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ELŐSZÓ 

Przemysl várának magyar védői — főképen a tisztikar Budapesten lakó része — 
különösen 1921. március 22-étől kezdve sűrűn gyűltek össze bajtársi találkozóra.  

1925. február 22-én ily találkozó alkalmával fogarasi Tamásy Árpád ny. táborszernagy 
úrnak, a védelemben kimagaslott 23-ik honvéd gyalog hadosztály volt parancsnokának és 
dombóvári Révy Kálmán tábornok úrnak. a hadosztály volt vezérkari főnökének kezdésére 
elhatározták, hogy a vár feladásának tízedik évfordulóján a szokottnál tágabb keretek között 
emlékünnepet rendeznek.  

A rendező-bizottság Tamásy táborszernagy úr vezetésével meghívta a csonka ország 
előkelőségeit és katonai vezetőségét és kiküldte a bajtársakhoz a következő oldalon lévő felhívást.  

Az ünnepély, amelynek leírását alább adjuk, a tervezett sorrendbe: 1925. évi március hó 
21-én folyt le.  

A bajtársi vacsorán azt az eszmét vetették fel. hogy a vár sorsát és abban a magyar védők 
szerepét kiemelő előadásokat könyv alakban bocsássuk közre, hogy az érdekes és tanulságos 
adatok ne csak a hallgatóság és résztvevők emlékében hagyjanak muló nyomot, hanem állandóan 



hozzáférhető kinccsé váljanak azok számára, akik jelen nem lehetlek vagy a jövőben irántuk 
érdeklődnek.  

A gondolatot örömmel karoltuk fel, azonban valóra váltsa .különböző nehézségekbe 
ütközött, amelyek csak idővel tüntek el és a megoldás csak akkor került ujra előtérbe. amikor a 
Przemysl védelmében elesett magyar hősök emlékének megörökítését célzó emlékmű 
megalkotására megalakult Przemysli emlékműbizottság. elhatározta, hogy az emlékmű 
felállításával egy időben az előadások kiadását is elvégzi, kiegészítve azokat az emlékünnep 
történetével. 

Külön szerkesztőbizottságot küldött ki, amely a nehézségek elhárítása után e füzetben az 
eszmét valóra váltja.  

Hitünk szerint a munkával is hozzájárulunk ahhoz, hogy olvasói a vár magyar 
vadőrségének már e rövid leírásból is szembeszökő példás hűségéből és kiváló magyar harcos 
erényeiből — amelynek elismerésében még ellenségeink sem fukarkodhattak, sőt magasztalták 
az abból kiütköző példás nemzetfenntartó értékeket — a sivár jelenben vigasztalást nyernek s a 
kifürkészhetetlen jövőt illetően azt a szilárd bizalmat mentik belőlük. hogy az a nemzet, amely 
ilyen kemény fiaival büszkélkedhetik, el nem veszhet soha!  

Mert íme! e múlt töredékben is fellelheti örömét a magyar nemzet minden hü fia és jogát 
arra a bizakodó reményre, hogy Przemysl oroszlánjainak példája nem maradhat adott esetben 
lelkes. önfeláldozásra kész, hü és vitéz magyar követők nélkül a magyar nemzet el nem múlható 
ősi erényéiben.  

Budapest, 1928. március havában  

A szerkesztő bizottság.  

  



PRZEMYSL EMLÉKE. 
FELHÍVÁS. 

F évi március 22-én lesz tízedik évfordulója a tragikus eseménynek amikor Przemys1 

várának romjait veretlen védőrsége az összes védelmi eszközök megsemmisítése után 

kénytelen volt feladni. E keserű elhatározást nem az ellenség fegyvere, hanem az éhhalál 

közelgő réme kényszerítette ki az erélyes parancsnokokból. De az ellenségnek csak romokat 

juttatott kezébe, romokat anyagban, roncsokat emberben.  

A vár őrsége 6 hónapon át tartotta magát habár az erődök és a vár tüzérségi felszerelése 

nagyobb részében elavultak és régi rendszerűek voltak. És mégis a túlerővel fellépő ellenség 

legerősebb támadásait is kivédte.  

