, de ilyen szo-
kást még életemben nem láttam), ezzel elárulja magát
és eltûnik. Más német nyelvterületen ezeket mondja:
„Ich bin so alt / wie der Westerwald (Böhmerwald) /
doch ich sehe zum erstenmal / dass man Bier braut in
der Eierschal” (Olyan öreg vagyok, mint a Westerwald
(Böhmerwald), de még ilyent nem láttam, hogy az em-
ber tojáshéjban sört fîz.”). A dél-tiroli osztrákoknál a
váltott gyerek megszólaltatása úgy történt, hogy
kígyóbîröket töltöttek meg olajjal, abba kanócot tettek,
majd a tûzhelyre rakták és meggyújtották, mint a mé-
csest, mert tudták, hogy a Wechselbalg jönni fog. Amikor
betért a konyhába egyszer csak megszólalt: „Ich denk
den Oberwald / neunmal Wies' und neunmal Wald /
aber si viele Hafelen und Lichter / bei ein' Feuer hab'
ich noch nie gesehen!” (Úgy gondolom, hogy az
Oberwald kilencszer rét és kilencszer erdî, de ilyen sok
mécsest és fényt egy tûznél még nem láttam!). A vál-
tott gyerek soha sem halt meg, végül befalazták az em-
berek.

Az Alsó-Dráva menti lakócsai horvátoknál az anya,
akinek elcserélték gyermekét, nagy tüzet rak, a váltott
gyereket a kemence elé ülteti, majd kezébe egy kis
bögrét és nagy kanalat ad játszani. A podvršñe meglepve
tapasztalja: „Pa veñ sem sto godin prešel, pa još takvo
nesem videl da vekša sokaça nego lonec!” (Több mint
száz éves is elmúltam már, de ilyet még nem láttam,
hogy nagyobb a kanál a fazéknál!). Más történetben el-
csodálkozik azon, hogy a fakanál miért nem fér a fazék-
ba. Erre az anya a váltott gyereket belökné a tüzes ke-
mencébe, mire az eltûnik, s helyette megjelenik az iga-
zi gyermek, illetve az anya a saját gyerekére a trágya-
dombon talál rá. Az elcserélîk még a tûzbevetés elîtt
visszacserélik az igazira, és az álgyerek felugorva elszáll.
A somogyi szentmihályhegyi horvátok hidelem-
történeteiben egy koldus tér be a házba, ahol váltott
gyerek van, azonnal felismerve a helyzetet. Fel is fedi az
igazságot, majd azt tanácsolja az anyának, hogy egy
hosszúnyakú edénybe tegye az ennivalót, melléje meg
adjon egy fakanalat. A gyermek csodálkozva megszólal:
„Mióta anyám p….-ból kiestem, így még nem b….k ki

velem, mint most!”. A magyarországi sokácoknál az
asszonyok befûtenek a kemencébe, majd egy tojást üt-
nek ketté. A tojáshéj egyik felét a podmeçenek adják egy
fîzîkanállal, ezeket mondva: „Mišaj!” (Keverd!) – mire
az megszólal: „Sto godina, sam star, al još takog lonca
nisam vido da varnjaça ne moÑe stat u njeg!” (Száz
éves vagyok, de még ilyent nem láttam, hogy a fazékba
nem fér bele a fîzîkanál!). Akkor a podmeçe eltûnik, az
anya meg visszakapja a saját gyerekét (Kátoly). A
dusnoki rácoknál, amikor a szülîk észreveszik, hogy
nem a saját szülöttüket nevelik, befûtenek a kemencé-
be, a váltott gyereket ráteszik a kenyérsütîlapátra,
mielîtt azonban bedobnák, megjelenik a boszorkány az
î gyerekükkel együtt, visszaállítani a korábbi állapotot.

A szerbeknél a podmeçe felismeréseként – hogy való-
jában az-e? –, sütîlapátra teszik a gyereket, majd rö-
vid idîre a forró kemencébe (Bánát).

A Galga menti szlovákoknál is azt tanácsolja valaki,
hogy fûtsék be a kemencét, tegyék a gyereket sü-
tîlapátra és dobják a kemencébe. A gyerek megszó-
lal: „Kisbögre, nagykanál, mellikbîl egyek?”, ámde ez
az elsî és az utolsó szava. A nyugati szlávoknál a tisz-
tátalan szellemektîl az ellopott gyermek visszacseré-
lése úgy is történhetett, hogy a gazdasszony akként
tett, mintha a váltott gyermeknek egy tojáshéjba ká-
sát készítene, ám amikor a váltott gyermek ezt észre-
veszi, nagyon meglepîdik – s habár addig nem szó-
lalt meg –, most megteszi: „Ezer éves vagyok, de ilyen
csodát még nem láttam!” – mire eltûnik, majd helyé-
be megjelenik az emberek gyereke.

