
Uj sorozatunkban az emberi elet legfon-
tosabb esemenyeit idezzuk fel, ugy
ahogy az regen tortent es ahogy meg-
maradt a mesel6kedvii budaorsiek em-
lekezeteben.

Regen a mamak otthon szultek, nem k6r-
hazban. fgy meg melyebb volt a k6t6des
a szul6f6ldh6z, a szul6i hazhoz. A gyer-
mekek viszont sokaig azt hittek, hogy a
babat g61ya hozza.
Az Ebner csaladban mar nyolc fill szuletett,
de a b61cso meg mindig a szobaban aUt.
-Mama, a b61cs6 nem kerul ki a szoba-

r\ b61? -kerdezte az egyik nagyobbacska

fill. -Nem -valaszolta a mama. -Ez ad-
dig itt marad, amig nem szuletik egy le-
any. E:s nyolcadiknak kislany szuletett, az

anyuka nagy boldogsagara.
Ahany gyermeket az Isten ad, azt el kell
fogadni -igy vaUottak eleink. Arra a csa-
ladra, ahol mar nagyon sok volt az em-
berpalanta ez a trefas mondas jarta:
Minden evben egy gyerek, a sz6k6ev-
ben kett6. De felreteve a trefat: a sok-
gyermekes anyukaknak altalaban segi-
tett a csalad, nagymamak, nagynenik
vigyaztak az apr6sagokra.
Mariska nenit61 hallottam a k6vetkez6
megtortent esetet: Farsang idejen az
anyuka atvitte a kisfiat es leanykajat a
szomszedba. -Most itt fogtok lakni, mi
a papaval balba megyunk. Majd ho-
zunk nektek ajandekot.

, Dehogy mentek a szul6k a balba! Nem
akartak, hogy a gyerekek Jab alatt le-
gyenek... Ejjel az anyuka szerencsesen
ikreket hozott a vilagra. Reggel haza
mentek a gyerekek. -Hoztatok ajande-
kat? -lepett be a kislany. -Itt van -

emelte rei 6vatosan a takar6t a mama.
Egy p61yas volt alatta. -Es nekem mit
hoztatok? -kerdezte a fill. Most a masik

oldalra fordult a mama, ott is egy baba
volt! Egy ev mulva val6ban balba keszul-
tek a szul5k. -De nehogy megint olyan
ajandekot hozzatok, mint tavaly! -figyel-
meztette 5ket a kisfiu.

*

Ababa erkezese el5tt az edesanyak reklit,
fejkotot "hauveli"-t, horgoltak, s a leg-
szebbet a keresztel5re szantak. A legtobb
helyen kezzel szegtek a pelenkakat, mert
a varr6gep ritka kincsnek szamftott. A pe-
lenkak kozul hatot megklmeltek a hasz-
nalat saran, azokat akkor tettek a cse-
csemo ala, ha tanacsadasra mentek a
Zoldkeresztbe.
Mostak es vasaltak a p6lyahuzatokat, a
himzetteket, csipkeseket, de olyan is ke-
szult, amit hasznalt agynemu javab61
szabtak. Atszelloztettek a p6lyavankost.
Mindent belekeszltettek a bolcsobe.
A kismamak elszornyedve beszeltek egy-
mas kozott arr61 a hanyag, lusta asszony-
r61, aki kukoricalevelet tell a bolcsobe es
mindenfele tepett rongyot hasznalt pelen-
ka helyett.
A j61 felszerelt kisbaba kellektaraba tarto-
zott meg a furdetotekno, regebben fab61,
kesobb zomancozott vasb61.

*
A nehany h6napos kisbaba az anyatejen

vagy felestejen klvul "pape"'-t kapott.
Ezt kulon labasban keszltette szamara a
mamaja a kovetkezo m6don: lisztet pirr-
toll, tejjel vagy vfzzel felengedte, cukrot
tell bele es felfozte. Amit a baba meg-
hagyott, azt szivesen megettek a na-
gyobb testverek.
Nem erdemes szamolgatni mennyi taper-
teke lehetett a szarazon pirftott, vfzzel fe-
lengedett lisztnek. A mai otvenen feluliek
j6 sok labaskaval megettek a "papel"-bol.
Szerencsere anyatejet is kaptak melleje.
Ntalaban sokaig tudtak szoptatni a ma-
mak. Elofordult, hogy a kicsi a sam lit vitte
a szGloje utan, ugy kerte a tejecsket.

A sokat tapasztalt bregasszonyok 6vtak a
terhes kismamakat a hirtelen megriadas-

t61, nagyobb ijedtsegtol es foleg att61,
hogy olyankor az arcukhoz kapjanak,
mert akkor az uj szulbtt ott jelet kaphat.
Aki kbnnyen szult arra azt mondtak: -

Egy "fleke"-ert vilagra hozna egy gyere-
keto (fgy hivtak a kemenceben suit lan-

gosforma kenyerbol visszamaradt tesztat.)
B. Mariska neni igy mondta el nekem az
elso gyermeke erkezeset.
-Regen az anyak nem beszeltek a hazas-
eletral, a szulesral a lanyaikkal. fgy nem is
sejtettem, hogy mi var ram. Nagymosast
csinaltam aznap. Este a ferjem segitett
mangorolni a megszaradt ruhakat. Akkor
ereztem, hogy itt az idam. Hivtak a ma-
mamat es a babaasszonyt. Nehez szules
volt. A mamam azt mondta, hogy a a
nyolccal nem szenvedett ennyit, mint en.
A baba a kicsivel foglalkozott, nem vette
eszre, hogy az agynemun atszivargott a
ver es bsszegyalt az agyam alatt. A ferjem
biciklivel sietett orvosert. Turi doktor ep-
pen a masik szula asszonynal volt, aztan

vegre megerkeztek. Kinint kaptam. Hete-
kig nagyon gyenge voltam. Ugy illett.
hogy a kismama elso hosszabb utja a
templomba vezessen. EI is mentem.
Amikor Palinkas neni meglatott, bssze-
csapta a kezet: -Neked meg otthon len-
ne a helyed! Olyan Feher vagy. mint a fal.
A kisfiam belhurutot kapott. Amikor a

Zbldkeresztben lemertek kiderult, hogy
fogyott. Zokogva mentem hazafele. Egy
asszony megnezte: -Na ebbol sem lesz
katana! -mondta. Erre meg jobban sir-
tam. Hal' Istennek, nem lett igaza. Felne-
veltem a fiamat.
A gyermekagyas asszonyhoz egy hetig
jart a baba. A megerkezeskor az ajt6nal
leva szenteltvfz-tart6b61 (Waichterigl)
meghintette a mamat es a gyermeket,
majd ellatta aket.
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