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Hadifogoly-élményemrôl érdemes egy-
pár sort írni. Nehéz szívvel vonultam be
katonának, mert ott kellett hagynom er-
dészkerületemet, ahol annyira otthon
éreztem magam.

1945. május 1-jén Münchenben es-
tünk fogságba. Betereltek bennünket
egy vasúti aluljáróba. Egyik felét eltor-
laszolták szekrényekkel. A lejárónál állt
az ôrség. Hûvös éjszaka volt, kibelez-
tük a szekrényeket és tüzet raktunk.
Örültünk, hogy vége a háborúnak és
elkezdtünk énekelni. Volt köztünk né-
hány jó hangú és sok nótát tudó tanító,
ezek vezetésével magasabb színvona-
lon szólt a katonanóta. A lépcsôsor tele
lett amerikai katonákkal és csak tapsol-
tak, hogy tovább énekeljünk. Itt figyel-
tem meg, hogy milyen szép is a magyar
nóta. Reggel sorakozó volt, és minden-
ki kapott egy doboz húskonzervet.
Gondoltam, ez kezdetnek nem is rossz,
hanem ami ezután következett, az már
nehéz hadifogolysors volt. Tehergép-
kocsira tuszkoltak, aki nem tudott

gyorsan felugrani, kapott az oldalába a
puskatussal. A nyitott teherautóról fájó
szívvel néztem a szép fenyôerdôket,
amilyeneket nálunk nem lehetett látni.
München mellett egy nagy gyûjtôtábor-
ba vittek, rengeteg ember volt itt. Le-
raktak bennünket egy sártenger köze-
pére. Itt töltöttük az éjszakát, kuporog-
tunk a sárban. Reggel ugyan kisütött a
nap, de szomorú látvány fogadott. Na-
gyon sok ember feküdt a sárban, ki
holtan, ki a végkimerüléstôl. Jött több
kocsi és összeszedték ôket. Élôket kü-
lön, holtakat külön. Magyar egy sem
volt köztük, mi álltuk a sarat. Itt újra
gépkocsira raktak bennünket, és
Ulmon keresztül Heilbronnba szállítot-
tak, és a puszta földre rakták le a népet.
A drótkerítésen kívül semmi építmény
nem volt. Ez lett a következô hónapok-
ban a szálláshelyünk. Pár napi koplalás
után most kaptunk elôször enni. A
koplalás folytatódott még három hóna-
pig, csont-bôrig lesoványodtunk. Tá-
bori sátrakat kaptunk, puszta földön fe-

küdtünk, de kibírtuk, mert nyár volt.
Ebbôl a büntetôtáborból áthelyeztek
bennünket egy komolyabb helyre. Itt
már nagy lakósátrat kaptunk fekhe-
lyekkel, fûtéssel felszerelve. Az ellátás
is fokozatosan javult, minden rosszat
elfelejtettünk. A cigaretta mellé még
csokoládét is adtak. Magam nem do-
hányzom, a cigarettát elcseréltem cso-
koládéért. Most már könnyebben és
nyugodtabban vártuk, hogy mikor lesz
vége ennek a hadifogoly-életnek.

Ez is bekövetkezett. Megtudtuk,
hogy 1946. január 2-án vonatszerelvé-
nyenként hazaindítanak bennünket.
Nekem szerencsém volt. 1946. január
2-án indult a szerelvényünk. Ez volt a
második indítás. Csodálatos érzés volt,
hogy most már hazamegyünk, de még
szebb volt a megérkezés. Megölelhet-
tem a rég nem látott családomat, felesé-
gemet és kislányomat. Mindannyian
nagyon boldogok voltunk és kezdtük
újra az életet.
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EU törvényt sérthetnek a
2004-es olimpiai játékok?
Brüsszel, Belgium, 2001. január 16. – A 2004-es Athéni
Olimpiai Játékokra, Schinias közelébe tervezett vízi-
sportkomplexum egy Európában egyedülálló természeti
értékekkel rendelkezô vizes élôhelyet veszélyeztet – hív-
ja fel a figyelmet a WWF nemzetközi természetvédelmi
szervezet.

Görögország megsérti az EU Élôhely- és Madárvédelmi
Direktíváit abban az esetben, ha megépíti a tervezett olim-
piai evezôs centrumot Schiniasban a történelmi és termé-
szetvédelmi szempontból is jelentôs területen. Ez az egyik
legjelentôsebb ilyen típusú part menti élôhely az attikai
régióban. Ezen a területen 176 madárfaj él, valamint nagy
számban fordulnak elô ritka, bennszülött lágy szárú nö-
vényfajok is. A terület egyike azoknak az élôhelyeknek,
ahol még foltokban megtalálható az európai mandulafe-
nyô (Pinus pinea), amely Schiniast is beleértve összesen
három helyen él Görögországban. Ezt az értékes élôhe-
lyet az EU veszélyeztetettnek minôsítette, így a védelem-
re nyilvánításban elsôbbséget kell, hogy kapjon. Termé-
szeti különlegességei mellett fontos történelmi emlékhely
is, hiszen a terület az i.e. 490-ben vívott maratoni csata
helyszíne.

A terület természetvédelmi és történelmi szempontból
egyaránt jelentôs – jelentette ki Sandra Jen a WWF Euró-
pai Környezetpolitikai Irodájának munkatársa. Semmi-
képpen sem engedhetjük, hogy helyére olimpiai sport-
központot építsenek – mondotta, helyette megfelelô vé-
delmet kell biztosítani e területnek.


