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HISTÓRIA

G R É G E R  K Á R O LY

Levelek a harctérről
1942. március 11. és 1943. január 18. között

Gréger Károly és Pliha Anna a szüleim voltak. Anyámnak a születésem előtti hetekben megszűnt a 
munkahelye – cipőfelsőrész készítőként dolgozott –, ettől kezdve egy keresőnek kellett hármunkról 
gondoskodnia. Apám szabó volt, munkaidő után az utcabeli gazdákhoz járt, hol a hegyi szőlőkert-
ben, hol pedig a házaknál segített. Ezzel egészítette ki keresetét. Pénzt nem, de terményt, élelmiszert 
kapott, munkabérként. Esténként olvasta el az elengedhetetlen Sportot és a Zalai Közlönyt a helyi 
hírek miatt. A megyei napilap lap első oldalán egyre nyugtalanítóbb híreket olvasott a keleti harci 
eseményekről. Katonaidejét már letöltötte, mégis félve gondolt arra, hogy behívót kaphat és kiviszik 
a frontra. Mi lesz akkor a családdal? 

Apám félelme nem volt alaptalan, 1942. február tizedikére behívót kapott Szombathelyre. Kis úti 
csomagot készített, mert úgy gondolta, ha később érkezik, talán visszajöhet, mint létszámfeletti. Reg-
gel a meghitt búcsúzkodás után, kezében a csomaggal lassan hátrált ki a kapun, hogy mennél tovább 
láthassa szeretteit. A Petőfi utca sarkáról integetve még egy csókot küldött, aztán sietett a vasútállo-
másra. Az egészségügyiekhez került felcsernek. Hamarosan kiderült, hogy nemsokára indulnak az 
orosz frontra. Még nem töltötte be a 30. életévét.

Az alábbi leveleket édesapám édesanyámnak küldött 160 leveléből válogattam. 
1942. 04. 17.
 Drága angyalom!  Ezt a lapot útközben írom Győrben és még sok lapot küldök, amíg magyar 

földön megyünk igaz, hogy ezt is dugva kell írni. Nagyon sokat gondolok rátok nagyon jó a helyünk 
a kocsi nem hideg, mert kályha van beállítva, padok és sok széna, amelyen alszunk. A mamára vi-
gyázzatok. Csókolok mindenkit, neked a fiammal együtt millió csók és puszi. Karcsi.

1942. 10. 25.
Drága anyukám! Sok-sok csókot küldök hozzátok messze idegenből. Drága anyukám hogy vagy-

tok, mi újság otthon? Én jól vagyok, már szeretnék otthon lenni. Drága anyukám, vettem a részedre 
egy arany karikagyűrűt, olyant, mint amilyen a legelső volt sima. Már alig várom, hogy ráhúzhassam 
az újadra. Ha valaki Kanizsára megy, akkor elküldöm tőle. Millió csók neked és fiamnak, anyáéknak, 
Eteléknek, Karcsi.

1942. 12. 08.
Drága kicsi fiacskám írok neked is messze földről zöld tábori lapot.  Tudom, örülsz majd neki, 

amikor sok nap múlva megkapod. Légy jó kisgyermek, szeresd anyukát és imádkozni se feledkezz 
el soha! Légy Istennek derék gyermeke akkor meglátod, egyszer majd újra vissza kapod édesapádat.

 1942. 12. 08.
Drága anyukám! Két levelet kaptam tőled ma 7-én, amit nov. 22-23-án írtál. Nagyon boldog va-

gyok, hogy ilyen gyakran kapok levelet tőled. Eddig anyukám kaptam tőled 127 lapot és 15 levelet, 
de összesen kaptam 378 db. lapot és 39 levelet. Rekord!

