
kertésztársulatnak. Lefordította Houwaldnak Hazajövetel című szomorújátékát. Bemutatásra 
nem került ugyan, de kéziratát a Nemzeti Színház levéltárában őrizték. 

Működése hazai elismeréséhez egy orosz cári kitüntetés járult . 1849. augusztus 2-án a debre-
ceni csatában Kuprianov tábornok lábát szétroncsolta egy robbanó gránát. Bacsó doktor ampu-
tációja életmentő beavatkozás volt. A Bach-korszak fizetett bérencei öt sem kímélték. Feljelen-
tették azzal a váddal, hogy sétabotjában fegyver zörög. Valóban fegyver, élet és halál van ben-
ne — vallotta kihallgatásán —, és felmutatta a sétapálcában rej lő tollat és kalamárist, amivel 
receptjeit irta betegeinek, 1854-ben bekövetkezett haláláig. 

Bacsó Bálint reménytelen szerelmi tör ténete akár egy Jókai-regény cselekménye lehetne, 
ahol a hős romantikája kora szellemiségének reális vetülete s célja legyen bár csak egy szere-
lem beteljesedése, pályája mégis magasan ívelő, ha a Vénuszt elérnie nem is sikerült . 

Szentgyörgyvölgyi Gábor 

Irodalom: Déryné naplója. Sajtó alá rendezte s jegyzetekkel ellátta Törs Kálmán. I—II. 
kötet, Bp. 1879/80. — Szinnyei Józsel: Magyar írók élete és munkái, I. Bp., 1891. — Dr. 
Györy Tibor: Magyarország orvosi bibliográfiája. Bp., 1900. — Dr. Róthschner V. Emil: 
A Debreczen — Biharmegyei gyógyszertárak története. Debrecen, 1882. — Debreczen 
szabad királyi város egyetemes leírása. Szerk.: Dr. Zelizy Dániel. Debrecen, 1882. — 
Karcsai Kulcsár István: így élt Déryné. Bp., 1978: 

A kukoricabetakarítás 
gépesítése 
a századfordulón 

Most, amikor hazánkban a kukoricatermesztési munkák gépesítettek és a kukoricabetaka-
ritás gépesítése egyre tökéletesebb, sokan már nem emlékezhetnek arra, hogyan végezték 
régen a kukoricatörést, a kukoricafosztást, a kukoricaszár vágását, valamint a kukorica mor-
zsolását. 

A kukoricatörés a kukoricabetakaritás első munkafolyamata volt. A gazda és családja, vala-
mint az ismerősök szeptember második felében — amikor a kukoricaszár már megsárgult és a 
kukoricacső magja megkeményedett — eldöntötték, hogy a kukoricacső érett-e a törésre. A 
kukoricatörés előtt a gazda kijelölte a kukoricacsomók, vagy más néven a kupacok helyét. 
A kijelölt helyekről levágták és eltávolították a kukoricaszárakat. A törők a levelesen vagy 
tisztán letört csövek egy részét kupacokba dobták, a másik részét pedig vesszökosarakba, il-
letve vödrökbe rakták, előfordult , hogy a nők kötényükben hordták a kukoricacsöveket a cso-
mókhoz. Így törték a szedők egész nap a kukoricát, csak a gazda felesége ment haza délre, 
hogy ebédet készítsen és vigyen a kukoricaföldeken dolgozó családtagoknak, a betakarítást se-
gítő rokonoknak és ismerősöknek. A csomókba rakott kukoricát alkonyatra a férf iak és legé-
nyek deszkával magasított szekerekre rakták A behordott kukoricát a gazda csürjében, vagy 
pajtájában halmozták fel. Az utolsó fordulóban a szedők is követték a megrakott szekereket, s 
ekkor beszélte meg a gazda embereivel, hogy estére a kukoricafosztáshoz vár ja őket. 

