
Font Ágnes 

„Jelige: Hit, remény, szeretet” 

Mindannyiunk életében, családi történeteiben jelen vannak homályos részek, kevésbé ismert 

életutak, tragédiák. A második világháború és az azzal járó pusztítások minden szempontból 

hozzájárulnak ehhez és visszavonhatatlanul hatással vannak múltunkhoz, jelenünkhöz. A 

generációk óta Kecskeméten és vonzáskörzetében élő családom szerencsésnek mondható abban 

a vonatkozásban, hogy számos régi levelezés és családi történet maradt fent. Az amatőr, 

jóformán spontánnak nevezhető családfakutatást számos családi beszélgetés előzte meg, ám idő 

hiányában a lelkesedésen túl nem jutott tovább. A koronavírus és az azzal járó kijárási 

korlátozás (sajnos, vagy szerencsére) lehetővé tette ezeknek részletesebb feldolgozását, a 

családi hagyaték rendezését, régi történetek felelevenítését és a családfa kutatását. Nagyanyám 

oldalának egyik legmeghatározóbb története a szülei, Sándor Antal (1908-1994) és Somodi 

Ilona (1911-1987) megismerkedése volt (1-2. kép). A családi legendárium szerint két, 

meglehetősen különböző ember ismerte meg egymást egy újsághirdetés révén, azonban az 

ismerkedés részletei ismeretlen volt a család számára, annak ellenére, hogy az eredeti írott 

források, számos levelezés, képeslapok, noteszek (személyes és gazdasági feljegyzésekkel 

együtt) sokáig a szekrény alján lapultak. 

A családi levelezések, dokumentumok rendezgetése és olvasása közben egyre több, 

korábban fel nem merülő kérdések merültek fel a közös családi múlttal kapcsolatban. Hogyan 

éltek az ősök? Hogyan vészelték át, élték meg a második világháborút? Milyen családi emlékek 

és traumák halmozódtak fel ezzel kapcsolatban? A konfliktusokkal teli időszakok esetében, 

amelyekből családi dokumentumok maradtak fenn, volt meglepő a felismerés, mennyi apró, 

elhintett információ rejtőzködik a sorok között a második világháborút vidéken átvészelő, 

római katolikus-református magyarként kevésbé meghurcolt, ám így is visszavonhatatlanul 

érintett családunk körében. Érdekes módon ez a kérdés nyíltan nem került „terítékre” három 

generáción keresztül. Nagyanyám, aki 1942. december 6-án született (azon a napon, amikor a 

Royal Air Force Eindhoven városát bombázta),1 gyermekkori élményeit nem igazán osztotta 

meg ezidáig unokáival, illetve saját bevallása szerint fiatal felnőtt korában saját szüleivel, 

dédszüleimmel sem volt lehetősége erre. 

 
1 World War II Database, https://ww2db.com/event/today/12/06/1942 utolsó megtekintés ideje: 2021.01.30. 21:09 

https://ww2db.com/event/today/12/06/1942


A szűk családi levelezések nagy részének kezdődátuma 1940. Ebben az évben tett közzé 

dédanyám, leánykori nevén Somodi Ilona egy, ahogy ma mondanánk, társkereső hirdetést, a 

Kis Ujság december 21-i számában.2 A hirdetésre számos jelentkező akadt, azonban 

dédszüleim egymásra találását megelőzően is érdekes információk bukkantak fel egyéb 

levelekből, ugyanis dédszüleim egymás közötti levelezésén túl a tágabb családi és baráti kör 

levelei is fennmaradtak. Érdekes olvasmány például egy 1940. szeptember 3-i keltezésű levél, 

amelyben dédapám hölgyismerőse (4-5. kép) hosszú csend után újra jelentkezik, tele izgalmas 

információkkal az időszak meghatározó eseményeiről: 

„Kedves Antal! 

Azt hiszi ugye, hogy megsem vagyok e világon? […] megvagyok és élek, na meg 

örülök is. Na találja ki, minek? – Semmi másnak egyelőre csak annak hogy ilyen 

szépen – ágyúszó nélkül kaptuk vissza Erdély egy szép részét.  

Nem is gondolja, milyen nagy szó ez nekünk, akik közel a határhoz (Hajdúsámson), 

a hadi zónában lakunk. Eddig alaposan meg volt rakva községünk katonasággal, 

július 1-e óta. Most már előre mentek, csak kevés van itt. Ezek is, holnap, vagy 

holnap után tovább mennek. Szinte szokatlan csöndes már is a falu. – De jó lenne 

ott lenni a bevonulásnál. Ez más lesz mint a felvidéki […].” 

