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Miről szól húsvét ünnepe?

Minden idők legjobb 10 hosszú 
filmje a karantén időszakra
Ebben a kellemetlen időszakban mindenki igyekszik 
valami hasznos elfoglaltságot keresni, hiszen 
a mozgástér eléggé le van szűkítve, főleg azok 
számára, akik tömházakban élnek, persze azoknak 
sem sokkal fényesebb a helyzetük, akik megtehetnék, 
hogy kimenjenek az udvarra, ha esik az eső... Ezért 
arra gondoltunk, hogy javaslunk néhány filmet, 
amelyeket eddig talán a hosszúságukra hivatkozva 
nem néztünk meg, azzal érvelve, hogy „nekem erre 
nincs időm.”

Ludovic Orban 
kijelentette, 
hogy továbbra 
is bírságolnak 
a rendőrök, de 
a március 31-ig 
érvényben lévő, 
vagyis a jóval 
kisebb értékű 
büntetéseket szabják ki a törvényszegőknek. 
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4-6. oldal

Továbbra is bírságolnak a rendfenntartók

3. oldal

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, az „ünnepek ünnepe” (solemnitas solemnitatum). 
Idén húsvétvasárnapot és húsvéthétfőt április 12-én és 13-án ünneplik a nyugati keresztény egyházak.

A keresztény egyházak tanítása szerint húsvét 
Jézus Krisztus feltámadásának és vele az emberiség 
megváltásának ünnepe. Időpontja a 325-ben tartott 
első niceai zsinat döntése értelmében a tavaszi nap-

éjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap 
(március 22. és április 25. között), ehhez igazodik az 
egyházi év valamennyi változó idejű, úgynevezett moz-
gó ünnepe.                  Folytatás a 2. oldalon
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A keresztény ünnep az ószövetségi pászka ünne-
péből nőtt ki, ennek az előképnek a keresztény tanítás 
szerinti beteljesedése Jézus Krisztus átmenetele a ha-
lálból a feltámadott életre. Jézust a zsidó húsvét előtt 
ítélte halálra Poncius Pilátus, nagypénteken keresztre 
feszítették, és vasárnap hajnalban, föltámadván a ha-
lálból, megmutatkozott tanítványainak.

A ünnepet negyvennapos, a hamvazószerdától 
nagyszombatig tartó böjti időszak készíti elő, központi 
liturgiája a nagyszombat esti-éjszakai húsvét vigíliája 
(vigilia paschalis). Ekkor ünneplik a világosság győ-
zelmét a sötétség felett, az élet győzelmét a bűn és 
halál fölött, amiben egybefonódik a kereszthalál és a 
feltámadás.

A nagyszombat napján szentelt húsvéti gyertya a 
feltámadott Üdvözítőt a világ világosságaként jelké-
pezi. Húsvétvasárnap ünnepélyes szentmisét szoktak 
tartani. A feltámadás napján a pápa általában a Szent 
Péter téri ünnepi misén mondja el a hagyományos 
húsvéti üzenetét és Urbi et orbi (a városhoz, vagy-
is Rómához és a világhoz intézett) apostoli áldását. 
Ferenc pápa pontifi kátusának nyolcadik húsvétján, 
rendhagyó módon, az üres Szent Péter térre néző er-
kélyről adott áldást Rómára és a világra.

A húsvét elnevezés a böjti időszak végére utal, mert 
ekkor lehet újra húst enni. A húsvétvasárnapi szertar-

tásnak része a húsvéti ételek (bárányhús vagy sonka, 
kalács, tojás, bor) megáldása. A szentelés után a hívők 
mindig siettek haza, mert a néphit szerint a lemaradó 
még abban az évben meghal, míg az elsőnek hazaérő 
első lesz az aratásban. A szentelt étel maradványainak 
varázserőt tulajdonítottak: a tojás héját a veteményre 
szórták, a kotlós fészkébe tették, vagy meghintették a 
vetést, hogy jégverés, üszög kárt ne tegyen benne.