A magyaroknál az éhes gyereket egyedül hagyják,
tojáshéjba tejet, vizet tesznek fîzni és így bírják szó-
lásra. A váltott gyereket a padláslyukába teszik és egy
kis poharat meg egy nagy kanalat adnak a kezébe,
amelybîl képtelen enni, ekkor megszólal: „Kispohár,
nagykanál, kispohár, nagykanál!” (Felsîmocsolád, So-
mogy megye).

A magyar hitvilágban általánosan elfogadott nézet szerint a
váltott gyerekkel jól kell bánni, mert az elváltott gyerekkel is
ugyanúgy bánnak, a gonosz kezén is szépen fejlîdik. Megtör-
ténhet az ellenkezîje is: az iharosiak szerint az elra-
bolt gyerekkel a rosszak rendesen vizet forraltatnak, s
ami a forraláskor a felszínre jut, azt kell neki villával
lebökdösni a vízbe. Némely monda beszámol arról is,
hogy a visszakapott gyerek nyomorék, néma maradt
és meghalt.

A magyarországi románoknál a cserélt gyermek
visszavarázslására vonatkozóan csupán néhány szórt
adatot ismerünk. A visszavarázslás legáltalánosabb
módja a gyermektestben élî természetfeletti lény ke-
mencébe vetése. Az eljárás lényege, hogy a gyerme-
ket az apja ingébe öltöztetik, a sütîlapátra kötik és
fejjel elîre, háromszor a kemencébe vetik. A jelképes
elégetés következtében a rontó személy felfedi kilétét
és a cselekvés által elîidézett fájdalomtól szabadulni
kívánva, visszacseréli a gyermeket. Az édesanyjának
háromszor meg kellett kérdeznie: „Ce baj ßn cuptor?”
(Mit vetsz a kemencébe?). Az eljárást végzî asszony a
következît válaszolta: „Dau carne batrßnå, dßr carne
tßnårå.” (Fiatal húst adok öreg húsért).

4756



Megszólaltatás fîzéssel, vesszîzéssel

Egy 1759. évi kaposvári boszorkányper iratanyagában
olvashatjuk, hogy az anyának „…vátott négy holnapi
igen bágyatt és nyomorúltt Leány Gyermeke lévén… uj
fazékban bele tévén, meg fîzettetik hév kövön, meg
gyogyúl”. A „fîzés vagy hej-kövön való sutés… a
Varaslás Ujhold Vasarnap követtetett, a gyermek pedig
Sz. Mihál napján temettetett ell. Ugyan azon Ujhold
Vasárnap a Gyermeknek testét látta, hogy a keze, és a
feje egy kevéssé volt megh égve”.

Somogyban elîfordul, hogy megfîzik a váltott gye-
reket, háromszor kérdezi egyik a másikától: „Kit
fîzöl?”. „Csontra húst!” – hangzik a válasz.

A bátyai rácoknál az ilyen nagyon sovány gyerme-
ket egy fazék vízbe teszik és fölteszik a fazekat a tûzre.

A románoknál szîrös testû váltott gyermek beteg-
sége – a „boala cîneascã”, azaz a kutyabetegség –
megállapításának módja az volt, hogy amikor gyere-
ket mosdatták, fürdîvizébe, a teste mellé két oldalra
kenyérbelet tettek. A fürdetés után ezt kiszedték, kifa-
csarták és kettészedték. Ha a tészta nyúlós volt, vagy
hajszál volt benne, akkor biztosra vették, hogy elcse-
rélték a gyermeket. Másutt a gyermeket abban a víz-
ben fürdették meg, amelyben elîzîleg egy kutyával
tették ugyanezt.

A nyugati szlávoknál a saját gyermek visszaszerzésé-
nek egyik módja: söprûvel illetve rózsa-, nyírfa-, fûzfa-
vagy mogyoróvesszîvel vagy olyan ágakkal, amelyekkel
a varangyos békát verik, kezdik csépelni. A
megvesszîzést befûtött kemence elîtt, a ház küszöbén,
a hídon, a mezî mezsgyéjén, a keresztúton, az udva-
ron, a trágyadombon, illetve másutt viszik végbe.
Mindaddig tart, amíg az elcserélîk vissza nem hozzák
az egészséges gyereket, valamint saját korcs gyermekü-
ket el nem viszik. A vesszîzést az ellopott gyermek any-
ja, a javasasszony – akit ilyenkor úgy hívtak oda –,
pásztor, illetve zabigyerek végezte. A nyugati szláv folk-
lórban több monda szól arról, hogy a vesszîzés pilla-
natában megjelennek az elcserélîk (boginka, mamuna,
Çavolica) és magukhoz veszik torzszülöttüket, dühösen
hajítva oda az emberek igazi fiát vagy lányát.

A prekmurjei szlovénoknál az anya Mária egyik ün-
nepét használja fel, hogy három fiatal mogyoró-
vesszîvel lássa el a podmenca baját. Addig veri, amíg a
škopnjak vissza nem adja neki az ellopott gyereket,
egyúttal el nem viszi a sajátját.