Ezekből a személyesebb hangvételű beszámolókból árad az (valószínűleg a magyar 

társadalomra ebben, talán általánosan jellemző) optimizmus a háborúval kapcsolatban. A 

levelek azonban a későbbiekben egyre inkább, számukra talán nem nyilvánvaló módon, 

azonban az utókor számára súlyos események ismeretében félelemről, aggodalomról 

árulkodnak. 

Visszatérve a házastárs-keresésre, az akkor ifjak egymásra találására, érdekes azt 

megfigyelni, mennyire hétköznapi dolognak számított a házassági hirdetés feladása.3 A Kis 

Ujság számaiban sokféle anyagi/társadalmi helyzetű ember, háborús veterán, hadirokkant, 

nyugdíjas, ifjú, szegény-gazdag, özvegy, egyedülálló, elvált személy adott fel hirdetést. 

Dédszüleim esküvőjére 1941. december 28-án került sor (3. kép). Az esküvő szerény volt, 

 
2 Noha a Kis Ujság digitálisan elérhető számai között sajnos viszonylag sok évfolyam hiányzik a második 

világháború időszakából, más „kérőktől” fentmaradt levelekből a hirdetés száma, jeligéje is visszakereshető: „Hit, 

remény, szeretet”, 29.368-as számú hirdetmény. Az újság további számai digitalizálva: 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/KisUjsag/ Utolsó megtekintés ideje: 2021.01.27. 10:32. 
3 Példa erre Csáth Géza Egymást boldogítva című novellája is. https://mek.oszk.hu/00600/00634/00634.htm#42 

Utolsó megtekintés ideje: 2021.01.27. 10:32. 

 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/KisUjsag/
https://mek.oszk.hu/00600/00634/00634.htm#42


gyorsan lezajlott, azonban az odavezető úton, a szervezés során felbukkan egy újabb szomorú 

esemény, amely dédszüleim életére közvetlenül nem volt mély hatással, ám számtalan magyar 

zsidó életet keserített meg: életbe lépett a fajvédelmi törvény (6. kép): 

„[…] Most pedig Szívecském, Én beszéltem a jegyzővel […] úgy tudom hogy életbe 

lépett a fajvédelmi törvény is és azt hiszem hogy még a nagyszülők keresztlevele is 

kell […].” 

Az esküvő megkötését követően a családi levelezés fennmaradt szűk rokonságban. Egy 1942. 

január 5-én kelt levélben az alábbi sorok árulkodnak az itthoni viszonyokról:  

„[…] Most embert akartam fogadni (munkára), de csak csavargók vannak 

vannak[…].”  

Egy évszám nélküli, (valószínűleg 1940-ből származó) levélben további információk 

bukkannak fel a magyarországi zsidók elleni intézkedések sorából:  

„[…] Itten (talán Hajdúsámson?) 4-ére elvették az összes zsidó italméréseket […].” 

Továbbá a sorozásokról: 

„[…] A két unoka öcsémet és a héten a Klárika urát Jánost is behívták katonának. 

Már állása is volt, csak még az összefoglaló vizsgája hiányzott […].” 

Dédapám egy gyermekkori baleset miatt kialakult egészségügyi probléma révén nem került 

be a katonaságba, ennek ellenére a bevonulás, besorozás lehetősége az idő és a háború 

előrehaladtával egyre komolyabbá vált. Erről értesülhetünk dédanyám által írt, családjának 

szánt leveléből, amely 1942. tavasz-nyár környékén íródhatott (mindenképpen az esküvőt 

követően, dédanyám terhességének első hónapjaiban, 7. kép):  

„[…] Anti egészséges […] kissé kétségbe van esve most, mert negyedszer kell neki 

jelentkezni katonai parancsnokságon most is midőn írok ő felülvizsgálaton van s 

valószínűleg neki is ki kell tölteni a 2 hónapi kiképzést mert felénk most vonult be 

sok ember kik még nem voltak magyar katonák […].” 

Ezt követi egy, dédanyám édesanyjától és testvérétől érkezett levél 1942. október 6-i 

keltezéssel, akik aktív gazdálkodást folytattak Talfája környékén, illetve tanyájukon 

italkimérést üzemeltettek, amelyből a korabeli gazdasági viszonyok és a katonák jelenléte is 

kiolvasható az alföldi tanyavilág életében: 



„[…] Most trágyát hordatok mert most a katonák elmennek és a trágyát sürgősen 

eladják és ez jó lesz kelkáposzták alá kicsit drága de a szalma is az meg nem is 

nagyon lehet kapni […]. Így a trágyát kihozzák a katonák és oda viszik ahova 

mondom bizony […]. Kedves gyermekeim most mit csináltok ha véletlenül 

katonának el kell menni Antinak ami valószínű mert Zoli (dédanyám sógora) 

mondja hogy nálunk is az elmaradottaknak be kell rukkolni. Sándor Laci is megy 

bizonyára nagyon félnek pedig tőle de az volna az igazság hogy mindenki részt 

vegyen benne […].” 