Drága anyukám! Küldök 106P. 31F-t. Anyának nem tudom, hogy küldhetek-e mert nem tudom 
azt, hogy neked elég lesz-e? De ha anya pénz nélkül marad belátásod szerint adjál neki is. Az Ete-
lékkel is intézd el a dolgot, ahogy te gondolod. Én ezután másnak nem tudok küldeni csak neked, 
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amennyit csak tudok. Nyugodj meg Anyukám, rólad pénzügyekben nem feledkezem meg. Drága 
Angyalom! A 23.-i leveledre válaszolok. A tavasszal hazamenni csak végleg lehetséges az előtt csak 
szabadsággal lehetséges (ezt nem értetted meg) Drága aranyos anyukám írod, hogy nagy terveid 
vannak. (érdekes arra nem is gondolsz, hogy engem is érdekel, hogy milyen tervekre gondolsz, cso-
dálom anyukám, hogy nem tudatod velem és én most itt törjem a fejem és spekuláljak azon, hogy 
mi is ez a terv)  

Drága szép aranyos anyukám! A családi pótlékról tudom, hogy többet kaptok de, hogy mitől fogva 
azt nem. Ezt majd írd meg nekem. Most a 27-i leveledre válaszolok. Azt írtad, hogy a csomagot, amit 
a Csiszár vitt el megkaptad. Ő egy hentes és mondta, hogy ismer éppen szabadságra ment. Nyugta-
lanság miatt ütötte ki a láz a szádat. Anyukám az iparosok szerint engem meg azért vert ki a láz, mert 
nem mehettem haza. Hát nem érdekes? Drága anyukám csak nagyon vigyázzatok az egészségetekre. 
Felőlem ne aggódjatok, mert én itt vigyázok magamra éppúgy, mint ha itt lennél. Sokat imádkozom 
értetek és minden gondolatom a tiétek. Írjatok, írjatok, írjatok!  Dervalics eddig még nem érkezett 
meg, de már meg kellet volna jönnie. Nagyon várom, majdnem úgy mintha te jönnél. Akármelyik 
pillanatban itt lehet. Ha megérkezett írni fogok. Búcsúzom tőled a viszontlátás reményében ölel, 
csókol, puszil szerető férjed Karcsi Sok, sok millió csók a kis fiamnak Apu. Üdv. az ismerősöknek 
Károly. Szervusz, Drága Anyukám.

1942. 12. 08.
 Drága anyukám! Lapjaidat mind a hármat összevarrva dec. 02.án megkaptam. Drága jó anyukám 

a Fekete is ugyanakkor kapod tőled lapot, amikor én is.  Elolvastam, nagyon okos meggondolt írás. 
Drága anyukám a Dervalics ma vagy holnap ér ide már alig várom. Anyukám azt a Zalai Közlönyt 
kaptam meg tőled, amibe a nevemet olvastam. Anyukám a Jancsi minden lapodra válaszolt én pedig 
a kérésednek eleget teszek. A Jancsira nem kell hallgatni, mert ő nem jön.  Csondor megérkezett, 
kezdi megszokni az itteni helyzetet. Mi is így voltunk igaz, hogy már elég volt belőle. A viszontlátás 
reményében csókol, ölel Karcsi. 

1942. 12. 28. Valahol Oroszországban
Drága angyalom egy levelet kaptam tőled, amit 2.-án írtál és egy lapot, amit 3.-án írtál. Drága 

angyalom a csomagokról te nem írsz soha, hogy mit kaptál meg, mert így nem tudom, hogy mi az 
amit út közben elszajréznak belőle. Úgy látom, hogy jobban érdekel, hogy ki az a tizedes úr.  Azt 
sem írod meg, hogy a cipő, amit küldtem jó-e? Anyukám én elhiszem, hogy vársz haza szabadságra, 
vagy végleg, de sajnos a századparancsnokom háttérbe szorított, mert azt mondta, hogy csak akkor 
mehetek szabadságra, ha a tisztek már mind elmentek (mert mielőtt elmennek, mindegyik tisztíttat 
és vasaltat velem, tehát szükség van rám addig) tehát akkor én csak tavasszal mehetek haza, amikor 
már véglegesen szeretnék haza menni. A Csöngei őrmester itt van nálam (a Horváth Temetkezési cég 
tulajdonosának a veje) a napokban megy haza és visz egy csomagot, hiszen annyi mindenem van itt, 
hogy egy kocsi kellene. Küldök egy húsdarálót és egy villanyvasalót, 2m gumipelenkát, a gyereknek 
ruhát, neked konyharuhát, amit el tud vinni.

