
Korunk rejtelmei 

Ezen évszázad elején átalakulás kezdődött a társadalomban, ami megváltoztatta a családok 

életét. A családok elhelyezkedését a társadalmunkban a vallás, vagyoni helyzetük és a település 

nagyban befolyásolta. A Felső-Magyarország több területén, jellemzően vidéken több család 

együtt él, mint például a nagymama, a gyerekek és a szülő. A városokban többnyire egyszerű 

családok vannak, mert könnyű élet helyzeteket kínál számukra. A jómódú családoknál 

előfordul, hogy a gyerekek külön költöznek otthunoktól. A szegényebb családok tagjai ugyan 

nem tudnak új életet kezdeni, de így tudnak gondoskodni rászoruló családtagjaikon, ezzel 

csökkennek a kiadásaik is. Kisebb családoknál előfordul olyan is, hogy egy egyedülálló 

testvérének, vagy szegényebb rokonának segítséget tud nyújtani. Egyedül csak a nagyon 

szegények és a tehetetlenek éltek. A külvilág számára a családban az apa a döntéshozó, ők 

döntenek fontos kérdésekben a gyermekek jövőjéről, így a házastársukról is. Ettől függetlenül 

sok esetben férj és feleség együtt döntenek a fontos ügyekben. Egy jó családban gondolkoznak 

és megbeszélik a problémát, ha nem így teszik akkor lehet rossz döntést hoz a férfi, ami nem 

tesz túl jót a családnak. 

A társadalom elvárja, hogy a mai férfiak és nők házasságban éljenek. Sok esetben a házasság 

lehetőség is a fiatalok számára, hogy önállósodjanak. A papok kötik össze a fiatal pár életét, 

így, ha valaki keresztény, akkor nagy előnyben van. 

A házasságkötésnek mindkét család érdekében kell történnie, az anyagi szükségletük miatt. 

Ezért sokan ellenzik a szerelmi házasságokat, mert azt gondolják, hogy a szenvedély 

elhomályosítja a gondolkodásukat. Az anyagi problémák miatt nagyon sok ifjú pár köt 

boldogtalan házasságot, amikért a szülőket hibáztatják. A katolikus egyház szerint a házasságot 

csak igen egyedi esetben lehet felbontani. Aki válni akar, van rá megoldás, a református vagy 

evangélikus hitre való áttérés. Többnyire a feleségek indítanak válópert, mert a férj rosszul 

viselkedik a házastársával szemben. Tehát, ha házasságot akar valaki kötni, előszőr át kell 

gondolnia, főleg, ha szerelemből akarnak. Sokan arra is hivatkoznak, hogy fenyegetéssel és 

erőszakkal bírják rá őket a házasságkötésre. 

Ilyenkor a törvény szerint az asszony minden vagyonát visszakapja. Az elvált nők mindig újra 

házasodnak. Az az elfogadott, hogy a nők 19-20, a férfiak 23-25 éves korukban házasodnak. A 

nők sok esetben műveltebbek. Például egy előkelő erdélyi hölgy álnéven kiadott írásában 

felhívta a figyelmet a házasságon belüli súlyos különbségekre. 



Az özvegyek nagy kedvezményt és önállóságot élveznek, amennyiben nemes családból 

származnak. Ha házastársuk meghal, annak birtoka és minden jövedelme őket illeti. Ismerünk 

olyan esetet is, amikor az apa már elmúlt 50 éves, naponta kapott az édesanyjától annyi apró 

pénzt, amennyit az öregasszony a maga korának ízlése szerint elegendőnek tartott arra nézve, 

hogy abból egy család megéljen, és idejét jól töltse. Ahol egy özvegy nem örököl sok pénzt, ott 

súlyos megélhetési problémákkal kell szembenézniük, emiatt munkába kell állniuk, ami 

majdnem minden esetben társadalmi helyzetük gyengülését okozza, vagy már felnőtt gyerekük, 

vagy esetleg rokonaik segítségét kell igénybe venniük. Az anyáknál nagy esemény a szülés, 

mert a nők számára a kiteljesedés és a teljes értékűség elérését jelenti. Azonban, ha házasságon 

kívül születik a gyerek az megalázást és súlyos gondokat okoz. Mivel az orvoslás nem fejlett 

még, ezért testi és lelki támogatásra van szükségük, hiszen a szülések problémákat okozhatnak, 

gyakran halállal is végződhetnek. Az édesapák nem láthatják a szülést, mert külön 

szülőszobában történik a vajúdás, így kizárták őket, de van olyan eset, amikor mégis beengedik 

őket. A kisdedet születése után megfürdetik, és a kisebesedés ellen növényi liszteket, vagy 

krétaport használnak. Vannak olyan esetek, amikor mágikus eszközöket is felhasználnak. 

Szopacsot használnak a baba lenyugtatására, ami vékony sűrű szövésű anyagba kötött 

kenyérdarabkákat, néha pépé rágott ételt jelent. Egy családnál jellemzően több gyermek is 

nevelkedik, hogy szüleiket időskorukban eltarthassák, illetve bebiztosíthassák, hogy 

valamelyikük eléri az élemedett kort. Ezért egy-egy gyermekbútor, például állóka, bölcső, több 

generációt is végigkísér, ami a szülők gondosságát és a mester ügyességét hirdeti. 

A gyermekeket úgy tanítják, hogy a jövőjük beleilleszkedjen a társadalomba. A nemesi 

családoknál a kicsiket otthon tanítják. Az anya szempontjából fontos, hogy a férjük kényelmét 

biztosítsák, így nincs idejük a babával foglalkozni. Azokban a családokban, ahol a megélhetés 

nem túl jó, ott hamar munkába állnak a gyerekek és segíteni kell a ház körül. Így a későbbi 

feladataikba általában a gyermekek már az iskola alatt beletanulnak. Mivel a családnak a 

megélhetése fontosabb, mint az oktatás, aratáskor és vetéskor sok tanulót kikérnek az iskolából. 

Az elemi iskolákban a lányok taníttatása befejeződik. Azok a lányok, akik nemesi családból 

származnak, azoknak a felsőbb nevelése általában otthonukban történik. Az oktatás nem terjed 

ki a magyar nyelv, irodalom és történelem megismertetésére, emiatt kritizálják is. A Pesti Hírlap 

lelkesen írt Weis Karolina kisasszony 1844 -ben alapított izraelita lánynevelő intézményéről, 

ahol a nők magyarul tanultak. Később már több olyan intézet is épült az országban ahol nagy 

tudású és nevelői elgondolkodásokat érvénybe juttató pedagógus áll. Miskolcon is van egy 

hasonló Református lánynevelő intézet, ami működését Karacs Teréz igazgatásával kezdte 



meg. Itt már nem csak az alapismereteket tanulják, hanem a háziasszonyi és anyai szerepre is 

felkészítik a lányokat. Ebbe tartozik a sütés-főzés, a társadalmi élet írott és íratlan szabályai 

között folyó érintkezésbe való fokozatos bevezetés. Ennek érdekében a nemesi családok lányai 

családonként eltérően 10-13 éves kor között kezdenek részt venni a fontosabb társadalmi 

összejöveteleken. A hasonló társadalmi helyzetű és korú fiúk jellemzően apjuk mellett töltik 

szabadidejüket, hogy beletanuljanak a birtok irányításába. 
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