
Édes Lenkém!

„Itt ülök a 10-es és a 11-es láger szoba asztalánál és Tinéktek 

írok. Hiába írnám meg, hogy milyen az a láger Ti még ilyet 

úgyse láttatok. Csak annyit írhatok, hogy köröskörül hegyek 

vannak  és  mi  a  völgyben  faházakban  lakunk.  Emeletes 

ágyakban alszunk. Körülbelül 70-en vagyunk a szobánkban. 

Most egyesek az ágyon pihenik az út fáradalmait. Mi délután 

az ismerősökkel megmásztuk a hegyeket. Azt mondják, hogy 

gyönyörű a látvány föntről az egész vidék. Most osztják az 

ebédet,  körülbelül  fél  három  az  idő.  Édeskáposzta  és 

fasírozott hús az ebéd. Víz helyett kávét iszunk. De ne hogy 

azt gondoljátok, hogy otthoni tejeskávé. Úgy néz ki mint a 

tea. A mi szobánkban van a Schweipert Annus, a Gestmájer Klári, a Hírmann Jóska és az Égi Fáni a 

kis szomszédom. Velünk szemközti barakokban az Égiék, Hartonék, Bergertozkék, Kremm Marci 

Csávolyról. A Hizl Juliék itt vannak valahol meg az összes Karcheszok. Eléggé nagy a helység és 

azért folyton eltévesztem a barakok számát. Itt folyton pörölnek velem mert ebben a pillanatban 

leteszek valamit a másikban már nem tudom, hogy hol van. Az este olyan kedélyes volt. Olyan volt 

az egész láger mint egy nagy család, pedig 1500-an vagyunk. A Kremm M. bemutatta az orosz 

táncokat, amit a Dankó Pistában táncolt. De nem volt ám mindig ily kellemes. Az út az borzasztó 

volt. Nagyon elfáradtunk. Kedden délután értünk ide. Egy éjszakát végig ültünk, de én máskor a 

csomagokon ültünk és úgy aludtunk. Egy zsák hagyma volt a párnám. Szemünk teljesen belefáradt 

a nézésbe. Budapesttől felfelé már kezdődött a mozi, mi ilyet csak moziban láttunk. Jól figyeljetek 

lányok, ha egyszer sok pénzetek lesz menjetek és nézéttek meg és gondoljatok reám, hogy én még 

sokkal borzasztóbb vidéken élek. Visegrád és Nagymaros környékére menjetek nyaralni. Szob volt 

a  magyar-cseh  határállomás.  Csehország  gyönyörűsgeit  sohasem  tudom  elfelejteni.  Párkánynál 

sokáig  álltunk és  élveztük  a  szép  cseh  zenét.  Brünn ilyen  szép gyárvárost  még életem nem is 

sejtettem. Prágából nem láttam semmit, mert éjszaka mentünk el mellette. Átmentünk a Moldván az 

Elba vizében mosakodtunk.  Néha már  forgott  a  világ  mert  nem láttam mást  csak két  meredek 

sziklafalat, amely terméskőből volt építve. 15 alagúton mentünk át majd megfulladtunk a füstben. 

Volt közöttünk 1 ½ kilométer hosszú. Csupa fenyő volt a hegyeken. Az Elba folyó partján sokáig 

utaztunk. Schönánál léptük át a német határt. Szeretném megírni Néktek, hogy merre vagyunk, de 

fogalmam sincs merre vagyunk.  Valahol B(R)adsandan környékén. Tudom otthon Nálatok még 

meleg van izzadtok, itt már olyan hűvös van. Nálunk októberben is süt a nap, de itt ma még ki se 

sütött. Ez olyan rossz hangulatot hoz. Még innen 200 km-re utazunk tovább. Chemnitz környékére 



kerülünk. Kedves Lányok hogy ha Tireátok gondolok mindig összeszorul a szívem. Oly sok szép 

estéket élveztünk végig. Többé sohasem lesz. Gyerekek szeressétek a falut! Engem is kiváncsivá 

tesz, hogy mi is van otthon!

Vajon ki alszik az ágyamban? A Schweipert Annus üdvözletét küldi. És most már búcsúzom Tőletek 

úgy  mint  esténként  szoktuk.  Nagyon  szépen  kérlek  benneteket,  hogy  az  Orbán  Jóskáéknak  a 

különrészt. Ide erre a címre ne írjatok majd értesitlek, hogy hová, mert itt úgyse maradunk.