Ha megkaptad, tessék megírni egy levélben. Ponyemaj!  Drága Anyukám! A Dervalics megérke-
zett, amit már oly nagyon vártam és újságolja, hogy milyen jól nézel ki és a kis Aranyom is milyen 
helyes gyerek. Én ennek nagyon örülök, csak nagyon vigyázzatok magatokra, hogy ne történjen ba-
jotok. Majd egyszer az Isten haza segít engem is. A Csöndör volt nálam mivel nagyon közel vagyunk 
egymáshoz. De gyakran találkozom kanizsaiakkal így a Pulai, Babos Laci és a Cindris gyerek is néha 
bejön hozzám. A Pulai itt akart maradni a korházba, de nem vették fel, majd ha a helyszínre érnek, ak-
kor kell jelentkeznie, mert útközben felruházta magát az orosz nőktől. Mi lesz, ha annyi ideig lesz itt, 
mint mi? (de erről nem szabad tudni senkinek) Sajnos ilyen kanizsai beteg elég sok van. Levelet vagy 
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lapot mostanában nagyon keveset kapok tőled. Talán papír hiány van, mert akkor írd meg és küldök. 
Egyben Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog újévet kívánok és a boldog viszontlátásig csókol 
szerető férjed Karcsi Sok, sok millió csók, puszi a kis Aranyomnak és az összes rokonnak Károly.

1943. 01. 01.
 Drága jó aranyom! Sok-sok csókkal köszöntelek az újév első napján messze idegenből. Minden 

gondolatom a tiéd és fiamé. Drága szép életem semmi újság nincs, minden a régi. Igaz, hogy a szil-
vesztert mi is megtartottuk, de be kell vallanom, hogy az egyenes útról egy kicsit letértem. A gon-
dolatom rajtad és a fiamon volt, mert még akkor is anyukámat és a fiamat kerestem, de sajnos nem 
találtam (ezt az iparosok mondják). Millió csók hozzád és fiamhoz:  Karcsi.

1943. 01. 02.
 Drága jó anyukám! Sok-sok csókkal köszöntelek az újév alkalmával és minden gondolatom a tiéd 

és fiamé. Drága szép aranyom nagyon, nagyon szeretlek. Arany életem hogy vagytok, el sem tudom 
képzelni, hogy is nézhettek ki a fiammal együtt. Drága aranyos szívem írjatok, ne hagyjatok felőle 
aggódni. A viszontlátás reményében csókol, ölel, puszil benneteket Karcsi.

1943. 01. 03.
Drága szép aranyom! Az újév alkalmával köszöntelek messze messzi idegenből sok - sok millió 

csókkal, puszival és úgyszintén a kis Aranyomat is. Minden gondolatom a tiétek. Drága aranyos 
Nacám! én jól vagyok, csak nagyon hiányzol és azt kis aranyomat is szeretném látni, mert nem tu-
dom elképzelni, hogy is néz ki. Már alig várom azt a pillanatot, hogy lássalak benneteket, de bízok a 
tavaszban. Csókol szerető férjed Karcsi.

1943. 01. 07.
Drága szép aranyos életem!  Örömmel válaszolok arra a leveledre, amit karácsonykor írtál nekem. 