Dédapám egyik öccse az öt fivér közül, Sándor István aktívan részt vett a magyar hadi 

tevékenységben tizedesként. Egy pontos dátummal nem rendelkező, a levél részletei alapján 

talán 1942-re keltezhető (a levelen dátumként XII. hó 27. szerepel) értesülhetünk elsőként róla:  

„[…] A Pistától is kaptunk már levelet. Kint van Oroszországban. Tábori számra 

lehet neki írni […].” 

Az ő neve több levélben is felbukkan, például egy, leánytestvérük, leánykori nevén Sándor 

Julianna által írt, 1943 február 23-ra dátumozott levélben, egyéb érdekesség mellett:  

[…] Ne haragudj, hogy figyelmeztetlek, de többé nyílt lapon ne írj ilyen dolgokat 

mert tudod, hogy a falnak is szeme van […]. Különös újság nincs, a Pista 7-én írt, 

talán él még […].” 

Előbbi megjegyzés elsősorban arra vonatkozhatott, hogy dédszüleim és családjuk közötti 

levelezésben gyakran előfordult az, hogy bizonyos áruk iránt érdeklődtek, vagy igényeltek 

dédszüleimtől. Dédapám kereskedőként saját üzlettel rendelkezett, amellyel a második 

világháborút is átvészelték, így a levelekben gyakran felmerül a korban hiánycikknek 

(jegyrendszer alapján kiutalt) minősülő szárazáruk (cukor, rizs, szappan, kékkő, stb.) illetve 

különféle textíliák utáni érdeklődés. István nevű öccséről még egyszer értesülünk egy képeslap 

formájában, amelyet ő maga adott fel bevonulása előtt, 1944. szeptember 20-án (8-9. kép): 

„Kedves bátyáim és ángyikáim! 

Tudatom veletek hogy most vonulok be katonának Kőszegre Szombathely mellé, ha 

megérkezem szerencsésen majd fogok írni. Az utazás nagyon lassan megy a légi 

támadások miatt. Nagyon szomorúan váltam el a családi körtől ebben a bizonytalan 

időben mikor annyira el kell menni Isten tudja haza kerülök-e még valaha vagy sem. 



Juliska ha pénteken hazamenekült (dédapám húga, Pusztamérgesre) ma vagyis szerdán 

10 órakor voltam Kecskeméten és megyek tovább.  

Isten veletek csókollak mindnyájatokat! 

Pista” (Sándor István tizedes) 

 

A második világháború alatt született és azt túlélő gyermekek későbbi életét megpecsételte a 

háború alatt elszenvedett nélkülözés és tragédiák. Egy, nagyanyám születése után nem sokkal 

íródott levélben (1943. év januárjában talán) érdekes motívumok bukkantak fel a 

gyermekvállalási kedvvel, családi élettel kapcsolatban. A levelet dédapám kisebbik 

leánytestvére, született Sándor Rozália írta (10. kép): 

„Kedves öcsém! 

A leveledet megkaptuk […] nemcsak nektek hozott a gólya babát hanem nekünk is hoz 

őszre körülbelül úgy október eleje táján és a Mihályéknak is, oda pedig még 

hamarabb. Pedig már nekünk igazán már elég volna ami van 4 darab meg már mi 

idősek is vagyunk ehhez. De úgy történt hogy a Janit (Borbás János) behívták 

katonának február 4-én és arra fel hogy négy gyerek van fel sem öltöztették hanem 

vissza küldték és azt mondta hogy inkább legyen öt gyereke csak ne kelljen elmenni 

katonának. Felénk ugyan nagyon divat most a gyerek minden második asszony 

állapotos […].” 

A levél további részében pedig a hátország hétköznapjaiba és közhangulatába kaphatunk 

betekintést, ahol a háborús helyzet fokozódása ellenére, vagy talán azzal párhuzamosan ment 

az élet rendje tovább: 

„[…] Janikának4 […] májusra terveztük az esküvőt de aligha lesz belőle valami 

mert nem lehet ruhát kapni […] olyan drága hogy nem képes az ember megvenni 

és pénzünk sincsen már […] még hol a határ, na meg a világ is olyan zavaros.” 

A családi hagyatékban megtalálható, második világháborúval szorosan összekapcsolódó, 

utolsó levél 1944. április 16-án íródott: tágabb kontextusba helyezve azon a napon, amelyen 

elkezdődött a magyarországi zsidók deportálása, s amely 2000 óta a magyarországi holokauszt 

 
4 Noha pontosan nem lehet tudni, ki a levélben megnevezett János, valószínűleg Sándor János lehetett, dédapám 

legkisebb (?) öccse, aki szerelmi bánatból fakadó öngyilkosságot követett el fiatalon. Sajnos nem lehetetlen, hogy 

ez összefüggésben volt a második világháború alatti és az azt követő bizonytalansággal. Halálának pontos dátuma 

nem ismert. 



emléknapja.5 Az ország ekkor már német megszállás alatt volt, amely Kecskemétet és 

vonzáskörzetét sem kerülhette el (11-12. kép):  

„Kedves Toni Ilonka Ilike és Gizike!  