Valahol Isten tudja hol 1947. augusztus 29.

…  Leveleidet  megkaptam, 

egyszerre.  Képzelheted  milyen  öröm volt, 

hogy Te milyen pontos vagy. Éppen 16-án 

kaptam.  Köszönöm  a  kedves  vigasztaló 

szavaidat.  Nagyböjt  van  és  most  ez  az 

áhitat  engem  is  felrázott  egy  kissé,  most 

meg  a  Te  kedves  leveled  is  erőt  adott. 

Valahogy  most  nem  olyan  nehéz  ez  az 

egész,  mert  meg  van  újra  a  hitem. 

Tebelőled igen jó kis tanítónő lesz. Adja a jó Isten, hogy máshol is ilyen szükség lesz mint nálam, 

akkor ott is így vagyis ilyen jó elérd a célod. Meg kell jegyeznem, hogy Te vigasztalsz engem és én 

nagyon jól tudom, hogy Neked is vannak hol kisebb hol meg nagyobb nehézségek, de a Te jó szíved 

mindent  megtesz.  Köszönöm  a  szentképeket,  olyan  szép  felirat  volt  rajta.  Engem  legjobban 

meghatott az a mondat, hogy „a kereszt az én vándorbotom”. Vándorolunk igen vándorlunk. Még 

sohasem volt ilyen boldog estém itten mint a 19-ik születésnapom. Bár nagyon szűk családi körben 

ünnepeltem, de azért nagyon boldog voltam. A két nagymamám meg a Nagynéném volt itt, meg az 

Égi Éva is betoppant. A szüleim nem voltak itthon, át vannak már régen a bányában és a Tressz 

nagypapám délutáni sihten volt, a Karches nagypapám meg az új lakásukon nagyon beteg. Így tehát 

5-en voltunk. Mindenki adott valami kedvességet.

Édesanyám is küldött csomagot nekem. Egy gyönyörű varródobozt. Ha megtudom őrözni akkor 

örök emlék, de ki tudja még hova jutunk. Egyenlőre még itt maradunk. Nem olyan egyszerű, mint 

azt  mi  gondoljuk.  De  hadjam  már  ugye  ezt  a  mindenes  témám.  Örülök  hogy  jól  mulattatok 

szilveszterkor. Legalább ti mulattatok jól. Kedves Lenkém, otthon úgy látszik mindenki nősül meg 

férjhez  megy!  No  de  jól  teszik.  Fiataloké  az  élet.  Tudod  most  mi  jutott  az  eszembe? 



Pünkösdvasárnap!  Vajon  lesz-e  még  olyan  az  életedben,  hogy  előtted  térdre  boruljon  és  úgy 

könyörögjön,  hogy hazakísérhessen.  Mond  nem volt  ez  érdekes?  Énnékem nagy kő  esett  le  a 

szívemről. Örülök, hogy megnősült, legalább nem mondja, hogy tönkre tettem az életét. Ilyet nem 

bírnék elviselni.

Leveled elvittem a gyárba, mivel itthon nem volt időm elolvasni. Mindenki megnézte a szép képet, 

nagyon tetszett mindenkinek. Igen még ott dolgozom, már féléve. Vajon igaz-e volt, hogy mi olyan 

sokat voltunk együtt a nyáron? Hát a Bodó még Bokodra jár? Igaza van a Mariskának! Szerintem 

nem nagyon illik hozzá. Mariskáéktól kaptam már levelet, de igen hallgatnak mindenről. Talán Te is 

ismered a kis kurta leveleit. De tudom szeretetből jönnek. Biztos mikor az íráshoz fog, akkor nem 

jut semmi az eszébe! Írják unják már a táncot, de én is úgy voltam otthon. Ha most, csak egyszer 

nézhetném a táncot! Írd meg Lenkém hogy az a segéd új-e az Onhauszéknál. Hát valami Body 

Lajos is volt ott? Nem tudod az hová került? Valami madarasi fiú volt? Engem érdekelne! Nem 

tudom hogy nem-e lesz baj hogy ln folyton fiúkról zengek ebben a levélben? De én elfelejtettem, 

hogy a zárdába megy. Mert előttem inkább úgy állsz mint a nyáron és nem úgy mint diáklány! 