Én két és fél hét után olvasom arany kezed írását. Drága anyukám ezt többet ne tedd, hogy nem írsz 
nekem lapot vagy levelet. Hidd, el csak akkor vagyok boldog, ha a leveledet vagy lapodat olvasha-
tom. Persze ha nem kapok, akkor mindenre gondolok csak jóra nem, pedig tudom, hogy nem feled-
kezel el rólam. Ha kapok, tőled híreket, akkor képes vagyok naponta ötvenszer is elolvasni. Drága 
anyukám milyen volt a karácsony ested és az ünnepnapok? Bizony könnyezve olvastam a leveledet. 
Drága anyukám én a Csöngei Palival voltam együtt az ünnepek alatt. Sokat beszélgettünk és nagyon 
megkedveltem az őszinteségéért. Karácsonykor is azt mondta, hogy látja, hogy mennyire aggódom 
a családért. Ő is ilyen. A Zalai Közlönyből tudta meg, hogy lánya született. ( Erika) Az egészségére 
ittunk soha el nem felejtem. Anyukám hamarosan meg fog látogatni a Csöngei és küldöm tőle az 
ajándékokat neked és a fiamnak. Mikor, azt még nem tudom megírni, de az biztos, hogy négy hét 
egészségügyi szabadságot kapott, visszament a csapattesthez és onnan indul haza.

Drága aranyos szép anyukám! Én jól vagyok semmi bajom nem volna csak te lennél velem és az 
kis arany fiam. Már alig várom, hogy lássam, hiszen nehéz elképzelnem hogyan is néz ki.

El sem tudom hinni, hogy nem azért nem írtál, mert betegek voltatok. Nagyon örülök a kis 
fiam „írásának” csak próbálkozzál vele. Ha lehet, csináltas fényképeket rólatok ahol mindketten 
rajta vagytok. Drága anyukám rólam itt nem lehet fényképet csinálni meg egyébként is nagyon 
nagy tél van. Nekem most csomag nem kell, majd fogok írni, ha kérek. Anyukám az igaz, hogy 
nagyon sokan otthon vannak szabadságon, de reméljük, hogy eljön az én időm is. Addig is azt 
üzenem, hogy nyugalom, a fiamnak azt, hogy fogadjon szót anyukának és akkor sok ajándékot 
viszek. Drága anyukám arany kis fiam a boldog viszontlátás reményében csókol, ölel, puszil 
igaz szerető férjed, apukád, aki mindig csak rád és a kisfiára gondol. Írjatok, írjatok. Csókolom 
anyáékat és a család többi tagját. Az ismerősöknek üdvözletem Karcsi. Szervusztok, aranyaim. 
Karcsi.
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1943. 01. 07.
Drága anyukám! Sok-sok csókkal köszöntelek a havas muszka földről. Minden gondolatom 

a tiéd és fiamé. Drága anyukám én nem haragszom rád a 15.-i levél végett, de hidd el anyukám, 
hogy olyan rosszul esik, ha nem írsz. Nagyon kérlek, hogy ne feledkezz el rólam, mert ha postát 
nem kapok tőled, akkor azon a napon enni sincs kedvem. Olyan rossz érzés, de féltékenységről 
szó sem lehet a részemről, mert nem úgy ismerlek. Anyukám a viszontlátásig csókollak, ölellek, 
puszillak Karcsi

1943. 01. 08.
Drága jó anyukám! Sok-sok csókkal köszöntelek, sokat gondolok reád és a fiamra. Drága életem 

én jól vagyok, amit nektek is kívánok szívemből, csak nagyon vigyázzatok magatokra, hogy semmi 
bajotok ne legyen. Drága angyalom csak tüzelj, hogy meg ne fázzatok, mert el tudom képzelni, hogy 
nagyon hideg van, mert mifelénk erre is nagyon hideg időjárás van. De nem mi félünk a téltől, mert 
jó felső ruhánk van és két pár bakancsot kaptunk. Csókollak számtalanszor a fiamat is. Karcsi

