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arra az esetre ha Sztálingrád óta egy újabb tragédia történne és nem látnám újra 
o7honom, megpróbálok neked még néhány sort küldeni dr. Eleőd által, aki i7 a 
házban lakik ahol már hat hete a pincében tanyázunk. Épp a rádió melle7 ülök és 
őrködöm. 

Január 30-án és ma, amikor az idő Uszta volt, a repülők rosszá te7ék a napjainkat. 
Majdnem minden ház találatokat kapo7. Reggelenként korán egy 20 méterrel a 
föld ala7 húzódó alagútba megyünk és sötétedésig o7 is kell maradnunk, mer az 
ellenség belátja a térséget. Eddig szerencsém volt, nem sebesültem meg. 
Annamarinak nemrég újra írtam. Erős a hitem, még ma is, mindennek ellenére 
(?). Hogyan történjen azonban csoda, ha csak a Wehrmacht-jelentésekből 
meríthetünk új bátorságot? Az innen jövő jelszavak eddig súlyosan becsaptak 
bennünket. Feledésbe ment Himmler első felhívása is arról, hogy néhány nap 
múlva fel leszünk mentve. Amennyiben az orosz nem állna annyira mélyen a 
Birodalomban, akkor úgy gondolom, már régen felmente7ek volna. Ez Isten 
utolsó próbatétele vagy a végső ítélet és a német nép vége? És Isten hallgat? 
Miért? Új fegyvereink szerintünk csak akkor menthetnek meg, ha léteznek és 
hamar bevetésre kerülnek. Az élet nagyon olcsó le7! Annamarit úgy sajnálom, 
olyan kevés juto7 még neki az életből és mi lesz veletek mindnyájótokkal – ha 
életben maradok, természetesen megpróbálok majd megszökni a fogságból 
amint csak lehetséges. Amennyiben kiju7athatnánk a 10-15.000 sebesültünket, 
akár ma is kitörhetnénk. Ma az én járművemet is szé7épték a gránátok, házunk is 
több találatot kapo7 és egy fel nem robbant lövedék még most is o7 fekszik. 
Nothdurf, Möhler és Jakobs melle7em vannak. Zehentbauer elese7. Nem élünk 
i7 rosszul, van rádiónk és borunk, és konyháink még épek. Fenn lakunk a 
Gellérthegyen, lenn az utcák és házak re7enetesen néznek ki. Drága húgom, ha 
megnyerjük a háborút, ne gyászoljatok engem, én is csak egy vagyok a milliók 
közül: ami a holtershauseni majorságot illeU, az nekem mindegy, remélem hogy 
Annemarie egyszer újra boldog lesz. Életem szép volt és sorsa elől senki sem 



menekül, az egyik korábban a másik később. Az élet a végtelenségven semmi, ha 
ránézünk a csillagokra. Köszöntsed szere7eimet. A Te [….] gyermkeidnek szebb 
jövőt kíván testvéred.


