
Pannon Tükör 2014/4 Pannon Tükör 2014/4 7574

H. Hadabás Ildikó

Érted is szól
(1914-1918)
 
Ec-pec-kimehetsz,
Holnapután bejöhetsz…
kimehetsz, kimehetsz –
Soha!
Soha nem lesz visszaút
a föld alatti szikla
alagútból, ahol
térdre nyomorítva kúszik az idő,
s mozdíthatatlan tömbjét vésik
– háború gyomrának, hegyek poklának
fénytelen mélyiben –
árkász század árva polgárai,
alföldi parasztlegényei
a pasubioi, a Szamár szigeti idegenben.

Holnapután bejöhetsz…
Mi lesz holnapután? lesz-e?
vagy tovább magasodik
a csont- katedrális,
s a tenger vörösébe,
Pasubio olasz sziklaerődítményébe
belehullámzik az Alföld végtelenje,
– ahol a csillagok körbeölelték a Földet,
s a Föld visszaölelte a csillagokat –
hogy megkapaszkodhass valamiben?

Holnapután bejöhetsz,
Cérnára-cinegére…
már csak mondóka-töredékek
imbolyognak a visszanézések
reménytelenségében,
s homályosul a rég-volt boldogsága,
amikor anyád ölében ültél,
amikor szavaid se voltak,

semmid sem volt,
nem volt időd,
se kezdete se vége,
léted volt csupán,
és hazád.

Ugorj cica az egérre!
… és aztán semmi…léted?
a végén azt se bántad,
hogy ennyi volt csak,
s háborúba kivert életed,
ahogy tízezreké
értelmetlenül eltűnt,
mások által megszegetve veled
a ne ölj, ne kívánd…tiltás parancsát,
szádon, szájukon hagyva
a máig hangzó kérdést:
miért? kiért? MIÉRT?!!

Az idei esztendőben emlékezik meg a vén kontinens 
és a világ a Nagy Háború kitörésének centenáriumá-
ról. Mindannyian jól ismerjük I. Ferenc József csá-
szár és király Népeimhez! című kiáltványában 1914. 
július 28-án Bad Ischlben megfogalmazott sorait 
„Mindent megfontoltam és meggondoltam.” Majd kez-
detét vette az emberiség addigi legnagyobb háborúja, 
amely rögön elkezdte szedni az áldozatait, s számos 
katona esett hadifogságba ezzel nem kis feladatott 
adva fogságba ejtőiknek. Baja Benedek a Hadifogoly 
magyarok története című könyvben így ír az orosz 
hadifogságba esett katonáink ’fogadásáról’: „A világ-
háború elején orosz fogságba eső katonáink megfelelő 
bánásmódban részesültek. Az orosz katona, főként a 
tiszt, megadja az ellenfélnek a megillető tiszteletet. 
Hiszen jól tudja, hogy: ma nekem, holnap neked, - a 
legközelebbi jövő ugyanilyen sorsot tartogathat az ő 
számára is.”1

Nem sokkal a háború kitörését követően Csány 
László zalacsányi szülőházába hat orosz katonát 
szállítottak. Név szerint Dmitrij Malejev ezredest, 
Ivan Vojejkov, Pjotr Wroblewsky, Robert Weibert, 
és Pjotr Lapkov kapitányokat. Akik a magyar kor-
mánytól zsoldot kaptak, s 24 magyar baka őrizte 
őket.2 Rövidesen viszont a megnevezett hat tisztnél 
jóval több hadifogságba esett idegen katona elhe-
lyezése merült fel egy Zalaegerszegen felépítendő 
hadifogolytáborban.

A tábor építésének okai a növekvő hadifogolylét-
szám miatt egyértelműek voltak. Ahogy ezt a Frank-
furter Zeitung adatai is alátámasztották. A német 
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újság adatai szerint az Osztrák-Magyar Monarchi-
ának és Németországnak összesen valamivel több, 
mint egymillió hadifoglya volt, s ebből 692 ezer volt 
az orosz, 237 ezer a francia, 50 ezer a szerb, 37 ezer 
a belga, s 19 ezer az angol.3

1915 tavaszán már a tervezett hadifogolytábor 
foglalkoztatta a zalaegerszegieket. Akik között az 
volt akkoriban „…a félelem, hogy ennek a rengeteg 
embernek az élelmezése az egerszegi amúgy is rendkí-
vül magas élelmiszerárakat még feljebb fogja hajtani: 
teljesen alaptalan.”4 Szóltak a hírek a Zalamegye 
1915- április 4-i számában. Majd rögtön meg is 
nyugtatták a helyi közvéleményt, mivel közölték, 
hogy a foglyokat a katonai raktárak készleteiből fog-
ják élelmezni, s nem az egerszegi piacról szerzik be 
szükségleteiket. 5 Bár ezen ígéretek ellenére a későb-
biekben mégiscsak szabályozni kellett, hogy mikor 
lehet a fogolytábor lakóinak élelmiszert vásárolni az 
egerszegi piacon.

A tervek szerint a várostól északra Egervár irá-
nyában kihasználva a zalaszentiváni vasútállomás 
közelségét. Az egykor a honvédhuszárok számára 
fenntartott katonai gyakorlótéren kívánták felépíteni 
a 20.000 hadifogoly befogadására alkalmas tábort. E 
miatt több magas rangú katonatiszt érkezett a város-
ba tárgyalásokat folytatni a hadifogolytábor miatt.6

A Magyar Paizs április 15-i száma már kész tény-
ként közölte a táborépítést. Amelyek kezdetben 
mindösszesen 12 hét alatt szerettek volna felépíteni.7 
A lap úgy tudta, hogy a rabok szőlőtelepe mellett 
még azon a héten elkezdi három építőmester (Fuchs, 
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