1943. 01. 10.
Drága szép angyalom! Sok-sok csókkal köszöntelek kis aranyommal együtt, minden gondolatom 

a tiétek. Drága gyönyörű anyukám, hogy érzed magad nélkülem? Tudom, hogy nagyon vársz haza 
úgy, ahogy én is vágyok haza. Csak légy türelemmel majd eljön az idő, amikor mehetünk haza. 
Bizony már látni szeretnélek benneteket. Drága jó anyukám én jól vagyok csak te és a kis aranyom 
hiányzik nagyon. Már látni sem szeretem a muszka országot. Sokat imádkoztam értetek, hogy a Jó 
Isten segítsen benneteket. Drága szép anyukám! Nálunk nincs más újság mint, hogy hideg van.  Aki 
a hidegre vágyik, az ide jöjjön Oroszországba. Bizony ez nem nekem való hely, de a ruházatom na-
gyon jó és bizony bírjuk a hideget.

Drága aranyos anyukám!  Ha lehet, csináltassatok fényképet már. Amatőr képet, egy pár darab 
családit. Legyen rajta apa, anya, Mariska, Etel, Pista a kis Aranyom! És a nagy aranyom! Feltét-
lenül csináltassátok meg, hiszen filléres dolog és legalább látlak benneteket. Nagyon csodálom, 
hogy az Etel és a Pista nem tud fényképet csinálni, hiszen van kis amatőr fényképezőgépe. Csi-
náltatnék én is magamról, de ezt itt nem lehet. Ha lehetne, akkor én volnék az első, szeretném 
megmutatni magamat, hogy milyen vagyok. El sem tudod képzelni, hogy milyen erős vagyok. Ha 
lehet, mindent elkövetek, hogy csináltassak és küldjek képet, mert tudom, hogy ez a vágyad és én 
szeretném teljesíteni.

Drága gyönyörű angyalom! A kis aranyomnak az ágyát emeltessétek fel már úgy, hogy az aszta-
lossal csináltassatok magasabb lábat. Így neked is könnyebb és fönt nincs olyan hideg, mint olyan 
alacsonyan. Anyukám, ha teheted, végy egy kis mackó nadrágot neki és akkor nem kell félni, hogy 
megfázik. Na de magadról se feledkezzél meg, mert tudom, hogy te is sok mindent mellőzöl, ha csak 
lehet, ha én nem vagyok otthon. Anyukám csak vegyél magadnak mindent, ami csak kell, ne kérdezz 
senkit, hogy szabad-e vagy sem. Vegyél, amit akarsz, úgy csinálj, ahogy te jónak látod. Azért küldöm 
a pénzt, hogy hiányod ne legyen. Majd ha én is otthon leszek, akkor ráérek magamnak azt venni azt, 
ami kell.

Drága jó anyukám! Levélírásból elhagytad a többieket. 8o db. lappal többet írtál, mint a Maris-
ka, aki utánad jön másodiknak, a Pista a harmadik ő is igyekszik írni. De különösen Angelék és a 
keresztanyám is sokat írnak azután az Etel. Képzeld 392 lapot kaptam idáig, de a levelek nincsenek 
közöttük. Az összes levelet 57-en írták. Egy kis bőröndöt vettem a leveleknek, mert mind egytől 
egyig haza viszem, hogy megmutassam, hogy kik írtak. (ponye maj) Igen. Drága aranyos anyukám! 
A boldog viszontlátásra ölel, csókol, puszil igaz szerető férjed. Csókolom, puszilom a kis édes fiamat. 
Édes drága aranyos anyukám írjál sokat! Szervusztok.
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1943. 01. 10.
Drága anyukám! Sok-sok csókkal köszöntelek messze idegenből, sokat gondolok rátok. Drága 

aranyom, hogy vagytok, el nem tudom képzelni, hogy lehet veletek? Hogy nézhettek ki, csak nagyon 
vigyázzatok magatokra ne, hogy valami bajotok legyen a kis aranyomra nagyon vigyázz és úgyszin-
tén magadra is. A boldog viszontlátás reményében csókol Karcsi.