Dicsőség és nimbusz övezte Przemysl hős védőit nemcsak az országban és 

szövetségeseinknél, de még ellenségeink is elismerték e hű katonák emberfeletti 

teljesítményeit; világszerte bámulattal adózlak a védőrség törhetetlen elszántságának és 

páratlanul magas erkölcsi érékének.  

E dicsőséget. mely az osztrák-magyar hadsereg történetének fényes lapot juttatott, 

oroszlánrészben itt is a magyar csapatok szerezték. Magyar honvéd és népfölkelő csapatok hősi 

karjain tört meg Radko Dimitriev ádáz tömegeinek hullámverése, magyar honvédek és 

népfölkelők teperték le a már-már elveszett I/1. számú erődbe tört oroszokat véres kézitusában. 

Magyar vitézek vívták ki az összes kirohanások eredményeit és mesés erélyükkel. igaz magyar 

harci erényeikkel a szerepeket megcseré1ve az ostromlókat ostromlottakká tették heves 

csatákban. Magyarok véreztek mindenütt. ahol veszély fenyegetett, mert mindenkor hűségesek, 

megbízhatók voltak; és a magyar hősökben meg volt a lélek ahhoz. hogy súlyos nélkülözések, 

tengernyi szenvedés után a kétségbeesett március 19-i utolsó kirohanásnál, megfogyva bár, de 

törve nem — elszántan, halálmegvetéssel és dicsőn küzdjenek. hogy utolsó lélegzetükkel is a 

történelemnek áldozzanak.  

Büszkén és nyugodt lelkiismerettel állapíthatjuk meg a tényt, hogy magyar anya szülte, 

magyar hagyományok nevelte acélos test és lélek fonta e vár legszebb babérját s azt magyar 

leventék hősi vére öntözte.  

De jött a kegyetlen sors csapása és 1915. március 19-én és 22-én, önhibáján kívül sok 

ezer hü magyar vitézt juttatott az ellenség kezébe. Szenvedéstől és nélkülözéstől lesorvadt, 

sebektől borított, vére vesztett testbe zárt magyar lelkek ezreit letörték a hadifogság gyötrelmei. 

Kultúrátlan ‘viszonyok, újabb és újabb szenvedések, borzalmas méretű ragályok és végül a 

vörösőrület gyilkosai megritkították az immár védtelen sorokat.  

E magyar- dicsőség, magyarok ezreinek kálváriája, elesett és kiszenvedett hős 

bajtársaink áldott és fényes emlékének rendezünk méltó ünnepet 1925. március 21-én.  

Sorrend:  

1. Délelőtt fél 10 órakor mise a Ferenc-rendiek belvárosi templomában. Ehhez gyülekezés 
9 órakor az Országos Tiszti Kaszinóban (IV., Váczi-u. 38.).  

2. Délután 6 órakor ünnepi előadás az Országos Tiszti Kaszinó nagytermében és pedig:  



a) Megnyitó beszéd.  

b) A hadifogoly álma, írta olysói Gabányi János tábornok. szavalja a szerző neje.  

c) Przemysl védelmének rövid ismertetése. Előadja: Schweitzer István altanácsnok.  

d) Egykorú külföldi lapok szemelvényeinek ismertetése. Marschalkó Jenő nv. á. 

ezredes.  

e) Magyar világ Przemyslben. Előadja: dr. Geőcze Bertalan szkv. százados.  

f Zárszó.  

3. Bajiársi vacsora este 8 órakor az Országos Tiszti Kaszinóban 

 

AZ ÜNNEPÉLY LEFOLYÁSA.  

A kibocsátott meghívó a gyülekezés helyéül az Országos Tiszti Kaszinót jelölte meg.  

Már félórával az ünnepi istentisztelet kezdete előtt azonban bámulatos tömegben 

tolongott a Ferenciek-terén a résztvevők nagy tömege. Bámulatos volt a sokaság azért, mert 

Przemysl vára hősi védelmének résztvevői csak elenyésző töredékben élnek már általában és 

élnek a trianoni szomorú gyűrűn belül. amelyen köztudomás szerint oly nehéz átjutnia magyar 

embernek a megcsonkított anyaországba. Sokan voltak a tömegben olyan érdeklődők is, akik 

elveszett és elmaradt hozzátartozóikról kérdezősködtek a gyülekező életben maradottaknál és 

nem egy csoportban könnyes szemmel adták és vették az utolsó hírt a szeretett apáról, fiúról, 

hitvesről és vőlegényről. akinek csontjai ott pihennek a messze idegenben, a harcok ma már 

felszántott színhelyein vagy a jeges talajú szibériai hadifogoly-temetőkben.  