A gyors kukoricafosztást a fosztatlanul tárolt kukorica romlása indokolta. A legtöbb gazda 
az udvarában fosztotta kukoricáját , de fosztottak még fedett színekben, pajtákban, vagy csű-
rökben is. A fosztást egy-egy nagyobb gazdával 20-25 ember végezte, akik a kukoricacsöveket 
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megtisztították a fedölevelektöl, majd egy sarokba halmozták fel a csöveket. A kukorica ez-
után a padlásra, vagy a góréba került. 

A kukoricafosztók vidáman dolgoztak, s ilyen alkalomkor gyakran énekeltek is. A fosztás 
egész ősszel tartott, de mindig más és más gazda házánál. A szomszédok, valamint az ismerő-
sök összesegitettek a munkában, amely így jobb és szervezettebb volt. Amikor a kukorica be-
takarítása és fosztása befejeződött, a résztvevők kukorica-, más szóval loszlóbáll rendeztek. 

A tüzelésre alkalmas kukoricaszárat a parasztok levágták és öszegyűjtötték. A vágáshoz 
szárvágó sarlót, vagy baltát használtak, de vágták a kukoricaszárát kapával is. A kukoricaszá-
rat a vágás után kúpozták. A kúpokba rakott kukoricaszárakat a száradás után szekereken 
hordták be a gazda udvarába. 

1. táblázat 
A szemes kukorica 

Év learatott területe (ha) termésátlaga (q/ha) 

1898 2 114 388 15,3 
1899 2 128 911 13,8 
1900 2 217 341 14,6 
1901 2 198 515 14,7 
1902 2 165 873 12,3 
1903 2 267 567 15,2 

A századfordulón a kukorica learatott területe kevésbé, a termése jelentősebben ingadozott 
(1. táblázat). ' A termésátlagok ingadozása és a magas napszámbérek egyaránt a kukorica és 
kukoricaszár gépi betakarítását szorgalmazták. Az amerikai kukoricatermelés gépesítésének 
tapasztalatait a magyar mezőgazdaság a századfordulótól hasznosította. Ezért a magyar kukori-
ca betakarításának gépesítési színvonalát a századfordulón a cséples, valamint a betakarító- és 
fosztógépek jó, illetve kevésbé jó gépi munkája mutatja. A kukoricacséplésnek hazai próbál-
kozásait, valamint az Amerikai Egyesült Államokból vásárolt korszerű kukoricabetakari tó és 
szárvágó gépek számát az egyszerű kivitelben gyártott magyar gépek tovább növelték és 
ezekből a gépekből a legkülönbözőbb típusokat alkalmazták mezőgazdaságunkban. 

A kukoricabetakarítás gépesítésének kezdetei 
A századforduló előtt a gépi kukoricaaratás munkafolyamataiból a gazdálkodók először a 

kukorica cséplésével kísérleteztek. Fehér Zoltán írásban, Merza Márton és Wiesel Zsigmond 
ispán pedig a gyakorlatban próbálkozott a kukorica gépi cséplésével. Mindketten úttörő 
munkát végeztek a csőtörés, a csőfosztás és a morzsolás munkájának a gépesítésére és a hagyo-
mányos munkák költségeinek csökkentésére vonatkozó próbálkozásukkal. Fehér Zoltán így írt 
a kukoricacséplésről: ,,Ha a cséplőgép dobjától a kosarat lehetőleg visszahúzzuk s a lóbab-
cséplésnél alkalmazott rostákat tesszük a gépbe, akkor a gőzcséplőgéppel éppúgy csépelhetjük 
a tengerit is, mint akár a gabonaneműeket, s ezáltal a tengeritermelés tetemesen olcsóbbá vá-
lik. Mert a tengerit szárastól vághatjuk le — persze ez olcsóbb, mint a törést és hántást s 
utána még egy tengeriszár-aratást is fizetni. A behordás könnyebb, mintha külön szállítanók 
a csövet és külön a szárt, de a fő az, hogy olcsóbb a cséplés a morzsolásnál."2 