Húsvéthétfőhöz fűződő népszokás a locsolás és en-
nek jutalmául a festett tojás ajándékozása. A locsolko-
dás alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe 
vetett hit. A tojás a belőle kikelő madárral Jézus újjá-
születését, a népi hiedelem szerint az életet, a piros 
szín Jézus kiontott vérét jelképezi. A locsolkodó vers 
és a kölnivel való locsolkodás később terjedt el, ahogy 
az ajándékot hozó húsvéti nyúl képzete is.

A nyúl szintén a termékenység és az élet ciklikus 
megújulásának jelképe, de a gyermekeket megaján-
dékozó nyúl meséje csak a 16. századtól adatolható. A 
húsvéthétfőt régebben - a locsolkodás szokására utal-
va - vízbevető, vízbehányó hétfőnek is nevezték. A nap 
a fi atal lányok és legények mulatságainak egyik leg-
fontosabb alkalma, igazi tavaszünnep volt szabadban 
töltött szórakozással, az ünnepen országszerte húsvéti 
bálokat rendeztek.

(Forrás: https://mult-kor.hu)

Miről szól húsvét ünnepe?
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Miután ismertté váltak az óvodai iratkozások idei 
dátumai, a tanügyminisztérium konkrét részleteket 
közölt ezek menetéről.  Két szakaszban, június 8-a és 
július 3-a, illetve július 20-a és augusztus 10-e között 
történik idén a gyerekek beíratása az óvodába. Az 
újrairatkozások május 25-e és június 5-e között zajlanak 
majd, a tisztázatlan eseteket augusztus 11-e és 31-e 
között fogják megoldani. 

Április végén az oktatási minisztérium bejelentette, 
hogy idén online lehet beíratni a gyerekeket óvodába és 
előkészítő osztályba.

A már óvodás gyerekek újrairatkozása május 25-e és 
június 5-e között történik. Az újrairatkozások telefonon, 
faxon vagy e-mailen keresztül is lebonyolíthatók. 

Az újrairatkozás nyomán megmaradt szabad helyek 
betöltése a hatályos jogszabályok alapján történik, 
figyelembe véve a 2019/56-os törvényt, amely 
biztosítja, hogy minden 5 éves gyerek bekerüljön 
egy nagycsoportba, mert ez már a kötelező oktatás 
része.  Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja 
a meghirdetett helyek számát, a szétosztáskor 
tekintetbe vesznek bizonyos speciális helyzeteket, 
(ha például a gyermek árva, félárva, fogyatékkal élő, 
vagy a testvére ugyanabba az oktatási intézménybe 
jár).  A beiratkozások órarendjét az oktatási intézmény 
vezetősége szabja meg és függeszti ki látható helyre, a 
saját honlapjára (ha van), és a tanfelügyelőségek webes 
felületére.                     Forrás: maszol.ro, korona.rmdsz.ro

Fontos tudnivaló!
Továbbra is bírságolnak a 
rendfenntartók

Ludovic Orban 
kijelentette, hogy 
továbbra is bírsá-
golnak a rendőrök, 
de a március 31-ig 
érvényben lévő, 
vagyis a jóval ki-
sebb értékű bün-
tetéseket szabják 
ki a törvénysze-
gőknek. Ennek 
alapján a magánszemélyek 100-5.000 lej közötti bír-
ságot, a jogi személyek 1.000-70.000 közötti bírságot 
kaphattak. Március 31-én hatályba lépett egy sürgős-
ségi kormányrendelet, amely jelentősen megemelte a 
pénzbeli büntetéseket. Eszerint 2.000-20.000 lej kö-
zötti bírságot lehetett kiróni a magánszemélyeknek, 
a jogi személyeknek pedig 10.000-70.000 lej közötti 
büntetést lehetett kiszabni.

A kormányfő szerint az Alkotmánybíróság döntése, 
miszerint a szükségállapotban kiszabott büntetések 
alkotmányellenesek, még nem jelenti azt, hogy nem 
bírságolnak egyáltalán. „Azért emeltük meg a bír-
ságok értékét, hogy az emberek jobban betartsák a 
szabályokat.