Amikor a harangok megkondultak és a közönség megtöltötte a templom minden zugát, 
aligha maradhatott még az egykori kemény harcosok szeme is szárazon. amint a főoltár előtt 
felállított katafalkra tekintettek. Hiszen ez a katafalk oly sok ezer, legtöbbször jeltelen sírnak volt 
jelképe, amelyekben a hű életük virágában elpusztult bajtársak földi maradványai rejtőznek! S az 
isteni gondviselés különös kegyelme folytán megkímélt és az imádott magyar haza földjére 
visszajutottak szíve. de a hozzátartozók és érdeklődőké sem különben. fájdalmasan rándult meg 
arra az önkéntelen megérzésre. hogy mindegyikük mellé, az elfoglalt ülőhelyek közé éppúgy. mint 
az állók mellett fennmaradt kis szabad térre odatelepedtek ama tragédiák megdicsőültjeinek 
lelkei. A felzúgó orgona hangjai között hallani vélte a résztvevő annak a sok ezernek elhaló sóhaját, 
akik már csak lélekben lehetnek jelen s akiknek elsősorban szólt e kegyeletes ünnep.  

A misét Meyer Lajos honvéd püspöki titkár’ celebrálta. Mélyen szántó. megrázó, 
lélekemelő és magasan szárnyaló beszédjének leírhatatlan hatása volt.  

Meghatva búcsúztak el a szép kegyeletes ünnep rendezőitől a m. kir. Honvédelmi 
Minisztérium m. kir. Honvéd-főparancsnokság. a budapesti vegyes dandár Parancsnokság és a 
többi katonai küldöttségek vezetői.  



Este 6 órakor zsúfolásig megtöltötte az Országos Tiszti Kaszinó nagytermét a fényes, 
főként katonai közönség. élén Ő’ Feriségével. vitéz .József kir. herceg, tábornaggyal. 

Zúgó taps köszöntötte Tamásy táborszernagyot, amikor az Ünnep megnyitó beszédének 

elmondásához az emelvényre lépett, lelkesen ünnepelték annak befejeztével.  

Az Ünnepi hangulat még jobban fokozódott olysói Gabáyi János tábornok nejének 

szavalata nyomán, majd Schweitzer István vkszt. őrnagynak vetített képekkel kísért előadása 

keltett a przemysli bajtársakban fájó emlékeket, amelyek a külföldi lapszemelvények 

felolvasása és a przemysli magyar világ leírása alatt büszke tudattá alakultak át, mert minden 

hallgató láthatta, hogy nem hiába dolgoztak, véreztek és szenvedtek a vár magyar védői. 

Működésük az uralkodói elismerést is elérő méltánylást és magasztalást váltott ki a világ 

közvéleményében. 

Későbbi fényes haditettek és gyászos események ideiglenesen háttérbe szoríthatták e 

dicső lapját a magyar történelemnek, azonban el nem homályosíthatja soha és semmi azt a 

félelmetes dicsőséget, amelyet a magyar honvédnek és magyar népfelkelőnek világszerte 

szerzett a vár védelmében tanúsított harcra termettsége, vakmerősége, rettenthetetlensége, 

páratlan nélkülözések között is rendületlenül fenntartott nemzet-, elv- és eszmehűsége. 

E vigasziak tudattal oszlott szét az Ünnep közönsége az előadás után és a lelkes 

hangulatban lefolyt bajtársi vacsora után a przemysli védők megfogyatkozott csapata.  

 

EMLÉKBESZÉD PRZEMYSL ELESTÉNEK ÉVFORDULÓJÁN.  

Budapest, Ferenciek temploma.  

1925. III. 21.  

A mai nap szimbóluma nem lehet a katafalk. Ma az életerők gigantikus kifejlését 

ünnepeljük. A katafalk pedig az elpihenés, az elcsendesedés, a zajló, zúgó életfolyam 

megdermedésének jele. Idejövünk elzokogni vad keserűségünket De mi nem csak sírni akarunk. 