A cikk megjelenése előtt, 1887-ben és 1888-ban két ismeretlen nevü uradalom már megpró-
bálta a cséplőgéppel csépelni a kukoricát. Fehér Zoltán cikkében közölt módon Merza Márton 
a következőképpen végezte el a kukorica cséplését: Csorvás községben (Békés vm.) gazdálko-
dó Merza 1100 Ö-öl fele termését szárastól behordatta s boglyákba rakatta, azzal, hogy az egyi-
ket februárban, a másikat pedig áprilisban fogja elcsépelni. A gazdálkodó a két boglyánál kü-
lönös figyelemmel kísérte a két különböző időpontban betakarított csövekből nyert szemek 
raktározhatóságát és piacképességét. Az első boglya értékelése az időjárás és a vadkár miatt 
nem sikerült . A másik boglya cséplését április 26-án kezdte el, s úgy a szemet mint a szárat 
kifogástalanul száraz állapotúnak találta. A szemek egészségesek és raktározhatóak voltak, de 
a tetemes mennyiségben összetörött kukoricaszemek miatt alkalmatlanok voltak az értéke-
sítésre. 

Merza Márton kedvezőtlenül végződött cséplési tapasztalatain okult Wiesel Zsigmond, aki 
a gépi csépléshez már az alkalmasabb csinkvantinó kukoricát vetett 1893-ban 40 holdon. Az 
ispán sűrűn vetett kukoricáját a szedők nem akarták 1000 • - ö l e n k é n t 2,50 forintért leszedni és 

'Magyar Statisztikai Évkönyv, 1898—1903. 
2Fehér Z.: Tengericséplésröl. Mezőgazdasági Szemle, Bp., 1889. IX. füzet. 408. old. 
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megfosztva a górébe behordani . A gazdálkodó hiába fo rdu l t keresetével a bírósághoz, hogy az 
igazságügyi szerv r ende l j e el a szedőknek a betakarí tási kötelezettséget. A kérelmezőt a bíró-
ság ítéletével e lutas í tot ta . A kedvezőt len döntés után a gazdálkodót a kényszer vezette el a 
köl tségráfordí tások szempont jából is kedvező megoldásra . Az ispán embere ive l a kukor icá já t 
1000 O-ölét 1,30 fo r in té r t learat tat ta és kazalba hordat ta . A kukor icacsövek cséplését pedig egy 
Clayton és Shut t lewor th- fé le gép végez te el olyan minőségi munkát végezve, hogy a te rményt 
igen jó áron é r tékes í te t t e a gazda. A cséplésnél 12 munkás dolgozott és a jó te l jesí tményt az 
is muta t ja , hogy a cséplőgép óránként 810 kg kukor icá t csépelt ki. A Gazdasági Lapok szer-
kesztősége is fogla lkozot t Wiesel Zsigmond kezdeményezésével , és m u n k á j á r ó l az alábbi el-
ismerő sorokat i r ták : „Valóban nagy jó té temény lehet fölfedezése a magya r gazdákra, kiket 
nagy hálára kötelezet t . Mi ö n n e k meleg köszönetünket kü ld jük és nem hisszük, hogy lenne 
magyar gazda, ki érzüle tünkhöz ne csat lakoznék. ( . . . ) A cséplőgépek jobban ki lesznek hasz-
nálhatók, szóval gazdasági é le tünkben ez egy kis fo r rada lom!" 3 A Gazdasági lapok egy későbbi 
számában 1895-ben Wiese l Zsigmond költségszámítást is végzett és kukoricacséplési kísérleté-
nek kiadásait így fogla l ta össze: 12 munkás fél nap 6 x 40 kr. = 2 írt 40 kr. , 5 órai szén á 55 
kg. = 2 írt 75 kr. 5 órai gépkopás o la j ja l együtt 10 fr t = összesen 15 fr t 15 kr. , jut 1 holdra 1 f r t 
26 kr. ad juk hozzá az ara tás i költséget 1 f r t 30 kr. tehát őszesen 1 hold cs inkvant inókukor iczá-
nak morzsolt á l lapotban megtárbani elhelyezése be lekerü l 2 f r t 56 kr.-ba, ez azt hiszem oly 
csekély ár, a mit minden gazda megpróbálhat ." 4 

