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Emlékek Jósvafő múltjáról (IX,) - Bábák Jósvafon

(beszélgetés Farkas Andrásáé - Bözsi Nénivel)

SZ.P.: Most ezekben az egyházi anyakönyvekben megtaláltuk a bábák eskü 
szövegét Erről kérdezem Bözsi Nénit, ki volt az utolsó bába itt Jósvafön, kire 
emlékszik ő mint bába asszony, ezek hogyan illeszkedtek bele itt a falu életébe? 
Milyen kapcsolatban voltak az emberekkel, szerették őket?

B.N.: Hát itt az utóbb bába asszony például nekem a két első gyerekemet, Ardai 
Maris, ő volt* Béresné előtt, Ardai Maris Néni, ő vette föl a két fiamat, ő̂  letűnt, ő 
nem tudom hova ment innen* azután lett Béres Feriné* Erzsi Néni, De Ő nagyon 
aranyos volt. Velem történt az, hogy nem a tarlóban született meg a gyerek, 
nekem, sárosán, meg míndenhogy, ahogy hazaszaladtam tent a Szelcéröl, nem 
tudom, tudod e hol van, onnan szaladtam haza esőben, mindenben, oszt akkor 
csak úgy belehajintottam magam az ágyba, azután ügy lett Andor meg, sáros 
lábbal, meg ruhában, meg mindenben, de hál Istennek, milyen ember lett azért 
belőle. Úgy hogy akkor megint, amikor már Erzsíkém született, akkor is magam 
voltam, azt akkor elszaladtam este úgy tíz óra után Erzsi Nénihez* tessék gyönni, 
mert szülök. Azt mondja: -No Bözsi, megnézzük, hogy hány percenként gyön a 
fájás. Hát bizony az gyött elég gyakran, aztán elkezdett így tapsolni: Jaj Bözsi, 
azt igen szaladjon haza, mert mindjárt meglesz a gyerek. Aztán hazaszaladtam, 
még gyorsan feltettem a vizet, mert ugye nem volt se az uram, se senkim, vizet 
feltenni a gyereknek, akkor szegény Erzsi Néni szaladt utánam, azt mondja, még 
így tapsolt: - Jaj Bözsi, ne nyomjon még, az isten áldja meg, még egy csöppet, 
amíg a kezem megmosom. De hát azt nem lehet visszatartani, a szülést, igaz e? 
Igen aranyos* kedves asszony volt. Akkor csak ő volt. Akkor ki ment a kórházba 
szülni? Volt bábatáskája, abban voltak a felszerelései. Még egy hétig járt a 
gyerekeket fürdetni. Ő pólyázta, meg egy szóval gondozta őket,

SZ.P,: Ezért fizetni kellett?

B.N.: Kapott ő valami fizetést is* de azért mindenki adott neki* különösen 
keresztelőkor, mikor jó  keresztszülők voltak, ugye, a fürdővízbe, amikor a 
keresztelőre készítettük a gyereket, a fürdővízbe mindig a keresztszülők bőven 
tettek neki pénzt, a tekenő szélére tették neki, vagy bele a pólyába* amikor 
pólyázták, mert ő készítette elő a keresztelőre a gyereket; meg hát honoráltuk 
neki akkor. A bábaasszony, ő fürdetett, ő öltöztetett, mindent eaklí-paklí. Ő ment 
a keresztszülőkkel, a szülők akkor még nem nagyon tudtak menni.

SZ.P,: Volt itt egy forrás, amit úgy hívtak, hogy Bába-kút? Annak mi köze volt a 
bábákhoz?
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B.N.: Ezt én nem tudom, ezt János tudja megmondani,

SZ.P.: János, Te ezt tudod, hogy miért hívták bába kútnak?

D.J.: Nem. A kapahámor mellett volt a Bába-kút, megvan az most is, csak be van 
temetve, mert betongyűrű van benne, a Silyéék kertjében, az volt a Bába-kút De 
lakott ott valami bába, Maris, Bába Maris lakott ott, hogy bába volt e, vagy csak 
a neve volt Bába, mert ezt csak úgy hallottam már én Mert majd később, no hadd 
kössek én ebbe bele, később volt egy cigány asszony bába is, volt a nagybátyám 
felesége, az is, de ezek csak olyan maszek bábák voltak. Hát engem is a Juci néni 
vett fel, állítólag. Nyíri Miska bácsinak a felesége. Azt a villám ütte agyon ott az 
Almás kapunál Akkoriban csak Színben volt állami szülésznő, aztán így 
maszekoskodtak ezek a bábák itten.

SZ.P,: A cigány bábaasszony csak cigányokhoz ment?

D.J.: Dehogy! Hát nem mentek Színbe a szülésznőhöz, ő hozzá szaladtak, amikor 
baj volt, ő nagyon értette a dolgát, A nagynéném is. De itt volt a Bába Julis, de 
hogy az bába volt-e, nem tudom. De ott lakott valahol
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