
Szerete& drága Feleségecském, 

bátran és vágyakozva várom viszontlátásunkat ebben az évben és legutóbbi 
leveletek anya lapja volt január 5-én. Ma újra tél le& i&. Éppen Löns+SGHer 
[műveit olvasom]. Kultúrcsoportunk tegnap este szép o&honi dalokkal és 
versekkel szórakoztato& minket. Hetente kétszer mozi is van. Egyébként szép 
jövőbeli tervekkel foglalom le magam és sok örömöm van abban, ha mindig jobb 
megoldásokat találok az üzemgazdasági és földművelési munka területén. Hiszen 
most több időm van erre, mint egyébként az életben és a bajtársakkal való 
együ&gondolkodás is hasznos és az idő is eltelik. Egy gazdálkodóval közös 
érdeklődéseink okán az utóbbi időben egészen jól összebarátkoztam. Mivel nem 
messze lakik tőlünk, barátságunkat később is fenn tudjuk tartani. Így mindig újra 
azzal vigasztalom magam, hogy ha még nem [egy szó olvashatatlan] kerültem a 
hazatérők közé, és a jővőre gondolok: ki tudja mire volt jó. Mert ma már tudom, 
hogy a fogság minden negyed éve valami jót is hozo&, ami a jövőben áldásnak 
bizonyulhat [egy szó olvashatatlan]. Örüljünk annak, ha egészségesek maradunk. 
Mit csinálnak apa méhei? Pummel? [egy szó olvashatatlan] Később beszerzem 
majd Pschill nagy szürke méheit, akik alig rajzanak. Sokkal jobban érdekelnek a 
méhek, mint valaha korábban. Apát biztosan nagyon érdekelni fogja „A méhek 
élete” című könyv (Dietrich Verlag Jena). Megmetsze&étek különösen az első 
években az 1943-ban ültete& gyümölcsfákat? Egyébként egy hozzáértő kertész 
ezt esetleg pótolhatja! A 10. évben már nem kell többet metszeni. Milyen le& a 
47-es termés? Elle&ek-e a kancák 44 óta? Amennyiben Franztól 1-2 csikót és 
esetleg egy borjút kaphatnátok, fogadjátok el. Főzzétek fel a tejet! És utóbbit 
csak olyanoknak [egy szó olvashatatlan] Szívélyes üdvözletem mindnyájótoknak 
Hermann 

Utóirat: Hermann Koch a szomszédos gazdálkodók egy csoportjával turistaként 
már 1967-ben felkereste a te&helyet. NothdurH bajtársa 1981 májusában utazo& 
Budapestre és le is fotózta a házat, ahol  átvészelte az ostromot. Koch 
hagyatékában fellelhető egy papírlap, amelyen a Budapestről Odesszán keresztül 



a Kubánig tartó útja melle& különféle feljegyzések találhatóak, amelyek arra 
utalnak, hogy az írót nem engedték szabadon háborús emlékei. például: „Ennek 
az évnek végén lesz húsz éve, hogy szabadultam. Holtershausen 69.01.02.” vagy 
„42 és fél év után ma, 87.07.13-án ért utol testvéremnek küldö& 4. levelem.”


