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Holtershausen über Kreiensen 

Ne küldjék el 1945 júliusa elő@ 

Budapest, 1945. január 6. 

Drága Annemarie! 

Úgy sajnálom, ha már arra gondolok hogy most, amikor már nem kapsz tőlem 
postát igazán sokszor aggódsz mia@am: pláne ha azt sejted hogy a b[udapest]i 
védőseregben vagyok, amelyet december 25 óta bekeríte@ek. De ha i@ látnád 
mennyire reménykedve és gyakran vidáman élünk, akkor Te is boldogabban 
néznél a világba. 

Azonban igazad van, ha az egyik leveledben azt írod, ennyire kellemetlen érzés a 
szere@eknek o@hon ha mindennap várják a postát és állandóan 
bizonytalanságban és türelemmel kell várniuk. Épp elmúlt az éjfél, már biztos 
alszol és talán arról álmodsz hogy Holtershausenben vagyok. Néhány nappal 
ezelő@ már megpróbáltam elküldeni egy levelet egy Junkers géppel, de hogy ez 
sikerült-e még nem tudom. Mindenesetre nagyon reméljük hogy a 
felmentésünkre bevete@ páncéloshadosztályok a napokban megérkeznek ha 
nem ütköznek kemény ellenállásba. Ma már csak 20 kilométerre voltak innen, 
tegnapelő@ is hallo@am a messzi lövegek csatazaját. Még nem vagyok az ágyban, 
mert egy unterscharführerre várok, aki egy közeli pincéből akar lőszert elvinni.  

Ma is visszajö@ek bajtársaim az erődítési munkálatokról, de szinte rögtön újra 
előre küldték őket egy gyalogos harccsopor@al. Az is lehet, hogy csak 
készenlétben állnak szükség esetére valahol. Mindenesetre én nem vagyok 
köztük, bár ez bizonyos irigységet is okoz. Néhány sofőr visszamarad. Némileg 
enyhült a negyedünkre nehezedő repülő és tüzérségi tevékenység, az Ivánnak 
bizonyára át kelle@ innen csoportosítania erői egy részét. Csak a város kele^ 
felében volt ma egy többórás tüzérségi párbaj. Mi a nyuga^ oldalon egy hegyen 
épült villanegyedben lakunk. Nyolc nap után ma megint van víz. Csak a pincében 
lakunk, amely épp 20 embernek ad elegendő fekvőhelyet. A közpon^ fűtés i@ is 



működik. A gazdag emele^ tulajdonosok elmentek és csak két család valamint 
néhány cseléd és két menekült lakik i@ gyermekekkel. Születésnapodat tegnap 
Anya születésnapjával együ@ szépen megünnepeltük, új- és óborral és a két 
szakács gondoskodo@ egy falatról. Hans a végén egy kis beszédet tarto@ és 
boldogan búcsúztunk el. Így drága feleségem, ne aggódj, higgyél szerencsénkben, 
minden megoldódik valahogy. Üdvözöld Apát és Anyát szívélyesen és Téged sok-
sok csókkal, szerelemmel és hűséggel ölel mindig a Te Hermannod.