Mi feszülő szárnyakkal akarunk emelkedni; lelkünket megtölteni akarjuk. Tajtékzó életáramot 

akarunk beteg, fáradt, kiapadt lelkünkbe bevezetni. Ezért nem lehet a katafalk a ma 

szimbóluma, hanem igenis az a rongyos, csontig száradt, éhes, tépett, sáros, véres, lihegő, 

reszkető izmú, tüzelő lelkű magyar, aki itt van, és akit én itt látok! Aki az emlékezés erejéből 

megelevenedett s kiemelkedett Przemysl fagyott rögeiből. Az a magyar - mindegy mi a neve -

aki itt termett a magyar föld buja, gazdag hantjain, akiben életre ébredt újra sok évezredes 

magyar virtus - toporzékolt az ázsiai fergetegben született turán őserő. A tragédiák lobogó 

lángjában edzett és acélozott férfiú! Nézzük csak kitágult szemmel és kitárult lélekkel! A 

férfiút! Akiben Van következetesség ős határozottság. Lerághatja a szenvedés és éhség csontig 

a testünket - mi maradunk és kitartunk utolsó erőcsurranásig! Kitartás ős állhatatosság - 

megbízhatóság és hűség. Hogy dübörög a roppant erő!  



És mi nemesítette az embert - ezt az egyszerű esendő termését a magyar szántónak -

ilyen férfiúvá?  

Legelsőbben is a nagy lelkesedés. Ez az emésztő nagy tűz! Belekap a lélekbe, 

végigszikrázik, — éget, hevít. magával ragad — nagyszerű lendületet, életiramot diktál -— 

kiolvaszt a lélekből minden értéket, kincset és minden nagynak, emberen túlinak életfakasztója! 

Felfokozza az erőket, elcsendesíti a halálos fáradságot, lesimítja a lélekről a szenvedést, feléget 

minden szennyet, salakot. Lekotorja a földre tapadt gondolatok göröngyeit a lélekről és rávetíti 

a magasságos érzések világosságát. Lelkesedés! — a mi nélkül cinikusak, bágyadtak, 

petyhüdtek, földemberek vagyunk. Végigtalpal rajtunk az élet és lába iszapba süpped.  

Aztán önzetlenség! Kiemelkedés a magunk köré kapart szűk cirkulusból. Beleszövése 

életünknek, érzéseinknek mások életébe és érzéseibe. A magunk beteg, sápadt imádata helyett 

kitárni lelkünket! Kormos életmécsek helyett sugárzó világosság lenni az embertestvérek 

számára! Hogy lecsapódnak enélkül szárnyaink. Elszáradnak! Szánalmas figurákká torzulunk. 

Lefagy az ilyen sivár — kietlen — egyedül keringő, naptalan és fénytelen élet minden fakadása 

—; halál köde ereszkedik le rá.  

Kell bátorság! Csak a bátor tudja megnyergelni az életet — tud rendezett. 

egyensúlyozott belső életet teremteni — az élet ezer bajával, kemény, véres, halál felé sodró 

nagy feladataival szemben megreszketés nélkül megállni. A bátor soha meg nem lapul — el 

nem inal — ott van, ahova lelke, kötelessége, becsülete állítja ós úgy áll ott, mint a földből 

kinőtt szikla. Szenved, nélkülöz, nyomorog, szembenéz a halállal, tűr és kínlódik — de meg 

nem hajlik, meg nem alkuszik, áruló, hitszegő, gyáva nem lesz soha!  