A Kárpátokban élî ukránoknál az anya a váltott
gyermeket kilenc somfa vesszîvel veri el egy kereszt-
úton, amíg a lisova vidßma (erdei boszorkány)
visszahozza az elvett magzatját. Az észak-oroszoknál a
begyújtott kemence mellett ütlegelik a váltott gyere-
ket. A lengyeleknél az anya trágyadombon veri nyírfa-
bottal az. Több mondában a démonikus lény, amikor
magához veszi saját ivadékát, szemrehányást tesz,
hogy gyermekével rosszul bántak: „Jaz sem s tvojim
otrokom tako lepo ravnal, ti si pa mojega tepla” (Én a
te gyermekeddel olyan szépen bántam, te pedig ver-
ted a sajátomat). „Na tebe tvoe. Bej svoe, a ne
moe” (Nesze, itt a tiéd. Üssed a sajátodat és ne az

enyémet”), „Na tobi tvoñ ditinq: tŠ nad moeñ
zbŠtkqešsx, a x tvoij nic ne kawq, divisß, xka
vona garna i yista” (Nesze, itt a gyereked: te az én
gyermekemet vered, én meg a tiednek semmit sem
szólok, nézd csak, hogy milyen szép tiszta és rendes).
A lengyel Lublinban (Lublóban) két anya mindaddig
botozta a váltott gyermeket, amíg meg nem jelent a
boginka az anyák gyermekével, majd figyelmeztetés-
ként ennyit mondott nekik: „Nana!”

Összegzés

A szláv népeknél általánosan elterjedt nézet szerint a
gyermekszülés a túlvilágiak, illetve az îsök ajándéka.
Ha egy szerb családban gyermek születik, úgy mond-
ják: „új szerzeményt kaptak” (dobili sq prinovq). A
szerzemény biztosítása az îsök akaratától függ, akik –
mitikus îsapaként – egy bizonyos alakban jelenhet-
nek meg. A szláv népeknél leggyakrabban a házikígyó
(kuñna zmija, kuñarica, kaça u iÑi, stb.) alakját ölti magá-
ra az îs. A bolgárok smonannak (gazdának, házigazdá-
nak) szólítják, s ha valamelyik családtag bajba kerül,
akkor îhozzá fordulnak segítségért. Az oroszoknál az
a domovoj gondoskodik a család egészségérîl, alkal-
manként annak gyarapodásáról is, aki az ilyen jellegû
„illetîségét” más szellemekkel – az udvar, a búzafé-
szer, a gîzfürdî szellemével – vajeŠik (vaennik)
vagy vajaŠik (vaxnnik) – is megoszhatja. A család szá-
mára a gîzfürdî szelleme azért fontos, mert a létesítmény a
háztól különálló épületben van, ahol rendszerint a terhes nîk
szülnek és hét hétig ott tartózkodnak az újszülöttel.

Az anyaméhbîl érkezî gyermek születése úgy is ér-
telmezhetî, hogy kinyitja a túlvilági ajtót, s vele
együtt a láthatatlan îs is kibújik, aki a szülîanyának
ajándékozta az újszülöttet. Az îs folyamatosan „fel-
ügyel” a saját „ajándékára”. Ha azt veszi észre, hogy
az anya, aki a házasság útján csatlakozik nemzetségé-
hez, nem méltó rá, hogy a nemzetség tovább soka-
sodjon általa, visszaveszi az „ajándékát”. Ily módon
aztán a család fejlîdése megszakad, arra ítéltetik,
hogy utódok nélkül maradjon, majd kihal.

A szülîanyára és gyermekére a születést követî
negyven nap során a „tisztátalan halottak” – elhalálo-
zott terhes nîk, szülés közben meghalt anyák,
erîszakkal meggyilkolt gyermekek – is leselkednek,
azon mesterkedve, hogy az anyát és gyermekét elve-
szítsék, ily módon gyarapítva „nyájukat” vagy „rajukat”
(a kereszteletlenül elhalt gyermekeket gyakran madár
alakban képzelik el).

A születéstîl kezdve, a szülî nîre és magzatára
nézve bekövetkezî veszélyes napokról szóló képzetek
és felfogások megfelelî keretként szolgáltak a fejlett
folklór-szerkezetû szüzsék befogadására. A szülîanyák
figyelmetlenségük miatt nemcsak gyermekük elhalá-
lozásával bûnhîdhetnek meg, hanem saját szülött-
jüknek egy démonikus gyermekhasonmással való ki-
cserélésével is. Az e hiedelemmondák alapját képezî
alaptörténeteket minden bizonnyal az Alpok germán
közegébîl vették át a közép-európai és más népek,
így a keleti szlávok és részben a Pannon vidéken élî
déli szlávok is.
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