1943. 01. 16.
  Drága aranyom! Millió csókkal köszöntelek messze idegenből, minden gondolatom a tiéd és a 

fiamé. Drága aranyom szép életem a Csöngeit már útnak indítottam, azt hiszem, hogy hamarosan 
meg fog látogatni. Küldtem vele neked, a fiamnak és „Évikének” valamit. A boldog viszontlátás 
reményében csókol, ölel, puszil igen szerető férjed Karcsi.

1943. 01. 16.
 Drága aranyos anyukám! Sok-sok csókkal köszöntelek messze idegenből a kis aranyommal 

együtt és minden gondolatom a tiétek. Drága aranyos anyukám „nem tudom, hogy e lapom milyen 
hangulatban talál” mert olvastam, hogy beteg vagy a kicsi édes kis fiammal együtt. Nagyon vigyáz-
zatok magatokra, mert én akkor nem lehetek nyugodtan egy percig sem miattatok. Minden örömöm 
benned és a fiamban van. Csókollak benneteket. Karcsi.

1943. 01. 16.
 I.
Drága aranyos anyukám! Sok - sok millió csókkal köszöntelek a kis aranyommal együtt a messzi 

az orosz téli havasokról. Drága jó anyukám ma kaptam tőled egy levelet, amit január 5.-én kedden 
délután írtál. Még idáig a leventéktől semmiféle szeretetcsomagot nem kaptam. Igaz jobban szeret-
ném, ha nektek küldenének. Drága angyalom még idáig nem tudom, hogy mi is lesz velem a sza-
badság miatt. Amióta a Csöngei haza ment a helyzet más lett. Írod, hogy milyen aranyos fiunk van, 
sajnos nem láthatom, pedig úgy szeretném látni veled együtt. Sokszor elszorul a szívem, ha rátok 
gondolok, de csak bízok, hogy majd csak…

Drága aranyos angyalom!  A Csöngei már elment haza és visz hozzád egy csomagot. Majd írjál 
felőle, hogy megérkezett-e. Kérdezd meg tőle, hogy milyen a fiam gitárja, mert ő látta. Tőle nem 
küldhettem el, mert nagy.  Majd viszem magammal vagy postán küldhetem haza. Drága anyukám 
írod, hogy ne haragudjak. Én inkább egyre jobban szeretlek. Anyukám a negyedik csomagot viszi 
a Csöngei az ötödiket meg a napokban adom fel. Drága aranyos életem a te csomagodat még nem 
kaptam meg. Ha megérkezik, rögtön írok.

II.
Drága jó Anyukám! Az én helyzetemről a Csöngei majd beszámol. Csak ő tudja megmondani, 

hogy mi is vagy nekem illetve mennyit emlegetlek a kisfiammal együtt. Csak nagyon vigyázz ma-
gadra, amit küldtem a Pahócsával, azt szedjétek minden nap. Pali utasítást majd megmutatja. Többet 
fogok küldeni belőle, csak hízzál. Írod anyukám, hogy a gitárt el ne felejtsem, mert már azt mon-
dogatja a kisfiam, hogy apuka hoz nekem gitárt. Bizony én el nem hagynám, semmiért sem azt 
haza fogom vinni akárhogy is. Anyukám kérdezed, hogy a következő csomagban mit küldjél nekem. 
Anyukám semmit ne küldjél, csak kérdezd meg a Palit, ő majd mindent elmond, hogy nekem nincs 
szükségem semmire. Majd ha kell, akkor megírom, de addig ne küld semmit. Drága aranyos anyu-
kám a Kocfán nem hozhatta el, de még a posta se hozhatta volna el. Drága anyukám látom a levélben, 
a kis aranyom írni akart. Szép az aláírása, csak írogasson továbbra is nekem. Búcsúzom tőled drága 
aranyos anyukám, a boldog viszontlátásig ölel, csókol, puszil igaz szerető férjed, és ugyanezt küldöm 
a kisfiamnak. Üdv. Háziéknak, Naca néninek, Balázséknak. Szervusztok, drága arany csillagaim. 
Karcsi.
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1943. 01. 18.  (utolsó levél)
Drága aranyom! Jól vagyok, nagyon vigyázzatok magatokra. Ne írjatok egyelőre, mert szabadság-