Kell szeretet! Fergeteges szenvedély. Parányi szív kohójába zárt tüze, lávája, parazsa 

vulkánoknak. Szeretet a haza, a múlt, a rög, a magyar élet iránt. Ez viszi, sodorja szélvész 

erejével a lelket. Ez a felséges erő. Az egyetlen alkotó, teremtő, csodatévő erő! Mi fogja ezt a 

szétmarcangolt társadalmat összefogni. a megrepedt magyar lelket ős életet összeolvasztani, 

kiemelni ezt a hazát a katasztrófák rettenetes szakadékából — mi fogja a magyar jövő és remény 

Napját kigyújtani? Egyes egyedül a szeretet! Nem az elhígított érzésekben való kiélést 

gondolom, hanem azt a szeretetet, amelyben erő, aktivitás és igazság van. Azt a magyar 

szeretetet, amely zordon és nem felejtő, amelyik érzi ennek a földnek gyalázatát és kínját, 

amelyikben viharzik a gazság gyűlölete. Amelynek lángjait az igazság szent, olthatatlan vágya 

lobogtatja. Aki nem így szeret, az nem ismeri Krisztust. Az parcellázza a keresztény etika 

televény földjét és csak egy kis darabján kapálgat — összefogó, nagy oeconomia nélkül. Akit 

nem ez a szeretet hevít. az nem emelkedett fel az igazi Krisztus — igazi grandiosus 

gondolatához.  

Es végül kell mindehhez mély, nagy, eleven, életet átjáró, irányító Krisztus fenséges 

akaratához hajlító, az életnek értelmére rávilágító hit. Ez vezeti az isteni erők áramát az életbe. 

Ez nyit örök távlatot. Ez fémjelzi az áldozatokat, a hősies kötelességteljesítést. Ez emeli ki az 

életet a robotolás kátyújából, a feladat magasságára. Nem irrealitás ez; nem színes szóvirág! 

Valóság és energia! Ez viszi az életet — ez feszül minden kérdés mélyén ez történelmi erő. 

Ebben és ebből és ezáltal élünk.  

Ime ezen súlyos etikai értékeknek és erőknek eredője a férfi — a történelem 

leghatalmasabb feszítő ereje.  



Ilyen megvilágításban álljon előttünk Przemysl hőse — a magyar katona — ennek az 

ünnepnek gyönyörű szimbóluma.  

Akkor ez a nap nem lesz érzések szivárványozása, beleandalgás a múltba, emlékek 

felcsillogtatása és bánatos kesergés csupán, hanem komoly magunkba szállás, elmélyedés, 

erőfelvétel, emelkedés, hitnek és bizalomnak megerősödése és a szebb magyar jövendő zengő 

praeludiuma.  

Es nekünk ma igy kell ünnepelnünk.  

Amen 

 

MEGNYITÓ.  

Előadta fogarasi Tamásy Árpád ny. táborszernagy, Przemvsl védelmi tartalékának és  

a 23-ik honv. hadosztálynak parancsnoka. 

Királyi Fenség  

Tisztelt Vendégeink!  

Kedves Bajtársaim  

Szívünk nagyot dobban a fájdalomtól, ha visszagondolunk a tíz év előtt lezajlott 

végtelen keserű időkre. amidőn délceg katonákból csontig lesorvadt védtelen alakokká. — 

Przemysl várának büszke, muszkaverő védelmezőiből szabadságvesztett hadifoglyokká 

lettünk.  

Most, hogy azóta a világrengető események sokasága egész államokat dúlt fel, 

országokat csonkított meg, milliókat tett árvákká, hontalanokká és ami a legszomorúbb, a népek 

lelkét ragályos vésszel fertőzte meg: az új benyomások hatása alatt már akadnak olyanok is, 

akik alig értik meg, hogy miért is tartottuk mi azt az idegen országbeli várat oly kemény 

öntudattal és oly súlyos áldozatok árán, a lehetőség legvégső határáig, amíg az éhhalál rémével 

kerültünk szembe?  

Erre a magyar hazaszeretet és a magyar kölelességhűség képesített!  

Mindenki tudta, akit végzetes sorsa a várba vetett, hogy annak védelme nem öncél, 

hanem vele közvetlen hőn szeretett hazánkat is védelmezzük, — amidőn az úgy számban. mint 

modern felszerelésében nagy túlsúlyban levő ellenségnek úgyszólván a húsában ülve, annak 

hátát támadtuk: hogy avval a Kárpátokban nehezen harcoló hős bajtársainknak segítünk 

megakadályozni azt, hogy az ellenség hazánkba betörhessen.  

