
Budapest den 19. 1.45 

Legkedvesebb Annemarie és és kedves Szüleim! 

Annak ellenére hogy az elmúlt napok támadásai csökkentek, nem nőH a remény 
arról, hogy kijutunk innen. Akkor sem, ha messze távolról halljuk 
felszabadítóinkat. Ezt a levelet egy családnál hagyom, egy doktornál, aki egy év 
után talán, ha már biztos minden nyugodt lesz, fogja csak feladni. Természetesen 
saját elhatározásból is ki fogok jutni innen, amennyiben nem tudjuk tartani az 
állásokat, ha törik, ha szakad. Amennyiben sikerül, akkor már rég halloHatok 
rólam, mire ezt a levelet megkapjátok. Minden nap írtam egyet s mást a kis 
noteszembe, ami a nap folyamán történt. Naponta egyszer vagy kétszer a kis 
kocsimmal nekem kelleH vizet vagy kenyeret hoznom a tréntől. Vizet a Duna 
melleH egy forrásból hoztunk. Gyakran repkedtek a fülem körül a faldarabok.  
Ennek ellenére erős a hitem, hogy nem lesz bajom és egy óvó kéz véd engem. 
Gyakran gondolok a Führerre, akit az Isten láthatóan véd és megtart. Ha azonban 
én is sorra kerülök, akkor ez Isten akarata volt és megváltoztathatatlan, 
bármennyire is fájdalmas nektek. Felülről nézve az egyén semmi és ezt a 
küzdelmet el kell felejteni, hogy kinek is győzünk és népünk tovább létezik. 

Nem nélkülözünk sokat, a közponW fűtés a pincében még működik és így 
esténként jól alszunk. A gyalogságnak többet kell elviselnie. Szórakoztató 
hangulatban vagyunk minden nap és mindig csak nevetünk, ha egy gránát 
becsapódik a közelben és mindnyájan sértetlenek vagyunk. Legtöbb teherautónk 
még ép.  Egy héHel ezelőHre tervezeH kitörésünket elutasítoHák, várnunk kell 
kinW bajtársainkra. Amikor a Junkers gépek még leszálltak, megpróbáltam egy 
levelet feladni. Ütegünk néhány sebesültjét még kiviHék, mint Schulz és Ostuf. 
Rode. Mintegy 6000 sebesült fekszik még iH. A Dunától keletre feladtuk a várost. 
Nyugaton lakunk egy magaslaton, nem messze a Citadellától. 

Az orosz nem lehet túl erős, bajtársaink sok gondot okoznak neki, hiszen kinn 
általában [az orosz] naponta repülőket vet be. Amennyiben fogságba esnék, 



természetesen az első zavaros időszakot fel fogom használni arra, hogy lelépjek. 
Akkor is, ha ehhez a Dunában néhány kilométert kell a vízfolyással szembe 
úsznom. Arról, hogy az élet hogyan megy tovább ha nem látlak viszont Wteket, 
nem akarok beszélni. Csak azt kívánom, hogy újra boldogan tekintsetek a jövőbe. 

SzereteH Anneliemnek még sok van hátra az életből. Vedd úgy, ahogyan a sors 
akarja. Mindennap érzem szereteted és gondolataid melleHem, a Wéteket is 
kedves Szüleim. Életem szép volt és általatok semmi sem volt hiába. A Ti 
Hermannotok 

[19. Januar 1945.] 

Rode, Helmut (1917.10.31-1945.1.12) a törzsüteg gépjárműWsztje, sebesülése miaH 
Budapestről repülővel szállítoHák el, de sebesüléseibe Sopronban belehalt (váll- és 
nyaklövés).