A kukorica cséplésével a kisüzemi és kicsiny csu tká jú cs inkvant inó kukor icánál megoldó-
dott a csőtörés, a hán tás és a morzsolás gépesítése is. Az ú jszerű cséplési módszer után érde-
mes visszatekinteni a hagyományos kukor icamorzso lókra is. Ezek a kézi működte tésű kukor i -
camorzsolók igen kis t e l j es í tményükkel csupán 20-60 hektol i ter kukor icaszemet választot tak 
külön a csutkától (1. és 2. kép a belső borítón). 

A magyar ko rona országaiban — az 1895-ös statisztikai összeírás szerint — a kukor icamor-
zsolók megoszlása b i r toknagyságok szerint a 2. táblázat szerint a lakul t ." 5 

A gépi cséplést a kukor icaara tás másik munkafo lyamatának , a szárvágásnak a gépesítése 
követ te . A korábbi helyzeten vál toztatni kellett, hogy a földeken maradt kukoricaszárat ne 
v e r j e eső és hó, ne pusztí tsa a penészgomba. A tápanyagban gazdag és takarmányozásra alkal-
mas kukoricaszár g y o r s betakar í tásán csak a gépesítés vál toztathatot t . I lyen meggondolásból 
szerkesztet t kukor icaszára t kaszáló gépet Morvay J. Puszta-Darányban. A foga tos erővel mű-
ködte te t t kaszálógépét a szerkesztő egy erős, középen kiszélesedő geréndelyböl állította össze, 
amely hátul erős vaskengyel le l csat lakozot t a két kerékhez . A gép elején v i l lába ágyazott ke-
réken helyzeték el a kukor i cavágó szerkezetet . A gerende ly középső részénél a kengyelbe egy 
függőleges tengely kerü l t . Ez a tengely a gép indításától kezdve egy — a tengelyre szerelt — 
korongo t is forgatot t , amelynek késes k a r j a i a kukor icaszárakat a ta laj felett vág ták el.6 A gép 
te l jes í tményére nem talá l tam adatokat . 

A századfordulóra az Amerikai Egyesült Ál lamokban még azok a McCormick-fé le gépek 
dolgoztak a kukor icafö ldeken, ame lyeknek kézi munkaerő-szükségle te minimális volt. Az 
Amer ika i Egyesül j Ál lamokban a jó minőségű anyagból gyár to t t kukor icaa ra tó gépek erős 
vágószerkezetükkel m é g a vastag kukoricaszárat is e lvágták , sót ugyanezek a gépek végezték 
el a kukor icaszárak k é v é b e kötését is. Így egy-egy gépre kévehordót is szerel tek, amely 3-4 

3Gazdasági Lapok (G. L.) Bp., 1894. 1. sz. 2—3. old. 
4GL. 1895. 2. sz. 16. old. 
5 A Magyar Korona Országainak Mezőgazdasági Stat iszt ikája IV. köt. Budapest, 1900. 

70. old. 
"Mezőgazda, 1896. 23. sz. 181. old. 

2. táblázat 

A bi r toknagyság megnevezése Kukoricamorzsoló, db 

1 ho ldon alul, szántotóid nélkül 
1 holdon alul, szántófölddel 
1—5 
5—10 
10—20 
20—50 
50—100 
100—200 
200—500 
500—1000 
1000 ho ldon felül 
A m a g y a r korona országai összesen 

