
1945. év januárja  

Úgy gondoltam naplót írok ebben a nagyon nehéz időkben, sorsunk szinte a 

reménytelenséggel egyenlő. Azt gondolom szükség van erre, mivel nem biztos, 

hogy a holnapot megérem és legyen nyoma annak, hogy mi történik, milyen 

viszontagságokat kell átélnünk. 

Kardos Erzsébet vagyok, 1932.július 24-án születtem, édesanyám Hegyi Anna, 

édesapám Kardos Károly 1905-ben született Kiskunhalason. Számadó 

juhászként dolgozott Nagykálózi József birtokán Alsógőböljáráson. A gazda 

rendesen bánt vele, de apám úgy gondolta, hogy ideje a saját lábára állni, 

megvette a kis birtokunkat, itt a gőböljárási határban 8 holdat és egy kis 

tanyácskát. Egyszerű kis család volt a mienk gazdálkodott apám, de közben 

eljárt besegíteni egy-egy munkába a szomszéd birtokosokhoz. 

Azon a napon is ez történt valahol éppen dolgozott, amikor megkapta 

1944.január 10-én az azonnali behívót a hadseregbe, hogy jelenjen meg a 

kiskunhalasi parancsnokságon január 12-én. Ekkor már javában dúlt a háború, 

de még mi nem sokat éreztünk belőle. Sajnos apámmal azóta sem tudom mi 

van, bár levelezünk vele, de ezekből a levelekből nem derül ki, hogy hol van és 

mi van vele. Sokszor kéri, hogy küldjünk neki dohányt, szalonnát. Ha olyat írt 

mindig kihúzzák az írását. 

Most 1945-ben már nem is kapunk tőle levelet. Ketten élünk anyámmal nagyon 

szűkösen. Egyre nehezebb az élet. Nagyon félünk, főleg, ha jönnek a repülők 

olyankor kiülünk a házvégébe apám nagy juhász subáját magunkra terítjük és 

várjuk összeszorított, vacogó fogakkal, hogy elmúljon a veszély. A repülők 

hangos zaja és az ahogy elfeketítette az égboltot nagyon ijesztő. Nem tudom 

leírni szavakkal, hogy mennyire FÉLEK. Anyám mindig nyugtat, hogy egyszer 

majdcsak vége lesz, de én ezt nem hiszem el. 

Február 

Még mindig élünk! 

Szinte minden nap át kell mennünk a szomszédhoz a földbe ásott verembe, 

mert a repülők folyamatosan csak jönnek. Ott aztán kivárjuk míg el nem 

vonulnak. Alig férünk el 10-en 15-en is kucorgunk vannak tőlem kisebb 

gyerekek is sőt babák is, férfiak alig vannak, csak, akik már vagy, rokkantak, 

vagy idősek. Nagyon fojtós rossz a levegő itt, egy kis gyertyafény szolgál a 

világításra. Egy bácsi azzal biztat bennünket, hogy hamarosan jobb lesz, mert itt 



vannak már az oroszok és ha Pestet is felszabadítják a németek is elmenekülnek 

majd. Öröm töltött el, újra láthatom apukámat! 

Március 

Az oroszok,  ….igen megérkeztek, itt vannak megállíthatatlanok. Mi most 

érezzük milyenek is az oroszok. A környékbeli gazdákat kifosztották, disznókat, 

teheneket, tyúkokat, ami fogyasztható vitték. Akik még hadra foghatóak voltak 

beállították a sorukba katonának, de voltak olyanok, akiket munkára hívtak. 

Ekkor már csak az özvegyek, árva fiatal lányok, fiúk, idősek maradtak a 

házakban. 

Aki ellenállt egy ilyen fosztogatásnak, azt nagyon megverték. Sajnos a 

szomszédunkban is történt ilyen, ott a gazda lányát elvitték csak másnap tért 

haza rongyosan, koszosan, nem mondták el nekem mi történt vele, de onnantól 

kezdve nem állt senkivel sem szóba talán meg is őrült. 

Kedves Naplóm! 