Mi hála Istennek egészségesek vagyunk amit nektek is viszont kívánunk. […] Írod, 

hogy féltek a bombázástól. Bizony legjobb is volna ha csak lehet kimennétek a 

tanyára lakni vagy csak az Ilonka a gyerekekkel (dédanyám, aki nem sokkal 

korábban hozta világra második kislányát, nagyanyám húgát, gyermekágyas 

lehetett) […] A múltkor küldtünk a Juliskáéknak csomagot és benne egy üveg 

keveréket és a postán a németek kivették és megitták de a ruhaneműt nem 

bántották. Ezért aztán egy kicsit félünk hogy a borral is nem-e így járunk.  

Itt is sok a menekült. Többnyire asszonyok és gyerekek. Csütörtökön öt amerikai 

ejtőernyőst fogtak Árpádközponton (a mai Üllés nevű település). Zákányba pedig 

bombát dobtak le de nem lett kár. […] Mostanában nincs nagy forgalom 

(kocsma?) forgalom nincsen az embereknek kedvük mulatni […].” 

A levelezések nem érnek itt véget: rengeteg családi irat maradt meg a világháborút követő 

évekből csakúgy, mint a kommunista diktatúra, majd a szocializmus időszakából is. Noha a 

levelezések erről már nem számolnak be, dédszüleim lakóhelyére, Kecskemétre 1944. október 

31-én vonultak be az oroszok, ezt megelőzően, október 23-án rendelték el a város kiürítését.6 

Dédszüleimről és családjukról ebből az időszakból nem maradt fent konkrét adat, hogy a várost 

hogyan és mikor hagyhatták el, nagymamám pedig nem emlékszik pontosan ezekre az évekre 

(még nem töltötte be 1944. októberében 2. életévét). Halvány gyermekkori emlékeiben fel tudja 

idézni, hogy ő maga is találkozott orosz katonákkal, akik a gyermekekkel „kedvesek voltak, 

néha cukorkát adtak”.7 A szovjet megszállással Kecskemét, így dédszüleim életében is egy új 

fejezet kezdődött, ez azonban egy másik dolgozat témája. 

A rég elhunyt családtagok életének megismerésén túl, és ilyenformán az ő emlékük előtti 

tisztelgés mellett a cél a tágabb közösségi múlt kutatásához való hozzájárulás volt. Hiszem azt, 

hogy más családok padlásán, szerkényének alján is akadhatunk ilyen családi kincsekre, 

 
5 A holokausztról a mai Magyarországon címmel megjelent cikk. https://mult-kor.hu/cikk.php?id=927 utolsó 

megtekintés ideje: 2021.01.31. 14:32. 
6 Goóg Melinda Éva: Kecskemét város társadalma az 1944. október 31-i „felszabadítást” követően. In: Trauma 

és válság a századfordulón - Történelem. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó 2015, 195-214. 

http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/6370/1/195_214_Go%C3%B3g.pdf utolsó megtekintés ideje: 2021.01.31. 

21:07. 
7 S. I. szíves szóbeli közlése: nevét kérésére nem teszem közzé. 

https://mult-kor.hu/cikk.php?id=927
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/6370/1/195_214_Go%C3%B3g.pdf


amelyekből, mint ezekből a levelekből a második világháború borzalmain túl személyes 

élményeket, a mindennapokba való betekintést is megtapasztalhatjuk.  

 
 

 

  



Képmelléklet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kép: dédanyám, Somodi Ilona (1911-1987) 2. kép: dédapám, Sándor Antal  (1908-1994) 

3. kép: házassági anyakönyvi kivonat 1941-ből 



 

 

 

 

 

 

4-5. kép: levél 1940-ből Erdély visszacsatolásáról 



 

6. kép: levél 1941-ből, benne az esküvő részletei, és a fajvédelmi törvény életbe lépéséről 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

7. kép: levél a katonai felülvizsgálatról, dédanyám várandósságáról 

8-9. kép: levelezőlap a bevonulásról, 1944-ből 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. kép: Rozália levele a gyermekvállalási kedv növekedéséről, Janika közelgő esküvőjéről 

11. kép: a családi hagyaték egyik utolsó, második világháborúhoz köthető levele (1. oldal) 



 

 

 

12. kép: a családi hagyaték egyik utolsó, második világháborúhoz köthető levele (2. oldal) 