Ha egy cikkelyt alkotmányellenesnek nyilvá-
nítottak, azt úgy is értelmezhetjük, hogy vissza 
kell térni a régi bírságokhoz. Meg kell várnunk az 
Alkotmánybíróság döntésének indoklását, és akkor 
megértjük, milyen jogi következményekkel jár mind-
ez” – fogalmazott Ludovic Orban.

Forrás: digi24.ro, korona.rmdsz.ro

Részleteket közölt a tanügyminisztérium 
az óvodai iratkozásokról

Ingyen használható 
öntözésre a talajvíz

A szükségállapot ideje alatt és az azt követő hat hó-
napban illetékmentesen használható a mezőgazdasági 
területek öntözésére a fúrt kutakból származó talajvíz 
– döntötte el szerdán a képviselőház plénuma. A terve-
zetet 303 képviselő támogatta, ketten tartózkodtak. Az 
engedmény a felszíni vizekre is érvényes.

„A talajvíz, a folyók, tavak és gyűjtőtavak vize fel-
használható öntözésre a vízgazdálkodási illeték befi -
zetése nélkül a 2020/196-ös elnöki rendeletben ho-
zott, Románia területén érvényes szükségállapot idő-
szaka alatt és az azt követő 6 hónapban. Ugyanebben 
az időszakban az öntözési infrastruktúrába történő 
beruházások elvégzéséhez szükséges vízgazdálkodá-
si engedélyek megszerzéséhez kötött összes illetéket 
eltörlik, és kibocsátásuk határidejét felére csökkentik” 
– írja a jogszabályban.

A tervezetet a jelenlegi szárazságra hivatkozva 
minden parlamenti csoport támogatta. E törvény 
esetében a képviselőház hozott végső döntést.

Forrás: agerpres.ro, korona.rmdsz.ro



4 | 18. évfolyam | 4. szám 
Közéleti, közművelődési havilap

10. King Kong (akció/dráma/kaland) 2005 
Carl Denham egy 

vakmerő Rendező, aki 
mindig a saját feje után 
megy. Miután főnökei 
bejelentik, hogy nem 
támogatják fi lmjét, Carl 
megmakacsolja magát, 
és stábjával, köztük a 
munkanélküli színész-
nővel, Ann Darow-val 
hajóra száll. Az irányt 
viszont nem Szingapúr, 
hanem a rejtélyes 
Koponya-szigetek felé 
veszik. Az ötlet nem bi-
zonyult a legjobbnak, 
hisz a kis csapatra váratlan és nem túl kellemes meg-
lepetés vár. 

Rendező: Peter Jackson
Forgatókönyvíró: Edgar Wallace, Merian C. Cooper
Szereplők: Jack Black, Adrien Brody, Naomi Watts, 

Andy Serkis, Rick Baker

9. Spartacus  (dráma/életrajzi/háborús) 1960
Spartacus (Kirk 

Douglas), a trák gla-
diátor egy napon meg-
elégeli a szolga sorsot, 
és úgy dönt, nem csak 
saját maga, hanem 
minden társa számára 
kiharcolja a szabad-
ságot. Felkelést indít, 
hadsereget szervez, 
Itália-szerte csatlakoz-
nak hozzá a rabszol-
gák, akik megelégelték 
sorsukat. Spartacus és 
hadserege készen áll 
arra, hogy megütköz-
zön Róma legvitézebb hadseregével is. 

Rendező: Stanley Kubrick
Forgatókönyvíró: Howard Fast, Peter Ustinov
Szereplők: Laurence Olivier, Kirk Douglas, Tony 

Curtis, Jean Simmons, Peter Ustinov

8. JFK - A nyitott dosszié  (dráma/thriller/törté-
nelmi) 1991

Oliver Stone monumentális alkotásában az ame-
rikai történelem egy mindenki által ismert, ám keve-
sek által értett tragikus fejezetét tárja elénk, John F. 
Kennedy meggyilkolását. A tragédiát övező számtalan 
rejtély közepette igyekszik utat találni Jim Garrison 
(Kevin Costner), a magányos jogász, aki fel akarja tár-
ni az igazságot és meg akarja találni a választ a min-
denkit foglalkoztató kérdésre: ki ölte meg valójában 
Kennedyt?