A vár védelmét megelőző galiciai tábori harcokban megrendülve láttuk, mily kegyetlen 

a sorsa ama vidékeknek, amelyeken a háború fúriái végig gázolnak! Láttuk a romba lőtt és 



felperzselt városok és falvaknak, az elgázolt kultúráknak szomorú képét, a mindenétől 

megfosztott és hajléktalanná vált lakosság borzasztó nyomorát.  

Az a tudat, hogy ettől óvjuk meg kitartásunkkal magyar hazánkat és testvéreinket, 

acélozta meg akaratunkat!  

De tudtuk azt is, hogy a védőrségnek egyetlen, feltétlenül megbízható eleme a magyar, 

hogy a vár megtartása csak a mi szívós kitartásunktól függ itt is, mint a lezajlott nagy háborúban 

mindenütt, ahol erélyesen cselekedni és vérezni kellett, a magyar katona állott az első sorban!  

Magyar csapatok és munkáskezek építették ki és tették egyáltalában védhetővé a már 

elavult várnak mégis csak félig kész övvonalát, létesítették és tartották megszállva a szüntelen 

támadásoknak kitett előtérállásokat a Pod Mazurami-i. Helichai, NaGorách-i és Batycze-i 

magaslatokon.  

Magyar tábori és vártüzérek gyilkos tüze verte vissza a Kirkkilisszei vad Radko 

Dimitriev óriási tömegeinek erőszakos támadását.  

Az I/1-es műnél pedig. amelybe az ellenség egy éjjel be is tört volt. magyar honvédek 

és népfelkelők lendületes ellentámadása dobta őt onnan ismét ki.  

1914. októberében a 23. honvéd gyalog hadosztály merész kitörése segítette elő a 3. 

hadseregünknek a felázott, feneketlen utakon nagyon nehezen haladó előnyomulását a Sosnicei 

csatában.  

És már pár nap múlva ugyane hadosztály foglalta el véres támadással és tartotta nagy 

veszteségek árán birtokában a harcvonalat uraló Magiera magaslatot — lehetővé téve ezáltal, 

hagy a hátországból jövő vasutak a harcoló hadseregek szükségleteit  előrehozhassák. 

Amikor azután a teljes három hétig tartó San folyó menti nagy csata után —‚ az oroszok 

a várat ismét körülzárták, a várőrség magyar csapatainak aktív támadó fellépése nemcsak 

visszariasztotta az ellenséget hosszú 4 és fél hónapon át attól, hogy e Radkó Dimitriev-féle 

tömeg megrohanással a várat birtokába ejteni még csak meg is kísérelje, hanem amellett 

állandóan nagy ellenséges erőket is vont magára és kötött le . 

Hány hatalmas kitörést és éjjeli vállalkozást hajtottak végre derék csapataink az ellenség 

folytonos zaklatása és hősiesen támadó hadseregeink támogatására különösen december 

havában — azoknak a Limanova-i és kárpátokmenti véres harcai idejében? Przemvsl 

védelmének aktivitásához hasonlót a nagy háború szintereinek egyik vára sem mutathat fel. 

Mint egy tűzokádó vulkán ontotta a vár a pusztítást a körülzáró ellenség tömegei közé méltóan 

a mindenütt tanúsított magyar erő és hősiesség többi mintaképeihez.  

És emellett különös büszkeséggel kell hangsúlyoznom. hogy hiányosan felszerelt és 

élelmezett magyar vitézeink példás kötelességhűsége nem tántorodott meg ama nehéz időknek 

soha egy pillanatában sem.  

Még akkor sem, mikor a folytonos éjjel-nappali ádáz harcokban agyoncsigázott. az 

éhségtől elgyengült, már vánszorogni is alig képes embereink egyre-másra rogytak össze és 

lehelték ki hős lelküket a sorban, amelyben mindvégig hűen kitartottak.  



Áruló, szökevény, kém volt a várban elég. —— csüggeteg hitvány ember pedig fölös 

számban, de magyar ember közöttük egy sem volt, egyetlen egy sem akadt!  

Ti kedves. hős Bajtársaim még az ellenség tiszteletét is kivívtátok Magatoknak, annak 

katonái, az egyszerű babonás muzsikok azt írták haza az övéiknek, amint azt egy elfogott tábori 

postájuk útján megtudtuk, hogy hiábavaló minden erőfeszítésük, mert annak védelmezői az 

ördöggel cimborálnak és egyik magas parancsnokuk, Artamonov gyalogsági tábornok a 

»Przemysl oroszlánjai« jelzővel tisztelt meg Benneteket.  

