
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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A bábaasszony eszközei 

iem igaz! Mert csak akkor vannak ikrek, ha két petesejt jön elő, és hogy melyik erősebb kon-
lícióban van. Ha a férfié erösebb, akkor fiú, ha a nőé, akkor lány van. Ha két pete jön elő egy-
ezerre, akkor ikrek vannak, fiú és lány, de ha egy pete és két maggal jön elő, mind a kettő 
ány vagy fiú, egyneműek. 

Régente a szülés állva vagy ülve folyt le a földön. Állva dézsába vagy fateknöbe, széken ül-
/e a földön elterített rossz nagy kabáton. Agyban alig volt szülés. A bábának nem volt csak 
;gy ollója, egy krisztír gumicsővel, amelyen zsinórt talált. Lekötötte vele a púpzsinórt és kész. 
Elvette az asszonytól a lepényt és kész volt a szülés. Hogy maradt-e be a lepényből? ö ezt nem 
»rtette. Meg hogy lett-e gátrepedés? Q ezt sem tudta. Neki erre praksza nem volt. 

Keresték a szüléshez a bábát. Krumplit volt ásni vagy más mezei munkában volt. A bába ez-
sel a földes kezével is fertőzést okozott. És mondta szülés után: „Fiaim, feküdjetek össze, már 
ehet!" Hogy vérzett? Az nem baj! A púpot szines fáslival fáslizta körül. Hogy ebből mérgezés 
esz? ö ezt nem tudta. Szülés után a nagymama behozott egy nagy lepedőt, amit a padláshoz 
cötöztek. Ez lett a sátor az ágy felett, nehogy estére bejöj jön a boszorka és a gyereket kicse-
rélje, megszopja. 

Mikor füröszteni ment a bába, a fateknöbe berakta a gyerek feje alá a pisis pelenkát és meg-
rsinálta a fürdővizet. Beletette az újszülöttet a vízbe, és pisis vízzel fürösztötte a száját is. Ha a 
gyereknek szájpenésze lett, a kuruzsló úgy „gyógyította", hogy egy uj ja l a trágyába nyúlt és 
jzzal törölte ki a gyerek száját. Mikor kivette a fürdővízből a gyereket, kiment a füstös kony-
lába, és púder helyett agyagot kapart és hónaalját, a ráncokat azzal „hintet te be", a púpra is 
ibból tett. Ha a púp még másnap is vérzett, azt mondta: Annak ki kell jönni. A pelenka rossz, 
jreg fejkendőböl, rossz blúzból, rossz szoknyadarabokból vagy szakácskából volt, úgy csavar-
iák bele és tették a fateknöbe, s ringatták lábbal a gyereket . 

Másnap reggel megy a bábaasszony, s kérdi: „Na, hogy vagytok?" benéz a sátor alá: „Nem 
volt-e itt a boszorka?" „Vigyáztunk egész éjjel, nem sikerült néki kicserélni a gyereket!" — 
[elelte az ú j anya. „Itt kerülgetett, én éreztem . . ." Ja j , de mi volt az, kedvesem? A gyermek-
igyi láz! Csak ők ezt fel nem ismerték. A gyermekágyas ideje hat hétig tart. A hőmérőt nem 
ismerték, halvány sejtelmük sem volt, hogy mi az. Még ha öt-hat napra is vérzett, akkor is 
így mondta a bába: „Annak úgy kell lenni. Majd megszűnik." Ha a mell megduzzadt, a gyerek 
nem tudott szopni. A bába ilyenkor azt mondta: „Szopja ki az apja!" Az szopta ki teljesen a te-

' Ipolyvarbó (Vrbovka) az Ipoly jobb partján, Grhalommal szemben fekvő kisközség 
(SzerkJ. 
-Ferentó: = megsütött kelt tészta, amit kifőztek és mákkal megszórtak. 
'Patkolni = a bába a vendégeket kalapáccsal jelképesen megpatkolta, pénzt vagy a ján-
dékot kapott érte. 
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jet, úgy adták rá utána az újszülöttet, és úgy tanult meg szopni. Ha sírt a gyerek, akkor dud 
helyett rongyba tettek kristálycukrot és kenyérmorzsát, vízbe mártották és azt adták net 
szopni, hogy ne sírjon. A dudlit nem ismerték. 

