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Ezzel megszőnt a virrasztás és a háztól való kikísérés, az egyházi búcsúztatást is a temetıben végzi a
pap. A tor veszített jelentıségébıl, leegyszerősített formájában is a legritkább esetben ülik meg a
gyászos háznál. Ami korábban megbotránkoztató cselekedetnek számított, mára bevett szokássá vált, a
temetés körül segédkezıket, a test-, lámpás-, zászló- és keresztvivıket meghívják a kocsmába fejenként
fél liter borra. A változások az idısebb generációnak a hagyományokhoz való szívós ragaszkodása
miatt nem mindig történtek zökkenımentesen. A halotti szokásoknak ez a késıi, ma ismert formája már
nem tartozik a tanulmány témájához, feldolgozása további, alapos kutatást igényel.
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„Egyszer sem a halálnak, az életnek szolgáltam.”

Az 1960-as években még gyakran láttam a falunkban, Kópházán, az utolsó bábánkat, Ilona nénit.
Mindig gyalogolt, a jellegzetes orvosi táskához hasonló, bábatáskával a kezében, egyre nehezedı
léptekkel. Tisztelet és szeretet övezte mindenki részérıl. Nehéz, de szép életérıl, már nagybetegen,
1984 áprilisában a következıket vallotta horvátul, amelyet magyarra lefordítva az alábbiakban adok
közre.

„Kópházán születtem 1915. augusztus 19-én. Apám Knull Vince, anyám Egresits Katalin volt. Négyen
voltunk testvérek, három leány és egy fiú. Nagyon szegények voltunk. Itt a faluban végeztem el a hat
elemi iskolát. 13 éves voltam, amikor anyám nyolcévi betegség után meghalt. Így félárva lettem.
Anyám nıvére, aki Pesten élt, ajánlott be ott egy jó helyre szolgálólánynak, ahol három évig
szolgáltam. Ezután hazatérve két évig Sopronban álltam munkában. A két év letelte után férjhez
mentem Payrits Sándor villanyszerelıhöz, aki nagyon keveset keresett.
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1. kép. Payrits Sándorné Knull Ilona

Hogyan lettem bába? Nagynéném, aki bábaasszony volt, de már öreg, mondta nekem, hogy jó lenne
kitanulnom a bábaságot, és akkor átvehetném a helyét. Kedvet is éreztem hozzá. 1943-ban, 29 évesen,
már férjes asszonyként, négy gyerekkel vágtam neki a tanulásnak. A szombathelyi bábaképzıben
voltam egy évet, ahol minden költséget nekem kellett fizetnem. Közben a férjem megkapta a katonai
behívóját a frontra. 375Az otthon maradt négy gyerekre Tini néni, férjem nıvére vigyázott.
Szombathelyen egy asszonynál voltam kvártélyon, 20 pengıért, egy másikhoz pedig ebédelni jártam. A
költségeket nem tudtam fizetni, ezért magam fıztem rántott levest aprított kenyérrel. Reggelire teát
ittam, egy kevéske cukorral, szájréval (ízesítı) meg kenyérrel. Ebben az idıben a gyenge étkezés
következtében nagyon sovány voltam. A kórházban, ahol gyakorlaton voltam, néhanapján kaptam
ebédet, amikor az asszonyok megsajnáltak. Az iskolában nem kellett fizetni, de megdolgoztattak
bennünket, például ablakokat pucoltunk. A tanulás nekem nagyon nehéz volt, mivel rosszul beszéltem
magyarul. Az egyik orvos ezt szóvá is tette nekem. A vizsga is nagyon nehéz volt, nemcsak nekem,
hanem a többieknek is. 1950 körül Budapesten politikai vizsgát is kellett tennem. A vizsgák után
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hazajöttem Kópházára és a nagynéném helyébe léptem. Így lettem a falu bábája.

2. kép. Payrits Sándorné igazolványa, 1954.

1944-ben a faluban nem volt orvos, Balfról járt át hozzánk Wosinszky István. A várandós asszonyok
Szántó doktorhoz jártak át Cenkre. Orvoshoz menni nem volt kötelezı, de aki elment, kapott egy kiló
cukrot. Amikor egy asszony a faluban gyermeket várt, eljött hozzám és közölte velem. Én tájékoztattam
a terhesség idejére és a szülésre vonatkozó tudnivalókról és teendıkrıl. Sopronból is csak akkor jött
orvos, ha komplikációk léptek fel. A várandós asszonyok a szerencsés szülésért szent Annához
fohászkodtak, ı volt a szülıasszonyok védıszentje. A gyermeket váró asszony nem foghatott meg egy
anyajegyet arcon, vagy kézen, mert akkor a gyermek is megkapta. Amikor eljött szülés ideje – zömmel
éjjel –, jöttek értem. Azonnal kiugrottam az ágyból, vettem a táskámat és mentem. Nemcsak
Kópházára, hanem Harkára is jártam, ha szükség volt rám. A házakhoz szekéren vittek. Bizony, télen a
nagy hidegben sokat fáztam! Mikor értem jöttek, sürgettek, hogy gyorsan-gyorsan, mert mindjárt jön a
baba, 376így sok esetben még a kabátot sem volt idım felvenni. Egyik alkalommal a szekér felborult,
mert kiesett a kereke. Én kizuhantam és az új mellényem elszakadt. Több esetben Harkáról nem tudtak
a nagy hófúvás miatt visszahozni, ilyenkor a sínek mentén gyalogoltam hazáig. Volt olyan eset is,
amikor két napot ültem a várandós asszony mellett, amíg megszületett a baba. Ilyenkor a férjem hozta
el utánam pici gyermekemet, hogy megszoptathassam, majd vitte ismét haza. Mivel az asszonyok nem
akartak kórházban szülni, ezért több esetben szükségem volt segítségre; hol az egyik nıi családtag, hol
pedig az egyik szomszédasszony segédkezett. Volt, hogy mire kiértem, már megszületett a gyermek, de
álhalálban volt. Akkor gyorsan hideg-meleg vízbe mártogatva föléledt. Szülés után még két óráig a
kismama mellett maradtam a biztonság kedvéért, majd ezt követıen 8 napig jártam fürdetni a babát.
Amikor az anyának Sopronba kellett mennie, akkor egy rongyba kenyeret, vagy zsemlét tett, amit tejbe
mártott, egy kicsit megédesített és azt tette a gyerek szájába. A lucsi ellen sokat harcoltam, mert azt
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nem csak a gyerek, hanem a légy is nyalogatta, amitıl sokan megbetegedtek, többen meghaltak. 

3. kép. Szülésznıi szerszámok Payrits Sándorné bábatáskájából

Így múlt el 27 év sok munkával, gonddal és örömmel. Idıvel az asszonyok kór-házba mentek szülni,
bábára már nem volt szükség. Ekkor ápolónı lettem. A bábatáskámat, ahogyan akkor letettem, ma is
ugyanúgy található a felszereléssel együtt. Ha hívnának, ma is szívesen mennék szüléshez, de az
egészségem már nem jó, a kezeim teljesen odavannak. Nagy fájdalmaim vannak, sokszor egész éjjel
nem tudok aludni a fájdalomtól. Sem gyógyszer, sem pedig fürdı nem használ. A gyermekeim
kiröpültek, ık gyakran jönnek és sokat segítenek. 

Nehéz volt az életem, de szép. Egyszer sem a halálnak, mindig az életnek szolgáltam. Ha még egyszer
születnék, megint bába lennék.”
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