Még a vár végnapjaiban is, az 1915. évi március 19-iki utolsó nagy kirohanásunk 

alkalmával erőtök utolsó maradványával, de tántoríthatatlanul elszánt hősiességgel, dalolva 

törtetek az ellenségre és óriási veszteségeink dacára még lehetővé tettétek azt, hogy annak 

túlerővel megkísérelt visszacsapását meghiúsítva két nap alatt még minden harceszközt 

elpusztíthattunk s az ellenség az oly véres áldozatokkal hat hónapon át vívott vár helyett csak 

romok birtokába jutott.  

Ennyi önfeláldozó hűség és halálmegvető hősiesség után jött aztán a gyötrelmes, hosszú 

évekig tartó hadifogság! 

 Visszagondolva, hogy a Przemysl-i magyar csapatok közel 80 százaléka ott fekszik 

névtelenül és jeltelenül a vár körüli sírhantok alatt, az ott megmaradottak nagy része pedig a 

mérhetetlenül nagy Oroszország valamely temetőjének árkában, ahol éppen valamely oly 

gyakori ragálynak vagy tömegmészárlásnak esett áldozatul: szent kötelességünknek tartjuk hős 

bajtársaink dicső emlékének kegyelettel áldozni és ennek szenteljük mai ünnepélyünket 

amelyet ezennel megnyitok.  

 

A HADIFOGOLY ÁLMA.  

Írta: olysói Gabányi János tábornok. Szavalta a szerző neje.  

 

Szibéria közepében.  

Egy nagy orosz város mellett  

Kemény ágyon magyar vitéz  

Lázban fekszik. Nagyon beteg.  

 

Przemysltől hozták oda  

Mint nyomorult — hadifoglyot..  

Őt!..\ki csak győzelemről,  

Diadalról álmodozott!...  

Ajka száraz, arca lángol.  

Csontváz testét fedik rongyok… 

…Talán nem is hallja többé  

Dorozsmai kisharangot?!  

 

Dorozsmai kis harangot  

Tisza mentén, távol, messze…  

Hej! Pedig. hogy vágyik arra  

Dorozsmai hős levente…  

Fáradt szemét összecsukja  

s elalszik . . És álmodik:  

Piros-fehér-zöld lobogók...  

Vidám nóta, zene hangzik…  

 

Háborúba viszik őket  

Muszka ellen, idegenbe.  

Mámorosan, vígan indul  



Dorozsmai hős levente…  

 

Przemyslbe dobta a sors…  

Ezt — a muszka körülzárta.  

…Félesztendő. .. hosszú idő!  

Eddig voltak már a várba’.  

 

Levelet irt jó anyjának:  

Megkapta a nagyezüstöt!  

Kitöréskor mindig elül,  

Becsülettel, bátran küzdött  

 

Ámde — végre kimerültek.  

Nincs eleség, muníció...  

Nem fejezte be az írást,  

Mert felhangzott a — riadó!... 

  

Kínosan nyög. Sóhajt. Kiált:.  

»Ott a vezér! Csak utána!  

»Utolsó a kirohanás!  

»Rajta! Törjünk a muszkára!  

 

»Rajta, rajta! Előre hát!  

»Hiszen — honvéd dicső neved!  

»Magyarország patrónája  

» Segít neked, ott van veled!  

 

»Mert — ha e harc nem sikerül:  

»Szörnyű sors vár, honvéd. reád..  

»Szibéria hómezőin  

»Kínszenvedés ... hadifogság . . « 

 

…És a súlyos, nehéz álom  

Ráfekszik a leventére…  

Nem sikerült Összetörtünk!...  

Elvéreztünk!.. Vissza!... Véget...  

 

Honvédink elpusztultak.  

Pedig - hős volt minden ember!  

Hatezeren maradtak ott,  

Pedig — alig volt tízezer!...  

 

…Kínos álmok gyötrik tovább…  

Lázban ég a magyar legény:  

Súlyos sebbel vitték vissza  

Ott. . .tizenkilencedikén…  

 

Aztán... Jött a szörnyű végzet …  

Dördülések. Pokoli kép!  