467 
275 

1536 
2158 
5090 
9803 
5263 
2903 
2727 
2008 
3576 

35806 
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kévét összegyűjtve megtakarí tot ta egy munkás munkáját . A behordot t kévékről a csöveket és 
a csövek burokleveleit külön er re a célra szerkesztett hántológép fosztotta meg a csuhéktól. A 
McCormick szárvágó gépet hazánkban kizárólagosan sík területre, az Alföldre javasolták a 
gazdálkodók.7 A gép munkájának leginkább Lelbach Keresztély bácskai nagybirtokos Puszta-
Duboka (Bács-Bodrog vm.) birtoka felelt meg, ahol 1903. szeptember 24-én és 25-én egy 
McCormick kukoricaszárvágó gépet próbaüzemeltettek nagy számú érdeklődő jelenlétében. 
(5. kép) 

Már említettem, hogy Merza Márton az 1888-ban learatott kukoricájával 1889-ben végzett 
kukoricacséplési kísérletet. Merza a Magyar Gazdák Lapjának felelős szerkesztője volt és 
lapja 1905-ben szintén foglalkozott a tengeriszár föltépésével. Ebben a cikkíró megemlítette, 
hogy az első Shredder-gépet a Schamburg—Lippe-féle virovitíczai (Szlavónia) uradalomban 
próbálták ki először. Ezzel a géppel betakarított kukoricaszár takarmányként igen jól értéke-
sült, mivel a gép a kukoricaszár rostjait jelentős mértékben feltárta.8 

Az első magyar kukoricaszártépő szerkezetet Bajzát Ignác székelyhídi gépész szabadalmaz-
tatta. A gépszerkesztő gépét Adonyszabolcson és Pátkán (Fejér vm.) olyan módon mutat ta be, 
hogy egy gőz cséplőgép dobjához a első helyen öt, a második helyen pedig egy késes vassínt 
helyezett el. Ezzel a gép kihasználtságát a gabonacsépléshez és a kukoricaszár tépéséhez külön-
külön használt dobkosár beszerelésével sikerült megoldania. A Bajzát-féle betéttel megtépett 
kukoricaszárat a törekrázón megjelent apróra tépett szárrészek miatt könnyen préselhették és 
zsombolyázhatták. Ez a gép gazdaságosan üzemelt, mert egy 8 lóerős cséplőgép 150-200 q 
tengeriszárat tépett szét 10 órás munkával.9 

A következő gépszerkesztő Ásványi Lajos 1905. szeptember 11-én mutatta be „Agrar ia" ten-
geriszártépőjét Budapesten. „A próba anyagát az 1904-ben termett száraz tengeriszár és az 
1905-ben termett firssen vágott zöld csalamádé képezte, mely termények széttépését a szer-
kezet úgy minőségileg, mint mennyiségileg olyan jól végezte, hogy szerény véleményem sze-
rint kevés kívánnivalót hagy maga után." Egy másik cikk is megemlíti az „Agraria" tengeri-
szártépő gépet, amint az a tattersalli tenyészállatvásáron működött . A 6 lóerős gőzgéppel 
meghajtott szártépőgép tökéletesen felaprózta a kukoricaszárat, sőt a kukoricakötegek gép-
betétele is veszélytelenül folyt, mivel a szecska vágása oldalt történt. Ennek a gépnek hasz-
nálatát a nagy gazdaságoknak ajánlotta az újságcikk szerzője." (3. kép). 

Az amerikai gépek mintá jára szerkesztette meg igen egyszerű lóvontatású tengeri-szárvágó-
gépét Teleki Arvéd. A kukoricaszárat az egyszerű szerkezetű gép a három keréken elhelyezett 
talpra erősített késeivel végezte el olyan módon, hogy a kukoricaszár vágásának mélységét 
egy, a képen is látható magasságszabályozó biztosította.12 (4. kép) 