ról szó sem lehet. A Csöngeinek is mondd meg, hogy addig ne írjon, amíg én nem írok neki. A boldog 
viszontlátás reményében csókol igaz szerető férjed Karcsi.

1943. 06. 27.
Kedves Grégerné! Végtelenül sajnálom, hogy Károly bajtársam hogyléte iránt hozzám intézett 

kézírására nem tudok megnyugtató felvilágosítással szolgálni. Amit róla mondhatok ennyi: január 
26.-án még együtt indultunk el egy hosszú menetoszloppal. Egész éjszaka jöttünk és már az éjszaka 
folyamán több részre szakadozott el az oszlop. Közben váratlan orosz támadásokon kellett keresztül 
vágni magunkat, amikor ismét igen sokfelé igyekeztünk. Csak mikor a veszélyes zónából kijutot-
tunk, megjelölt helyen kezdtünk ismét összeverődni. Korházunk állományának kb. fele még mindig 
hiányzik, akikről nem tudunk, ezek közé tartozik kedves férje és akiket még várunk, hisz minden nap 
új arcok jelentkeznek közülünk. Azért ne tessék elcsüggedni, bízunk abban, hogy még elő fog kerülni 
a Karcsi is. Sajnálom, hogy jobbat nem tudtam írni. Üdvözlettel Orbán József tábori lelkész

(két katonatársa levélváltásából)
1943. 12. 14.
Kedves Dénes Barátom! Ne haragudjál, hogy igen sokára válaszolok, de nem voltam idehaza és 

csak most tudok válaszolni a lapodra. Kedves Dénes a szegény Károly barátomról annyit, hogy mikor 
eljöttünk Koholból utána egy pár napig még együtt voltunk kb. február 5-6-ig. Bizony már ezen idő 
alatt tángáltam benn az életet, mert beteg volt. Egyik nap én szóltam a Károly hadnagy úrnak, hogy 
már nem tudnak járni. Erre ő nagyon letolt, én ekkor otthagytam a csapatot és aztán mi lett szegény 
gyerekkel csak mástól tudom, hogy fogságba estek a főorvos úrral együtt, de azt én nem tudom, hogy 
életben van-e vagy nem. Hazudnak, ha mást mondanak, de bízok a jó Istenben, hogy talán még haza 
segíti a kedves családja közé. Csak ezt írhatom. Maradok sok - sok baráti szeretettel Gombor Lajos 

* * *
2013. augusztus 15.

Gréger Károly úrnak
Nagykanizsa 

Tárgy: Gréger Károly honvéd halálának körülményei
                                     
Tisztelt Uram!
Sajnálattal tájékoztatjuk, hogy a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár és Irattár nem rendelkezik ada-

tokkal Gréger Károly (1912. Nagykanizsa, Lipovics Szidónia) honvéd halálának körülményeivel 
kapcsolatosan. Levéltárunk csupán a nagykanizsai járásbíróság PK.7875/1949/5 számon kiadott, a 
nevezettet 1943. február 15-ével holttá nyilvánító végzésének tényével rendelkezik.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 253/53 tábori postaszám a m. kir. III/1. tábori kórházé volt. A kórház-
nak 1943-ból iratanyaga nem maradt fenn.

                                                                       Tisztelettel: 
                                                                                        Dr. Bonhardt Attila ezredes
                                                                                                        igazgató 


