
Budapest den 1.2.1945 

Szere4eim! 

Összeszorultunk a város nyuga@ részében egy mintegy 4x5 kilométeres területre. 
Ma és tegnap nyugodt volt, de cserébe január 30-án az eddigi legrosszabb 
napunkat élhe4ük át. Házunkat eltalálta egy bomba, de a légópince épp sértetlen 
maradt. Tizenöt felnő4el és hat gyerekkel alszunk benne. Épp az előtérben, ami 
most az „irodát” jelen@, egy díványt állíto4am fel. Nagyon kényelmesen fekszem 
i4 most, a világos benzinlámpa ég és nem zavar a gyakori gyerekordítás. Reggel 
11-ig alszunk, mivel ha nincsenek is i4 a repülők, akkor sem lehet kimenni az 
utcára az állandó aknázástól. Éjjel ez nem annyira erős, akkor viszi Winkler a 
gyalogságnak az élelmet és akik nincsenek őrségre beosztva, vizet hordanak. 
Ennivaló még van elég. Tegnap újra 10 embert le kelle4 adni a gyalogságnak. 
Először húszról volt szó, Möhler is, csak én maradha4am volna mint egyetlen 
sofőr, Nothdur\ természetesen mint szolgálatvezető szintén maradt és Jakob a 
konyhában segít, mert o4 is van egy halo4unk és egy sebesültünk. Zehentbauer 
gyalogsági bevetésben sok másik társával elese4. Elvezényeltjeink közül még egy 
személy volt o4, Geisenhöner,Wenzel barátja gránátvető-teiltalála4ól halt meg a 
házban, a főnök sofőrje szintén. Tegnap egy véletlen gránátvető-telitalálat mia4 a 
javító-szakasz parancsnoka Hstuf. Bohn elese4, Eberhard Lohse súlyosan 
sebesült. B[ohn] napokig ült a bunkerben, nyugodt volt és a gyalogsághoz 
vezényelt emberei akartak csinálni róla egy fotót. Azt, hogy ki van soron nem 
tudjuk, senki sem menekül sorsa elől. 

Möhler, Nothdur\ és Schädl i4 már több éjjel és nappal óta nem ment ki a 
pincéből. Jakobsnak néha futárszolgálatot kelle4 ellátnia. Aztán két hé@g 
veseproblémái voltak, és most őrségben áll. Nekem azonban ez nem számít, 
annyira az esték nem is veszélyesek, de egy ilyen helyzetben más bajtársiasságot 
vártam volna el. Azonban hasznos, hogy így rendesen kiismerem ezeket az 
embereket. Zehentbauert sajnálom, ő volt a leg@sztességesebb. Oscha Dietzel is 
még „i4maradt” és úgy köszön KIK-kel (=Kamerád a Katlanban) mint mi. 
Gyakrabban látom. Ma újra bizakodóbbak vagyunk, hogy történik valami, minden 



új jelszót továbbadunk különösen azt hogy a „KUK” (=Kameraden aus dem 
Kessel, bajtársak a katlanban) előre jönnek. A járművek fele szétroncsolódo4, 
egyetlen ház sem ép, ezért nem fogunk innen elvonulni, amíg nem lesz egy olyan 
megoldás, amely sebesültjeink kiju4atását lehetővé nem teszi.  

Dr. v. Elert (Elört)? van i4 csak feleségével, mint minden más házlakó nagyon 
kedves, hozzám különösen Amennyiben E. egészséges marad, akkor ezt a levelet 
a Vörös Kereszt útján fogja továbbítani. Talán szörnyűnek találjátok, ha a halálról 
beszélnek. Azonban amikor az annyira mindennapos és minden percben jelen 
lévő [mint i4], akkor már nincsen benne semmi szörnyű. Csak szere4eimet 
o4hon, őket sajnálom végtelenül. I4 Budapesten egyesek másképp állnak a 
félelem kérdéséhez, mert nem hisznek a változtathatatlan sorsukban. Senki sem 
ír i4 egy sort sem, de azt gondolom, hogy bármennyire is hiszek 
hazatérésemben, örültök ezeknek a soroknak. Amennyiben az Isteni előrelátás 
életemről jól rendelkeze4, mint ahogyan eddig és megengedi számomra hogy 
viszontláthassam a hazám, akkor ezek a sorok nem kerülnek elküldésre. Azt 
fogják igazolni, hogy megte4em kötelességemet és igazolják nekem az idézet 
vagy dal szövegét: „Soha nem nyered meg életed, ha nem teszed fel tétnek 
azt.” [idézet Schiller Wallenstein tábora” című művének záró kórusából (11. felvonás)] 

Ne higyjétek, hogy amikor az ember fogságba esik azonnal főbelövi magát, 
ameddig egészségesek vagyunk, mindig vannak szökési lehetőségek és és végül is 
annak a lehetősége is fennáll, hogy Oroszországban megbukik a rendszer (talán 
naív gondolat de a földön semmi sem lehetetlen. Az orosz gyalogság nem is 
annyira erős, csak nekünk van kevés gyorstüzelő fegyverünk, ami náluk majdnem 
mindenkinek van).  

Majdnem minden hérő este meghallga4am kedves Annemarie a Te dalodat 10 
órakor a rádióban. Az én kis dalom kössön össze bennünket. A doktor úr neje a 
fotód kapcsán azon a véleményen volt, hogy Te biztos egy kedves lány vagy, aki 
senkinek sem tudna ártani. Büszke vagyok Rád és méltó leszek szerelmedre és 
hűségedre.  

A szerencsés jövőben bízva mindnyájatokat üdvözöllek 



A Ti Hermannotok 

Budapest den 4. Februar 1945. 

Möhler, Karl Oberscharführer és a törzsüteg számvevő @szthelye4ese (1910.06.18.-?) 
O4o Dülberg visszaemlékezése szerint hosszas bujkálás után fogságba ese4 (találkozo4 
vele hadifogságban). Más bajtársak utoljára 1945. február 15-én lá4ák. Mivel nem tért 
haza, 1957. június 28-án hol4á nyilváníto4ák. 

Bohn, Franz (1912.08.18-1945.01.20?) Hauptsturmführer, a tüzérezred teherautó 
századának parancsnoka. Érdekes módon haláláról 1945 után más verziók is elterjedtek. 
O4o Prade 1948. november 5-én halálát január 20-ra te4e azzal a megjegyzéssel, hogy 
„utcai harcban ese4 el” August Damhauaer 1951. május 11-én azt írta, hogy Bohn a Kis-
Svábhegyen egy gránát-talála4ól azonnal meghalt és az Alagút mellex ideiglenes 
temetőben teme4ék el. Bohn haláláról Koch levele tekinthető a leginkább auten@kus 
forrásnak. 

Dietzel Herbert (1919.03.17.-?)  Oberscharführer. Koch fotóalbumában rá vonatkozóan 
csak egy mondat szerepel: Kedves Barátom, csak az öngyilkosság maradt nekünk a 
Várban 1945 február. 