Pedig még a zárda szép sapkáját hordod. De engem azért az az élet is érdekel. Mert néha egy részlet 

eszembe juttatja az én zárdai életem is. Már 5 éve volt. Milyen hosszú idő. Teli búval örömmel. De 

most már lassan befejezem, mert az evangélikus templom harangja most ütötte a 9-et.” Holnap meg 

újra indul a gyár és a gép.” De nem is baj! Legalább 1500, 600 orvosifecskendővel több lesz. Tudod 

mit  csinálok  egész  írás  alatt?  Hol  az  egyik  tollat  beteszem  hol  meg  kiveszem  a  szárból.  De 

mindkettő elég rossz. Nagyon kérlek tégy be egy vágott hegyű tollat, de ne hegyes tollat, mert azt itt 

is lehet kapni. A vágott tollat nem is ismerik erre. Már én azzal tudok jól írni. Sokat gondolok Reád! 

S várom a válaszod. Persze az én levelem nem olyan szép külsőleg, de ne nézd ezt.

Klingenthal, 1948. febr. 18.

… Leveled megkaptam, igen örültem neki főleg a képeknek. Ettől nagyobb örömet nem igen 

szerezhettél volna. Nagyon elegánsak és szépek vagytok valamennyien. A Magdit alig ismertem 

meg rövid hajjal. A Jóska megváltozott úgy hogy Évával megállapítottuk, hogy talán csak ő lehet. 

Különösen azon a képen ahol a tónál vagytok. Szóval elrepült újból a nyár és vége a szünidőnek? 

Bizonyosan  már  benne  vagy a  nagy tanulásban.  Szeretném ha  beszámolnál  az  új  tanévről.  Én 

magamról  nem sokat  tudok írni,  csak hogy leveled pont  ott  talált  apámnál.  2  hétig  voltam ott. 

Nagyon jól éreztem magam, de azóta itt  vagyok újból és a telet  is itt  fogom tölteni.  Anyám is 

körülbelül itt van már 2 hete apámnál. Szeretném már látni, hiszen már 3 hónapja nem láttam. Nem 



is tudom mit is írjak az itteni életemről.

Lágerben vagyok, egyedüli ismerős csak az Éva volt, de most már ismerem az egész szobát. Nem 

csinálunk semmit, unatkozunk, csak az a jó hogy van rádió, meg egész nap muzsikálnak.Néha jól 

esne egy kis csend és nyugalom mert túl nagy a lárma. Különben nagyon szürkén múlnak a napok, 

annyi értelme van hogy élünk. Szeretném ha már tavasz lenne, akkor máskép néznék a jövő elé. 

Innen a francia zónába de remélem már együtt anyámékkal. Jó lesz Nektek hivatalosak lesztek a 

Rózsi  esküvőjére!  Szeretnék én is  ott  lenni.  Te,  ez  a  kislány megelégedett  boldog,  kívánom is 

szívemből.  Írt  nekem egy levelet  sok  mindentírt,  de  hogy ki  a  vőlegénye  azt  nem írta.  Pedig 

érdekelne. Azt kivettem hogy nem gyerek már. Kérlek számolj be erről mert én tőle nem merem 

kérdezni, vagyis nem illik. Hát Te hogy állsz a szívvel? Remélem már a májusi seb begyógyult, 

mivel hogy a május us elszállt és itt az ősz. Bevallom énnékem is volt egy tévedésem, valamikor 

valakitől  hűséget  reméltem,  mint  ahogy  a  nóta  is  mondja.  De  megszoktam  hogy  mindig  az 

ellenkezője lesz mint amit várok. Írj sokat magadról!

Híreket otthonról, Mariska oly kurtán ír mindig, de  Tőled várok egy hosszú beszámolót. Mi van a 

tisztelendő nővérekkel? Legközelebb ha írsz, írd meg hogy Elza néni ott van e még a 64 szám alatt, 

mert már régen hallottam róla, vagy ha véletlenül találkozol vele add át kézcsókom. Szüleidnek 

kézcsókom küldöm.Én nem tudom elképzelni hogy mi van a nagymamámmal, mert még egy sort se 

írt  nekem 3  hónap  óta.  Látod  úgy van  ez  és   nem máskép.  Néha  úgy bánt,  néha  meg  egész 

közömbös. De most már lassan befejezem, nem is gondolod hogy milyen hideg van, alig tudom 

megírni a levelet, egész megmerevedett a kezem.

Sok szeretettel csókol:

Kádi

Szüleiteknek kézcsókom küldöm.

Klosterlechfeld, 1948.szept.23.”