Segíts ebből a szörnyűségből kiszabadulni! Nem bírom tovább! Az oroszok itt 

vannak a szomszéd faluban, Kisszálláson, és folyamatosan jönnek és viszik, ami 

a mienk. Van egy megbeszélt jel, ha valaki meglát egy orosz katonát akkor 

füttyent. Mindenki adja tovább egymásnak, hogy már megint itt vannak. 

Olyankor nekünk lányoknak, a földalatti bunkerba kell bújnunk, mert aki nem 

így tesz elviszik és szórakoznak vele a katonák. 

Egy nyári éjszaka amikor már anyámmal aludtunk zörgésre riadtam fel. Anyám 

gyorsan arra utasított, ugorjak ki az ablakon és szaladjak a szomszédba. Orosz 

hangokat hallottam anyám sietett a petróleumlámpát meggyújtani, hogy lássa 

ki az. Közben egy szál hálóingben kiugrottam az ablakon és szaladtam a 

szomszédba, mezítláb, sírásomat visszafojtva. Ott is volt egy hozzám hasonló 

korú lány. Gyorsan elbújtattak bennünket a földalatti verembe. Csak akkor 

jöhettünk elő, amikor anyám már keresett.  

Nem tudom mi történhetett akkor azon az éjjel anyámmal, nem mondta el. Ha 

rákérdeztem mindig könnybe lábadtak a szemei. Megfogadtam, hogy többet 

nem kérdezek rá, mert ezzel csak fájdalmat okozok neki. 

Nagyon sokat dolgoztunk, próbáltunk egy kis kertet csinálgatni, eljártam én is 

cselédkedni mindig piszkosan kellett kinézni, hogy az oroszok ne kívánjanak 

meg. Sokat nem változott a helyzet, kevés enni valónk volt. Örültünk, ha néha- 

néha egy kis hús került az asztalra. 



Ősz van sajnos iskolában nem tudok járni nincs, aki tanítson minket ezért 

eljárok a közeli sertés neveldébe dolgozni. Reggel 6-kor kezdünk este 6-ig. 

Ekkor már sokan haza kerültek a frontról, de az én apukám nem. Egy bácsi jött 

egyik nap. Azt állította, hogy ő apukámmal szolgált és együtt estek fogságba az 

oroszoknál. Ez a bácsi azt mondta, hogy nehéz munkát kellett nekik végezni egy 

nagyon keskeny hídon hordtak át téglákat, alattuk egy gyors folyású folyó, aki 

ebbe beleesett az nem került onnan ki élve, itt betegedett meg az apukám, a 

nagy hidegbe. Azt mondták, hogy kórházba viszik, de soha többet nem látta. 

Meghalt. 

Édesanyám és én is nagyon sírtunk, valahol éreztük ezt már legbelül, de mégis 

fájt ez a hír. Próbált anyám utána érdeklődni hátha lehet egy nyom, ahol még 

tudják hol is hunyt el, de reménytelen volt. 

Így telt el ez az év fájdalmakban, szomorúságban, nélkülözésben és avval a 

reménnyel vágunk neki a következőnek, hátha majd jobb lesz. 

A karácsonyfánk egy kis fenyőfa vessző, apró kis csillogó papírocskákból 

gyúrtam kis galacsinokat azt teszem fel rá. Gyertyát gyújtunk és imádkozunk az 

elhunyt szeretteinkért és azért, hogy jövőre segítsen meg minket a jó Isten. 

 

 

 

Balról édesanyám, Hegyi Anna, középen én 

Kardos Erzsébet és nagymamám. 

Ekkor 10 éves lehettem. 

A kép 1940-ben készült a házunk előtt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ő édesapám, Kardos Károly 1944-ben küldte haza ezt a képet egy levelében, 

mellette édesanyám, Hegyi Anna, akin látszik, hogy megviselte ez az időszak. 



 

   



 

 

Apukám levelei 1944. júniusból és ugyanazon év augusztusából. Már ezekben a 

levelekben is érezhető a kétségbeesése. 



Én, Kardos Erzsébet már a háború után 16 

évesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma 2021-ben 89. évéhez közeledve az én dédimamám, Bakos Istvánné Kardos 

Erzsébet és én, Kovács Viktória. 



 