Rendező: Oliver Stone
Forgatókönyvíró: Jim Marrs, Jim Garrison
Szereplők: Gary Oldman, Kevin Costner, Jack 

Lemmon, Kevin Bacon, Donald Sutherland

7. Gandhi  (dráma/életrajzi/történelmi) 1982
Ghandi (Ben Kingsley) 

fiatal ügyvédként család-
jával Dél-Afrikába érkezik 
1893-ban, és az ott tapasz-
taltak mélyen megdöbben-
tik. Igazságérzetét és em-
berszeretetét mélyen meg-
döbbentik. Igazságérzetét 
és emberszeretetét mélyen 
sérti a faji megkülönböz-
tetés, amely tettekre is 
sarkallja. Ghandi ezzel egy 
hosszú és fáradtságos útra 
lép. Erőszakellenes küzdel-
me nagyobb hullámokat kavar, mint várná.

Minden idők legjobb 10 hosszú fi lmje 
a karantén időszakra
Ebben a kellemetlen időszakban mindenki igyekszik valami hasznos elfoglaltságot keresni, hiszen 
a mozgástér eléggé le van szűkítve, főleg azok számára, akik tömházakban élnek, persze azoknak 
sem sokkal fényesebb a helyzetük, akik megtehetnék, hogy kimenjenek az udvarra, ha esik az 
eső... Ezért arra gondoltunk, hogy javaslunk néhány fi lmet, amelyeket eddig talán a hosszúságukra 
hivatkozva nem néztünk meg, azzal érvelve, hogy „nekem erre nincs időm.” No lássuk:
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Rendező: Richard Attenborough
Forgatókönyvíró: John Briley
Szereplők: Ben Kingsley, Daniel Day-Lewis, Martin 

Sheen, Candice Bergen, John Gielgud

6. Titanic (dráma/romantikus) 1997

A XX. szazad kezdetén megépítik a kor legna-
gyobb tengeri hajóját, a Titanicot. 1912. április 10-én 
a Titanic elindul Southampton kikötőjéből, hogy két 
megállással végül megérkezzen New Yorkba. A luxus-
hajó a figyelmeztetések ellenére nem tudja elkerülni 
az ütközést egy jégheggyel, így két nappal az indulás 
után, fedélzetén több száz utassal, elsüllyed. 

Rendező: James Cameron
Forgatókönyvíró: James Cameron
Szereplők: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy 

Bates, Bill Paxton, Victor Garber

5. A Wall Street farkasa (dráma/életrajzi/krimi) 
2013

Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) becsületes bró-
kerként kezdte karrierjét, mégsem ennek köszönheti, 
hogy a nyolcvanas évek végére az egyik legnagyobb 
amerikai brókercég tulajdonosa lett, és huszonhat éve-
sen már heti 1 millió dollárt keresett. Még több pénz, 
még több hatalom, nők és kábítószerek, ezek hajtották 
Belfortot. Mit sem törődve a nyomában loholó FBI ügy-
nökkel, a bróker teljesen elmerült a korrupcióban. 

