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Előszó 

1933-ban születtem, egy nagyon szép kis faluban, föld-
műves családban. Szegények voltunk. Nagyszüleim még 
közepesen jómódú család volt, de a nagyapám jó szívű 
ember volt, nagyon sok váltónak (adóspapír) aláírt, hogy 
segítsen szegényebb sorsú embereken, akik nehezebb kö-
rülmények között éltek és a pénzt nem tudták kifizetni. 
Emiatt nagyapám 16 hold földjét elárverezték, így kerül-
tek nehéz helyzetbe. 

Édesanyámék nyolcan voltak testvérek, négy gyermek 
meghalt, a fiuk; négy lány maradt, és természetes, a ma-
radék vagyonból az osztozásnál kevés jutott. 

Édesapám 1942-ben halt meg a Donnál, Oroszországban. 
Édesanyám egyedül nevelt fel, testvérem nem volt, amit 
teljes életemben hiányoltam. 

Nehéz éltem volt, nagyon szegényen, régi és közös ház-
ban, anyám két nővérével és családjával laktunk. Öten 
voltunk a három családban gyerekek. Én nagyon talpra-
esett, eleven kislány voltam, jól megértettük egymást, 
sokat játszottunk. Játék csak olyan volt, amit anyámék 
készítettek számunkra. Labdát rongyból, amivel mentázni 
(méta) szoktunk kint az utcán, mivel nem járt autó ott. 
Szabadon játszottunk, szombat, vasárnap még lovas kocsi 
sem járt. Kánkáztunk még, kereszt alakú kockákat rajzol-
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tunk a földre és egy lábon, egy kavicsot rugdosva, kocká-
ról kockára ugráltunk. Aki véletlenül kilépett, az kiállt és 
a másik kezdte. 

A babámat, amivel játszottam, anyám rongyból csinálta, 
és mégis nagyon jókat tudtunk játszani vele. Bújócskáz-
tunk, de már tíz évesen is kaptunk a munkában olyan fel-
adatot, amit meg tudtunk csinálni. 

Ha a munka után hazamentünk, a tűzhelybe tüzet kellett 
rakni az ebédfőzéshez, csutával, ággal, vagy venyigével, 
mivel nem volt gáz, és ez a gyerekek dolga volt. Ezen 
kívül még az állatoknak enni kellett adni, és vizet kellett 
vinni nekik. Az asszonyok meg nekiláttak ebédet készíte-
ni. Utána egy kis pihenés volt, és újra mentünk dolgozni. 
Természetesen ez iskolai szünetben volt. 

Majd a továbbiakban leírom milyen nehéz élet volt a gye-
rekkorban, és természetesen fiatal és idős korban is, min-
denről külön fejezetekben. 

Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen, már 
az is szép, ha valaki ember tud lenni. 
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Gabonafélékről és a megmunkálásról 

A búzatermés jelentette a mindennapi kenyeret. A búzát 
és rozst november elsejéig el kellett vetni, az alábbi rész-
ben részletesen leírom a munkálatokat. 

Ismert, hogy voltak nagygazdák, kisgazdák és földbérlők, 
részes aratók és napszámosok. 

A nagygazdák kb. 30-40 hold földdel rendelkeztek, nyil-
ván munkásokat foglalkoztattak, illetve napszámosokat. A 
napszámosok szegény, földnélküli emberek voltak, akik 
ebből a kevés napszámból éltek. Az aratást a nagygazdák 
kiadták napszámosoknak. Akiket erre a munkára felfo-
gadtak, azokat nevezték részes aratóknak. A részes aratók 
harmadából, negyedéből vállalták a munkát. Volt olyan, 
hogy minden 10. kereszt volt a részes aratóé. (A kereszt a 
gabonából összerakott kepe volt). 

A kisgazdák kevesebb földdel rendelkeztek. Nekik 5-10, 
esetleg 12-15 hold földjük volt, ami csak a szerény meg-
élhetést biztosította, és természetesen a család saját maga 
művelte meg. Szűkösen, de megéltek belőle. 

A napszámosok nem rendelkeztek földdel, ezek csak úgy 
érvényesültek, ha szorgalmas, jó dolgos emberek (és főleg 
józan életűek) voltak. A napszámosok általában nagy csa-
láddal rendelkeztek. Nagyon fontos volt a pontosság és a 



 

 


