
Amiről szólnék, régen volt – éppen másfél ember-
öltővel ezelőtt. Az idő tengere sajnos – és hát hál’ 
Istennek – elnyelte végre már azt a volt világot. 
Hála Istennek azért, mert az akkori nyomor igazán 
nem kívánatos. Még akkor sem, ha annál mélyebb, 
lélekölőbb nyomorokat is szült azóta ez a modern 
világ.

*
A gyerekeimnek meséltem, milyen volt, amikor 

még kézzel, kaszával arattunk. Próbáltam elmon-
dani, ahogy apám, én és az öcsém vágtuk a gabo-
nát. Egy gereblyeszerű, kaszára szerelt tákolmány 
– a neve kajmók – terelte a levágott szálakat a még 
álló gabona falához, szálra rendezve a levágott ter-
mést. Anyám sarlóval szedte az úgynevezett „mar-
kot”, ölnyi csomóba rendezve a megkötendő kévét. 
Én kötelet csináltam, kévébe kötöztem, majd a sor 
végéről visszafele jőve összeszedtük a megkötö-
zött terményt. „Keresztekbe” rendezve „kepébe” 
raktuk.

A gyerekeim egy ideig a megértés szándékával 
hallgattak, fi gyeltek, aztán megjelent rajtuk a két-
kedés nyilvánvaló jele. Elakadtam.

– Mi nem érthető, mi nem elég világos? – kér-
deztem, szavakat magyarázni készülve.

– Amíg arattatok, mit csinált a kombájn?! – kér-
dezte a fi am. A lányom is bólintott, őt is érdekelte.

*
Ha már ennyitől Münchausen báróval egy sor-

ba kerültem, hogy mernék mesélni? Kinek? És az a 
valaki ugyan miért hinne nekem? Miért hinné el, 
hogy éppen tizenöt múltam, amikor reám szakadt 
az aratás nagy gondja? Apámnak a kezdés más-
napja reggelén kilyukadt a gyomra. Kilenc évig 
hordta-viselte a fekélyt, de akkorra vége lett. Kór-
ház várt rá. Nincsen apelláta, mentség, magyarázat 
– én lettem a családban a legidősebb férfi . A kaszá-
hoz pedig férfi  kell, nem volt más választás.

A téeszcsé is nyomorult volt – csakúgy, mint aki-
ket maga nyomorgatott. A munkáért nem tudtak 
fi zetni, azt találták ki, kimérik a gabonatáblákat a 
tagok családjának. Mindenkinek jutott úgy tízezer 
négyszögöl – épp, hogy nem öt hektár. A gabona 
ötöde lesz az aratóké – egyúttal évi fi zetség, az ösz-

szes munkáért. A helyzet miatt, ellenére a máskor 
bajból kiráncigáló paraszt szolidaritásnak, nem tu-
dott nekünk segíteni senki. Másoknak is aratniuk 
kellett.

Én vágtam a gabonát. Anyánk szedte fel a mar-
kot, az öcsém csinálta a kötelet, a húgocskáim 
vonszolták az ezúttal kisebbre kötött kévécskéket. 
Iszonyú meleg volt, már reggel is perzselt a nap 
azon a nyáron. Hiába volt csokoládébarna akkorra 
a testünk, az inget nem volt szabad, nem lehetett 
levetni. Estére, mint tojáshéj, repedt-törött a bőr, s 
a forróságtól megfőtt cipőnkben a lábszár.

Az ing szövetében megült a gabona pora. Majd-
nem vízhatlan lett. Ha megálltam fenni, ingemet 
kirántva a gatya korcából, inkább sár, mint izzadt-
ság zúdult ki belőle. Anyám alaposan vizezte, hí-
gította a bort, mert szerinte mégse voltam én iga-
zából felnőtt. Ám a víznél így is jobban oltotta a 
szomjat, mert abból nem ihattál, amennyit kívántál 
– felrobbantál volna, vagy pocsolyaként elfolysz. 
No, és mi tagadás: elbutított kissé. Így semmi nem 
fájt annyira, ment szépen a munka.

Mikor hozzáfogtunk, a vállalkozás még teljes-
séggel reménytelennek látszott. De egyszer csak a 
mi búzánk is elfogyott – később, mint mások, de 
végeztünk mi is az aratással.

Ám a baj még nem múlt el: folytatódott a masi-
nálással. A cséplőgép mellett kellett dolgozni. Elő-
ször fél-részes, majd háromnegyed-, aztán egész-
részes lettem. Megállapították, megegyeztek: a 
napi munkáért majd hány kiló s milyen gabona jár. 
A munka nehézségi fokához mérték ezt a bért is. 
A gyerekek pelyvát hordtak legelőször. Nem igé-
nyelt nagyon nagy fi zikai erőt, lelkit annál inkább. 
A masina húsz méteres körzetében sűrű volt már 
a por, szálka, pelyva, üszök – oda épelméjű em-
ber önszántából nem ment. A pelyvahordó gyerek 
meg épp ott bújt a gép alá, ahonnan ez a mocsok 
kijött. Rudakra feszített ponyvadarabra gyűjtötték 
a pelyvát – a kihordás közben ránk ragadt porból 
lassan sár lett. Beleült a bőrbe és véresre dörzsölt. 
A szutyokba a vér is szépen belepasszolt.

A munka végén elvágtattunk mind a Herpenyő 
patakra. Valahogy úgy futottunk, mint a beteg ka-
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csák: terpeszben, felemelt kezekkel, hogy valahogy 
ne csípjen-dörzsöljön annyira a nadrág. Elpusztul-
tál volna, ha nem lebeg előtted a mámorító cél: be-
levetni magad a hűvösen friss vízbe!

Később, mikor már versenyen futottam, eszem-
be jutott: na, nehogy már nehéz legyen, pajtás! Már 
ez is fájdalmas? Hiszen még csak egy akáctüske 
sincs a talpadban, és egy árpaszálka se a hónod 
alatt!

Nehéz tanítani a paraszti munkát, mert csakis 
a vele járó kín tanítja meg igazán az embert. Az 

idő multával egyre több igazságot vélek felismer-
ni apánk mondásában: „A jó munka, helyes testet 
nevel!” Olyat persze, mint egy fi tness-szalon, való-
színűleg nem. De szívósat, okosat biztosan. Gyak-
ran vígasztalt így: „Fiam, tönkre mi nem megyünk, 
mert mi onnan jöttünk!” Először csak afféle jó 
mondásnak véltem, de mostanra már értem. Most 
sem könnyű az életem, de annyi bajt már nem kell, 
s talán nem is tudnék elviselni. Gyanúm szerint 
más se.

Hogy hogyan lehetett elviselni? Hát úgy, hogy 
az ember így van megcsinálva: pont azt bírja ki, mit 
a sorsa rámér.