Rendező: Martin Scorsese
Forgatókönyvíró: Terence Winter, Jordan Belfort
Szereplők: Leonardo DiCaprio, Matthew 

McConaughey, Margot Robbie, Jonah Hill, Jon 
Favreau

4. Farkasokkal táncoló (dráma/kaland/western) 
1990

Dunbar hadnagy 
(Kevin Costner), akit az 
amerikai polgárháború 
frontjáról helyeztek át 
a Sedgewick erődbe, 
hogy ott magányosan 
állomásozzon, szám-
űzetésében kapcsolatba 
kerül a közelben tábo-
rozú sziú indiánokkal. 
A sziúk és az amerikai 
katona először gya-
nakvással, majd mind 
inkább nyitottsággal 
és elfogadással köze-
lednek egymás felé. 
Dunbar összebarátkozik a törzsfőnökkel Tíz Medvével 
(Floyd Red CrowWesterman), a harcossal (Rodney A. 
Grant), sőt a szerelem is rátalál a sziúk közt nevelke-
dett fehér nő, Álló Ököl (Mary McDonell) személyénen. 
Az idill azonban nem tarthat örökké...

Rendező: Kevin Costner
Forgatókönyvíró: Michael Blake
Szereplők: Kevin Costner, Mary McDonnell, Wes 

Studi, Graham Greene, Robert Pastorelli

3. Bosszúállók: Végjáték  (akció/kaland/Sci-Fi) 
2019

Thanos  ( Josh 
Brolin) betartotta 
az ígéretét, végre-
hajtotta a tervét és 
megsemmisítette az 
univerzum felét. A 
Bosszúállók tehetet-
lenek, a Földön el-
uralkodott a káosz. 
Amerika Kapitány 
(Chris Evans) és a 
többi túlélő hős tu-
domására jut, hogy 
Nick Fury (Samuel 
L. Jackson) csak a 
végzetes katasztrófa 
előtt tudott vészjel-
zést küldeni és megerősítést kérni. A szuperhős kö-
zösség Marvel kapitánnyal karöltve készül az ellenfél 
elleni közdelemre. Csapatukhoz újra csatlakozik Ant 
Man (Paul Rudd) is. 

Rendező: Joe Russo, Anthony Russo
Forgatókönyvíró: Christopher Markus, Stephen 

McFeely
Szereplők: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, 

Bradley Cooper, Samuel L. Jackson, Benedict 
Cumberbatch



6 | 18. évfolyam | 4. szám 
Közéleti, közművelődési havilap

2. Halálsoron  (dráma/fantasy/krimi) 1999

A Halálsoron a harmincas években játszódik 
egy halálraítélteket örző börtönben. Itt szolgál Paul 
Edgecomb főfegyőr, akinek megváltozik élete, amikor 
bekerül hozzájuk John Coffey, a nagydarab, jámbor ki-
nézetű fekete férfi . Coffeyt két fehér gyermek meggyil-
kolásával vádolják, de egyáltalán nem úgy viselkedik, 
mint aki képes lenne egy ilyen szörnyű tettre, sőt! A 
jámbor férfi  különleges képességei nem maradnak 
sokáig titokban. 

Rendező: Frank Darabont
Forgatókönyvíró: Frank Darabont, Stephen King
Szereplők: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, Sam 

Rockwell, Gary Sinise, Patricia Clarkson

1. Schindler listája (dráma/életrajzi/történ.) 1993

Oskar Schindler (Liam Neeson) a második világhá-
ború során a németek által megszállt Lengyelországba 
kerül, ahol jó kapcsolatai és ügyeskedése révén meg-
szerez egy gyárat. Zsidő származású könyvelője taná-
csára kezd el zsidókat alkalmazni az üzemben, amely 
kiváló üzleti húzásnak tűnik, ám egy sokkal fontosabb 
oka is van: az alkalmazásban álló családokat így meg 
tudja menteni a deportálástól és a biztos haláltól. Az 
igaz történetet alapuló fi lm egy megható történet ar-
ról, hogy egy ember is meg tudja változtatni a történe-
lem menetét, ha képes az önfeláldozásra. 

Rendező: Steven Spielberg
Forgatókönyvíró: Thomas Keneally, Steven Zaillian
Szereplők: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben 

Kingsley, Branko Lustig, Götz Otto   
Forrás: mafab.hu

Magyarországon a húszas évek óta 
ünnepeljük az anyák napját. Akkoriban 
az Ifjúsági Vöröskereszt támogatta az 
ünnep hivatalos bevezetését.

