
Életmese  

A második világháború viszontagságai a dédnagymamám szemszögéből 

A dédnagymamám történetét az anyukámtól hallottam, mert sajnos, amire Én 

megszülettem már nem élt.  

1916 –ban született Újvidéken, 3 éves volt, amikor a Szerbek betelepedtek a 

falujukba és el kellett költözniük, mert nem szerettek volna idegen országban 

élni, ezért vagonokba pakolták a kis motyójukat és útnak indultak az anyaország 

felé. Siklóson állt meg a vagon, ahol is letelepedtek. Útközben elszökött az 

imádott foltos kiskutyája, amit soha nem felejtett el. Teltek múltak az évek, 

megtalálták a boldogságukat, szorgalmas munkával megteremtették a betevőt. 

A dédnagymamám, amikor megismerkedett a dédnagyapámmal szerelem volt 

első látásra közöttük, minden a legnagyobb rendben ment, dolgoztak, közben 

született egy kislányuk, amikor betöltötte a 2. évét a dédnagyapámat behívták 

a 2. világháborúba katonának, az elválás szörnyű volt, nem tudták hogy látni 

fogják- e egymást valaha, haza jön –e a frontról! A dédmamának meg kellett 

tanulnia egyedül boldogulni ráadásul ott voltak még az idős szülei is, akikről 

neki kellett gondoskodnia. Nagyon nehéz idők voltak ezek az otthon maradott 

asszonyok számára, sokat kellett nélkülözniük, volt, hogy a kislányának nem 

jutott kenyér, sírva mesélte mindig az anyukámnak, hogy hogyan kérte a 2 éves 

nagynénije a kenyeret „csak egy ekkorika kenyejet kérek” ilyenkor a 

dédnagymamám szeme tele volt könnyel. Napszámba járt, hogy el tudja tartani 

a családot sokat szenvedett. Lelkileg és fizikailag megviselték ezek az idők, azt 

mondta, hogy soha ne jöjjön vissza ez az időszak, mert borzalmas volt. Amikor 

az országba bejöttek az orosz katonák akkor az asszonyoknak a közeli erdőbe 

kellett bujkálniuk, hogy a katonák el ne vigyék őket, a dédnagymamám is félt, 

mert a katonák el akarták vinni és kénytelen volt a 2 éves kislányát az öreg 

szüleire hagyni, hogy menekülni tudjon. 2-3 napig bolyongtak az erdőben mire 

haza mehettek, addigra mentek el a katonák, akik mindent felforgattak és 

vitték, ami mozdítható volt. A dédi próbált talpon maradni, sütötte otthon a 

megmaradt lisztből a kenyeret, és napszámba járt, hogy legyen egy kis pénzük.  

Nagyon nehezen éltek, sokat nélkülöztek, közben a frontról jött a hír, hogy a 

dédnagyapám hadifogságba került Oroszországban. Itt jött a dédimamánál a 

felismerés, hogy lehet soha nem fog hazakerülni a dédipapám. Közben nem 

tudott az önsajnálatba menekülni a dédike, mert el kellett tartania a családot. 

Teltek múltak a hónapok, és egyszer csak a dédnagyapám hazakerült a frontról, 

csontsoványan, meggyötörve. Időbe telt mire összeszedte magát és újra a 



család része lett, de nagyon soha nem tudott mesélni a szörnyűségekről, amik 

ott történtek a fronton. A szörnyűségek után még 4 lányuk született összesen 5 

gyereket szült a dédi. A nagyapám beilleszkedett a társadalomba, kőbányába 

dolgozott és onnan ment nyugdíjba is. A dédnagymamám boldogságban élt a 

dédnagyapámmal.  

A dédnagymamám története azért tanulságos, mert megmutatja, hogy a 

legnagyobb baj után is lehet boldogan élni, csak akarat és kitartás kell hozzá. 
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