
  
                                                        Zsákomban a mákom...

     Szegény családban, hetedik gyerekként láttam meg a napvilágot. Már a szülőfalumnak
is érdekes egy neve van HÉT.  „ Na, hogy lehet hat libát hét felé hajtani? ”  Ezen sokat 
viccelődtünk  gyerekként. Kicsi falum a Sajó völgyében fekszik. Itt a termőföldnek nagy
értéke volt, hiszen ez adott kenyeret az itt élő embereknek.
     Szüleim egyszerű, szorgalmas emberek voltak. A Termelőszövetkezet megalakulásakor
édesanyám az elsők között lett „Tsz tag”.   A család apraja-nagyja kivette részét a 
földművelésből. Tíz év körüli kislányként nekem is volt kis kapám, boldogan mentünk a 
testvéreimmel együtt a szüleinknek segíteni. Édesapám is sokat dolgozott a Bábolnai Állami 
Gazdaságban, de nagyon kevés fizetésért.

      Kora tavasszal kezdődtek a mezőgazdasági munkák,  így a mák gépi elvetése és az azt 
követő kézzel történő mák „egyeselés” és kapálás. Ez egy nagyon hosszú, fárasztó munka. 
     Sokat kellett gyalogolni, míg a határba értünk, addigra már el is fáradtunk. Édesanyám 
batyujában zsíros kenyér, szalonna, vöröshagyma volt, amit csak akkor ettünk, mikor már 
sokat dolgoztunk. Szomjunkat a demizsonban hozott hideg vízzel csillapítottuk.
   Kicsit megpihenve nekiálltunk a mák egyeselésének, 27 sor volt, közel 1 hold. Hajolgatva, 
térdepelve, guggolva, nagyon lassan haladtunk, mert kb.15 cm-enként kellett meghagyni a 
legerősebb mákszálat és körbe kapálni. 2 hét is eltelt mire végeztünk, ekkorra már 
mindenünk fájt. Pár hét elteltével, mikor megerősödtek, és növekedésnek indultak és az idő 
is kedvezett átkapáltuk és feltöltöttük a sorokat. 
    Nyár közepén örömmel néztük a fehér ruhába öltözött mákföldet, csodálatos látvány volt. 
Kértük Istent, hogy be is takaríthassuk a munkánk gyümölcsét!
    Elérkezett az augusztus közepe a máktörés ideje, ami  az én születésnapom is egyben. 
Felkerekedett a család minden tagja és a nálunk nyaraló két unokatestvéreim is jöttek 
segíteni, így már 11-en voltunk. Még azon a napon betakarítottuk a termést. A rengeteg 
mákgubót vászonzsákokba szedtük és piros madzaggal jelöltük, így szállították lovas 
fogatokkal a Tsz udvarára  a csűrbe. Ezen a helyen történt a mákfejtés is. Ez bizony több 
napig tartott, még mi gyerekek is besegítettünk, mert szükség volt minden szorgos kézre. Ez 
a munkafolyamat már vidám, jó hangulatban telt, körbe ülve, beszélgetve. A mákgubókat 
kis késsel felvágva, majd megkopogtatva gyűjtöttük teknőkbe, tálakba.  A nálunk nyaraló 
városi unokatestvéreim is szívesen bekapcsolódtak a mákfejtésébe, de mivel eddig ilyet nem 
csináltak hamar megtörtént a baj. Janika a kis késsel megvágta az ujját, amit édesanyám 
zsebkendőjével gyorsan bekötözött. Ilike meg annyi mákot evett, hogy a megfájdult a hasa 
és sírásra fakadt. Édesanyánk megelégelte a gyerekek „segítségét” és haza zavart bennünket. 
Mi mezit láb, vidáman szaladtunk játszani.

      Napjainkban a hajdani mákföldek mellett, egy népszerű horgásztavat és szabadidő 
parkot  alakítottak ki. Ma már mi is csak pihenni járunk vissza az unokákkal a mi kis 
falunkba. Ezt a gyerekkori élményt sokat mesélem unokáimnak, mikor mákos gubát vagy 
mákos kalácsot készítünk és jó ízen falatozunk az asztal körül.