Mikor ünnepeljük az anyák napját?
Az édesanyáknak – legalábbis az írásos 

feljegyzések és az anyák napja eredete sze-
rint – az ókori Görögországban már ünnep-
ségeket rendeztek. Eredetileg 
az istenek anyja, Rhea tisz-
teletére gyűltek össze 
az emberek, aztán vele 
együtt az édesanyákat 
is köszöntötték.

Annak ellenére, hogy 
az anyák napját világszer-
te számon tartják és ünneplik, 
mégis nagyon eltérő időpon-
tokra esik ez a különböző 
országokban.

Hazánkban az édesanyákat min-
den évben május első vasárnapján 
köszöntjük fel.

Mikor van anyák napja Európa más 
országaiban?

• Norvégiában február második vasárnapján
• Grúziában március 3-án

• Bulgáriában március 8-án, a Nemzetközi 
Nőnapon

• Szlovéniában március 25-én
• Litvániában, Portugáliában, Romá niá-

ban, Spanyolországban, Szerbiában és Ma-
gyarországon május első vasárnapján

• Ausztriában, Belgiumban, Ci pruson, 
Cseh or szágban, Dániában, Észt ország-
ban, Finnországban, Görög  or szágban, 

Hollandiában, Német országban, Olaszor-
szágban, Szlovákiában, Svájcban és Ukrajná-

ban május második vasárnapján
• Lengyelországban május 26-án

• Franciaországban és Svédországban má-
jus utolsó vasárnapján

• Luxemburgban június második 
vasárnapján

• Oroszországban november utolsó 
vasárnapján ünneplik az anyák napját.

Mikor van anyák napja?
Hogy mikor van anyák napja, a kérdésre a válasz nem is olyan egyértelmű. Ugyanis Európa 
országaiban meglehetősen eltérő napokon köszöntik az édesanyákat.
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1. Megjósolni a baba nemét
Sok szülő minél hamarabb szeretné tudni, fi ú- vagy 

lánygyermekre számítson – a történelem során sajnos 
igencsak igazságtalan módon a fi úgyermeket látták 
kedvezőbbnek a legtöbb társadalomban.

A történelem során több elmélet is született arra, 
hogyan lehet a születendő gyermek nemét megjósolni, 
vagy akár egyenesen befolyásolni is: a fogantatás ideje 
körül meleg vagy hideg étel fogyasztásáról sokáig tar-
tották, hogy a mérleg nyelvét a fi ú, illetve a lány felé 
billentheti.

A terhesség különböző fi zikai jeleit is igyekeztek 
egyik vagy másik irányba értelmezni: a népi bölcses-
ség sokáig úgy tartotta, a fi ú magzatok magasabban 
helyezkednek el a méhben, mint a lányok, és az is 
gyakori „megfi gyelés” volt, hogy ha a nő jobb melle 
keményebb (vagy jobb szeme fényesebb), akkor fi út 
fog szülni, ellenkező esetben lányt.

Elterjedt volt az a nézet is, hogy a fi atalabb nők 
gyakrabban szülnek fi út, míg az idősebbek gyakrab-
ban hoznak világra lányt.

2. Együtt vagy külön érdemes aludni?
Az 1930-as évek Kentuckyjában egy Verna Mae 

Slone nevű nő minden gyermekével mindig egy ágy-
ban aludt, amíg csecsemők voltak. Azzal magyarázta 
szokását, hogy egy 12 gyermekes szegény háztartás-
ban nőtt fel, ahol jellemzően az egész család egy ágyon 
osztozott.

Az 1970-es években kiadott gyermeknevelési em-
lékirataiban amellett foglalt állást, hogy az együtt al-
vás „olyan közelséget eredményez, amelyet lehetetlen 
megérteni, ha nem élte át az ember.”

Azonban az ezzel kapcsolatos közvélemény – ahogy 
napjainkban is – megosztott volt a 20. században is. 
Az orvosok sokáig azt tanácsolták, egészségesebb a 
gyermeknek külön ágyban aludnia, azonban sok he-
lyen rossz szemmel nézték a tanácsot betartókat, gon-
datlan és hideg szülőknek bélyegezve őket, miközben 
jóhiszeműen cselekedtek.