Néhány hónappal a Teleki-féle gép bemutatása után Kühne Ede Mosoni Gépgyárában egy 
újabb magyar gépnek, a Tornádó szártépónek gyártása is elkezdődött. Ez nem a nagy, hanem a 
kis gazdaságoknak készült. A gép szártépődobja igen nagy fordulatszámmal forgott. A csavar-
szerűen elhelyezett kések nemcsak hossz-, hanem keresztirányban is mozogva tépték és aprí-
tották a kukoricaszárat. A három típusban készült Tornádó gépek teljesítménye a vágott kuko-
ricaszárból 2 és 5 q között ingadozott óránként és típusonként.13 A gép típusától függően a 
vágókések köszörültetése és az ehhez kapcsolódó szerelési munkák igen sok időt igényeltek. 
A három Tornádó géptípus közül a 20-as számú teljesítményéről Vasvári Emil irt a Köztelek-
ben és azt állította, hogy 180 ezer kéve tengeriszárat (súlyban 15 ezer q-t) 375 munkaóra alatt 
tépetett szét gépével. Kiszámítható, hogy óránként a gép 40 q tengeriszárat tépett szét. Ennek 
a gépnek a kései viszont alig koptak, s a késdobot csak kétévenként kellett cserélni. Az új 
késdob mindössze 80 koronába került a gyártónak.1 4 

A századfordulón gyártott kukoricabetakarí tó és szárvágó gépek közül az Amerikai Egyesült 
Államokból hazánkba hozott és a Magyarországon gyártott gépek legfontosabb adatait gyűj-
töttem össze. Végül röviden összefoglalom a két országban gyártot t legjobb gépek legfonto-
sabb teljesítményadatait . Az amerikai gyártmányú szártépő gépek a különböző teljesítmény-
típusok szerint munkaóránként 100-200 kg kukoricaszárat téptek szét. A járgányos meghajtású 
gépeknél a teljesítmény elérte a 200-500 kg-ot, a gőzgéppel meghaj tot t munkagépek 2000 kg 
kukoricaszárat is felaprítottak. Ásványi Lajos kukoricaszártépő gépe azonban a vastag szárú 
bácskai kukoricaszárból is felaprította a 2000 kg-ot. Az amerikai kukoricaszártépők „vegye-
sen" szecskázva téptek, a termék feldolgozása során gyakran keletkezett „szecskázott dugó". 

7Y. McCormick kukoricza arató-gépe. GL. 1900. 51. sz. 925. old. 
"A tengeri-szár föltépése. Magyar Gazdák lapja, Bp., 1905. 3. sz. 32. old. 
9S. L.: Bajzát-féle kukoricza-szártépöszerkezet bemutatása. Fejér Megyei Gazdasági 

Egyesület Értesítője, 1905. 10. sz. 5—6. old. 
IUKoltay J.: „Agrar ia" tengeriszártépő gép. Köztelek, (K), 1905. 67. sz. 1434—1435. old. 
" A z „Agraria" kukoriczaszártépögép a Tattersallban. GL. 1907. 13. sz. 244. old. 
"Teleki A.: A tengeri betakarításáról. K , 1908. 70. sz. 1899—1900. old. 
"(Péterly Tamás): Tornádó kukoricaszártépö gépek. K , 1908. 72. sz. 1943—1944. old. 
14Vasvári E.: Egy magyar gyártmányú szártépöről. K , 1909. 9. sz. 231. old. 
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Ezzel szemben a magyar gyártmányú kukoricaszártépő gépek egyenletesen tépték és hasították 
a kukoricaszárat, amely már nem tömörödött össze. Sőt a kukoricaarató géphez a kukoricát 
kúpba rakó gép is kapcsolódott. (6. kép) 

A magyar mezőgazdaság az Amerikai Egyesült Államokban gyártott kukoricabetakari tó és 
-száraprító gépek munkába állításával gazdag tapasztalatokat szerzett. A kukoricatermesztés 
gépesítése növelte hazánkban e növény termőterületét és ezzel együtt növekedhetett a termés 
mennyisége is. A számadatok a gépesítés elkerülhetetlen szükségszerűségét igazolták. 