A keresztelőt egy hétre a szülés után tartották, összehítták a rokonokat, mulattak az újszi 
lött és a maguk egészségére. Ezt úgy nevezték, hogy poszrik. Igyekeztek minél e lőbb megke 
resztelni az újszülöttet, nehogy a boszorka becsapjon, sikerüljön neki kicserélni a gyereket . H 
lány volt az újszülött, akkor a keresztmama vitt rá rojtos selyemkendöket, ötöt-hatot is vit' 
hogy sok kérője legyen, ha nagylány lesz. A fiúnak csak kettő-három rojtos kendő járt , amivé 
betakarták. A keresztmama egy álló hétig mindennap ebédet hordott . Első nap hat bodag, eg 
tyúk levesnek, másnap hat rétes, harmadnap hat túróslepény, negyednap mákos csíkot egy tál 
lal, az ötödik napon lábatlan tyúkot, kalácsot, a hatodikon ferentő , mákos kalács, a keresztele 
be megint tyúkot, kalácsot. A keresztelőbe bábaszokás volt patkolni, hogy a gyerek jól tudjo: 
szaladni.3 

No, az újszülött megbetegedett . „Meg van igézve. Megverték szemmel." Erre vagy arra rá 
fogták. A gyógyításra több módot is használtak. Akire ráfogták, hogy szemmel ver te meg a 
újszülöttet, annak a hajából nyírtak, és azzal füstölték meg az újszülöttet. Vagy elmentek az er 
dőbe rókakoponyát keresni, és azt forró vízbe beletették és abban a vízben fürösztőtték me| 
háromszor a beteg gyereket. Vagy a tűzből négy darab tüzet (parazsat) kivettek, tányér vízb 
tették, a cirokseprüből két szálat kiszakítottak, keresztbe tették a tányéron. Amelyik tűz leül 
a vízben, az igézte meg a gyereket . Egyik szén volt az ember, másik asszony, harmadik lány 
a negyedik fiú. Így különböztették meg. Ha a gyereket tüdőgyulladás vette elő, jobb térdét . 
bal könyökével tették össze, bal térdét pedig a jobb könyökkel. Ha nehezen ért össze, az 
mondták, meg van rontva. Doktorhoz nem mentek vele, de nem is volt miből menni a szegény 
ség miatt. 

A bábaasszonyt nem nagyon becsülték meg. Mert a napi piszkos pelenkát is néki hagytál 
meg mikor fürösztött, hogy majd kimossa a fürösztés után. Hol adtak néki, hol nem reggelit 
Ha fejtek, egy liter tejet vagy két csomó túrót, néha öt-hat darab tojást. Fizetése egy szüléi 
után egy fél kila búza volt, olyan negyven kilónyi. 

Ezekben az időkben a gyermekágyasokból a gyermekágyi lázban száz közül 15-20 anya hal 
meg, mert csak kuruzslókhoz tudtak folyamodni, azok meg nem ismerték a betegséget. De m 
már az iskolában tanultunk a gyermekágyi lázról, azt is, hogyan keletkezik, a gátrepedést fel 
ismertük, hőmérővel is dolgoztunk. Már a mi életünkben nem jött a boszorka, a sátor nem kel 
lett. 

Huszonöt esztendőt dolgoztam odaadóan. Minden rendellenesség volt a kezem alatt , de min 
det időben felismertem és segítséget mindig idejében hívtam. Arra nagyon büszke vagyok 
hogy sem egy gyerek, sem egy anya nem halt meg a kezem alatt. 

1957-ben Tornaaljára kerültem. Ott már mint állami bába dolgoztam a szülőotthonban a kór 
házban. Tizennégy évig. Onnan jöttem nyugdí jba huszonöt év elteltével. 1970-ben jöt tem haza 

Öreg napjaimra egyedül maradtam. Nem vagyok ám teljesen egyedül. Vannak itt jólelkek is 
ebben a faluban. Ha beteg vagyok, ami mostanában gyakran megesik, itt vannak mellettem 
Segítenek ebben, abban, ételt hoznak, befütenek, szóval gondoskodnak rólam. Aztán néha < 
gyerekek is bekopognak hozzám. Az iskolások. Hogy van, Nánika néni? Nincs-e szükség« 
valamire? Jólesik ez nekem nagyon, hogy így gondolnak rám . . ." 

Elmondta: Kelemen Anna 
Lejegyezte: Z. Urbán Aladár 

A CSEMADOK érsekújvári szervezetének 
Kodály énekkara és Veszprémi Tamás kar-
nagy (Prohászka István lelvétele) 

Jubileumi Ünnepség volt Érsekújvárott, a 
CSEMADOK helyi szervezetének székházában 
a város török megszállás alóli felszabadulá-
sának 300. évfordulója alkalmából. Az ünne-
pélyt a szervezet Kodály énekkara nyitotta 
meg, majd ünnepi beszédek, énekszámok és 
szavalatok hangzottak el. Megemlékeztek az 
évfordulóról a járási múzeumban is. Itt két 
előadás hangzott el: dr. Vojtech Kopcan kan-
didátus Érsekújvár a török megszállás alatt 
címmel tartott előadást, dr. Klára Krajcovico-
va kutató pedig a török megszállás elleni 
védrendszer kialakulásáról és Érsekújvár vá-
rának szerepéről beszélt. Az ünnepséget kő-
vetően megnyitották a múzeum ez alkalomra 
rendezett kiállítását. Mindkét helytörténeti 
rendezvényen képviseltették magukat a város 
állami és pártvezetői is: (Holer Lajos) 
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