3. Altatás és etetés
Írott szülői tanácsadókönyvek már a 17. század-

ban is megjelentek Nyugat-Európában. A Jane Sharp 
jegyezte Bábák könyve 1671-ben öt oldalt szentelt a 
szülés utáni tanácsoknak „A gyermekről” címszó alatt. 
Sharp azt javasolta, ne tartsák ébren a csecsemőt, ha 
álmos, „de próbáld elaltatni ringatással és altatóda-
lokkal!” Azt is tanácsolta, „vedd gyakran kézbe, és tán-

coltasd!”
„Ne szoptasd túl sokáig egyszerre, de tedd gyakran” 

– szólt a javaslat a baba emésztésének megóvására. 
Sharp szerint a mellek váltogatása is fontos.

A 17. századi Angliában az anyák kötelességének 
tartották, hogy bármikor megszoptassák csecsemő-
jüket, amikor csak kérték, bár a sírást is pozitív do-
lognak tartották: úgy gondolták, erősíti az agyat és a 
tüdőt. Mindazonáltal Sharp is megjegyezte, hogy a túl 
sok sírás nem egészséges, mert „megtörhet a hasa a 
túlzott erőkifejtéstől.”

4. A napi rutin
Az 1960-as években minden korábbinál több nő 

állt munkába a házon kívül, és ez alól az újdonsült 
anyák sem képeztek kivételt. A dolgozó háztartások 
számára egyre fontosabbá vált a pontos menetrend 
tartása a gyermekekkel is, és az orvosok is azt java-
solták, a kijelölt alvási és etetési időpontokhoz ragasz-
kodjanak szigorúan.

Gyakori jelenség volt azonban – ahogy ma is –, hogy 
az ember az első gyermek esetében minden utasítást 
szigorúan betart, a későbbi gyermekekkel pedig jóval 
engedékenyebb.

Egy angol asztalosfeleség a következőt nyilatkozta 
az ekkoriban született gyermekeiről: „Jane-nel még a 
rutin uralta az életünket. Az óra szerint éltünk: ha még 
aludt, felébresztettem. Paul esetében már meggondol-
tam magam, a kezdettől fogva sokkal nyugodtabb vol-
tam, gondolom azért, mert nem az első volt. Az ember 
ilyenkor nem aggódik már annyit.”

5. Visszatérés a munkába
Habár kétségtelen, hogy az édesanyáknak érdemes 

minél több időt tölteniük újszülöttjeikkel, nem minden 
közösség értelmezte ezt mindig ugyanúgy.

Maria Campbell, a kanadai Saskatchewan tarto-
mányban lévő Gabriel’s Crossing nevű métis indián 
közösség tagja arról mesélt, náluk a 20. század köze-
pén az éppen újszülöttet nevelő nők is ugyanúgy részt 
vettek az asszonyok csoportos tevékenységeiben:

„Nyolc-tíz lovaskocsival mentünk el ehhez a nagy 
gödörhöz körülbelül fél mérföldre az úton.” Itt nagy 
öntöttvas edényekben melegítettek vizet, és mosták 
bennük a ruhákat.

Ha valakinek újszülöttje volt, akkor a nehéz sikálás-
ban ugyan nem vett részt, helyette főzött a többiekre. 
E szokásnak csupán a mosógépek megjelenése vetett 
véget évtizedekkel később.         (Forrás: mult-kor.hu)

Milyen tanácsokkal segítették az 
újdonsült anyákat a történelem során?
Édesanyává válni súlyosan idegtépő élmény tud lenni. Napjainkban szerencsére mind a 
professzionális segítség, mind az interneten elérhető számtalan ingyenes információforrás a 
gyermeket vállalók rendelkezésére áll. Mi volt a helyzet a múltban?
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Fizesse elõ vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