Várhidy Imre 

Bábaasszony 
az Ipoly 
mentén 

„Születtem 1913. április 3-án Varbón.' Szüleim napszámosok voltak. Hatéves koromig játszó 
gyermek voltam, hatéves koromtól tizennégy éves korig iskolába jártam. Tizenegy éves ko-
romban félárva lettem. Tizenkét éves koromban az urasági tarlón arattam tíz pár között. Tizen-
ötéves koromtól napszámba jártam én is, feles földet kapáltam az uraságnak. 1935-ben fér jhez 
mentem, háztartást vezettem és tovább jártam napszámba. Harmincnyolcban ismét magyarok 
lettünk, én pedig tovább dolgoztam. 1942-ben magam maradtam. Gondoltam, jó volna elmenni 
öregségemre kenyeret keresni. El is mentem. Beadtam a kérvényt és sikerült is. 1942-ben egy 
évig bábaiskolába jártam Jásznagykunszolnokon. Ez tíz hónapos iskola volt és két hónapi gya-
korlat. 1943. szeptember elsején hazajöttem. Hoztam magammal felszerelést, ami a szülés leve-
zetéséhez kellett. Ma is megvan, nézze csak! Van itt köldökvágó, olló, körömolló, szőrzetvágó 
olló, köldökcsatt, csipesz, magzatfogó, koher, fém- meg gumikatéter, körömreszelő, mellszívó, 
hüvelycső, krisztir, nyákszivó és még ha a gyerek kék álhalálba születik, egy gyerekélesztö 
gumi üveggel ellátva, a szülő asszony alá gumilepedő. 

Bába lettem hát itt helyben a községben, dolgoztam, de nem voltam megelégedve a helyze-
temmel. 1948 végén elmentem Nagycsalomijára szintén községi bábának. Ott dolgoztam 1956-
ig. Isten segítségével, lelkiismeretesen dolgoztam. Ügy szerettem a szakmámat! Jobb kedvvel 
mentem a szüléshez, mint a lagziba. Pedig ahol lagzi volt, ott gyermekáldás is volt hamaro-
san . . . 

Hogy miről lehetett felismerni a terhességet? Hát ímelygés, meg hányás, egyes ételektől un-
dor fogta el a terhes asszonyokat. Meg nyálfolyás, a szeme zavaros lett, az arca is elváltozott. 
A havivérzés kimaradt. De ez még csak a terhesség valószínű jele volt. A biztos jel a magzat 
szívhangjának hallása, egyes részeinek kitapintása. A terhes asszonyoknak éppen úgy kellett 
dolgozni, mint a nem terheseknek a házi munkában is, a határban is. Még aratni is. Volt olyan, 
akit a tarlóról hoztak haza szülni. 

Házasélet a terhesség alatt héthónapos korig lehetett. Addig nem volt ártalmas. Hét hónapon 
túl már veszélyes volt a magzatra, mert bekövetkezhetett a burokrepedés, a magzat megfullad-
hatott vagy bekövetkezhetett a koraszülés is, és az anyát is veszélyeztette. 

Bizony régente egy anyának hét—nyolc, s még több gyereke is volt. Igaz, néhol meghalt a 
fele is a helytelen gondozás miatt, de volt, ahol meg élt a szegénységben is mind. Az már mind-
egy volt, hogy leány vagy fiú születik, de ha előtte lányok voltak, ott már a fiúknak örültek 
jobban, ha fiúk voltak, akkor a lány volt a kedvesebb. A kuruzslók azt mondták: nagy farod 
van, hasad nincs, lányod lesz. A másiknak meg: hegyes a hasad, farod nincs, fiad lesz! Ez nem 
jó jóslás. Akinek széles a medencéje, jobban elhelyezkedik a magzat, ha szűkebb a medence, a 
hasban helyezkedik el a magzat. Ez az igazság! 

Régente nem védekezhettek biztonsággal a terhesség ellen. Nem volt rá módjuk. Ha meg ku-
ruzslóra bízta magát, több az életével fizetett rá. Azért inkább megszülték. Az öreg mamák azt 
mondták a fiatalasszonynak: „Ezzel az asszonnyal ne áll j szóba, mert ez tud kuruzsolni, ez meg-
babonáz, hogy megint terhes légy. Ez még azt is megcsinálja, hogy ikrek legyenek!" Pedig ez 
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