Házak, hidak felrobbannak.  

Remeg, reszket, lángol az ég!  

 

Romhalmazzá vált Przemysl.  

Füstbe, tűzbe, porba vonva.  

Valóban, csak ez lehetett  

Nero vágya, Dante pokla!...  

 

A levente most felordít:  

»Mindenható, jó Istenem!  

»Mi vár reád — magyar hazám!  

»Mi vár reád — én nemzetem!.«.  

 

Szörnyű kép van szeme előtt:  

…Csonka ország... Oh, borzalom!  

Hungária gyászol, zokog:  

Romokban a hármas halom!  

 

Magyarhon büszke címere 

Törve, zúzva darabokra...  

…Sóhajt, kiált alvó vitéz:  

»Az nem lehet! Nem, nem, soha!»  

 

»Száz erős vár elbukhatik!  

»Te állj! Édes, magyar honom!  

»Büszke magyar zászló lengjen  

»Ezeréves határidon...!  

 

S — a szenvedő magyar vitéz  

Mintha — mintha — megnyugodna..  

…Közeledik némán. . . halkan… 

 A halálnak bús angyala… 

 

De, mielőtt jég-kezével  

Megérinti a leventét,  

Valamit a fülébe súg  

S ez — vidámmá teszi szegényt.  

 

Erejét még összeszedi,  

Hisz — álmot lát, kedves álmot:  

Drága emlék!...  Ismét hallja  

Dorozsmai kis harangot…  

 

Igen, ismét otthon van már  

Tisza mentén furulyázva...  

S délibábnak lágy ködében  

Mintha — kedves képet látna. .. 

 

Délibábnak lágy ködében  

Tündökölve, tisztán ragyog  

A — sértetlen magyar címer  



S hallatszanak égi hangok:  

 

»Igen, így lesz! Hogyha hisztek  

» Egy Istenben, egy hazában  

»Ugy hihettek, remélhettek  

»Hazánk feltámadásában!...  

 

S — a levente végsőt sóhajt  

Megtört szíve még feldobog:  

»Dorozsmai kicsiny harang...  

»…Hazám! . . . Oh . mily . . . bol dog 

vagyok’  

 

 

PRZEMYSL VÉDELMÉNEK RÖVID ISMERTETÉSE.  

Előadta Schweitzer István vkszt. őrnagy.  

Przemysl várának védelme főleg két szempontból tarthat számot a közérdeklődésre. 

E1őször azért, mert a 4 évig tartó világháborúban. a teljesen körülzárolt várak közül Przemysl 

vára volt az egyedüli, melyet az ostromló nem tudott fegyverrel, hanem csak kiéheztetéssel 

elfoglalni. Másodszor pedig azért, mert Przemysl várának ezen a világháborúban páratlan 

szerepe és dicsősége kilenctized részben magyar csapatok hősiességének és vitézségének 

folyománya, miért is Przemysl védelmének dicsősége magyar dicsőség és Przemysl 

megtartásának érdeme magyar érdem.  

A következőkben röviden ismertetni fogom azon okokat, melyek Przemysl várának 

telepítésére vezettek, továbbá a vár berendezését, felszerelését és védőrségét, majd ezt 

követőleg lényeges nagy vonásokban elfognak vonulni szemeink előtt a várral kapcsolatos 

események, végül pedig kutatni fogom, hogy mit teljesített a vár a hadsereg szempontjából, 

azaz a vár megfelelt-e feladatának, vagy sem.  

Przemysl várának helyén már a IX. században állt egy fából készült vár, melyet a XIV. 

században kővárrá építettek át. E vár azután a középkor végén és újkor elején számtalan 

ostromot állott ki. A világháborúban szerepet játszó Przemysl azonban, már »modern« vár volt, 

mely testvérvárával Krakkóval együtt a 80-as években épült.  

Krakkó és Przemysl voltak az észak-keleti, vagyis az orosz hadszíntér egyedüli már 

békében is kiépített, azaz állandó jellegű várai.  

Krakkónak a Wienbe vezető főútvonalat, Przemyslnek pedig a Budapest felé a, jól 

járható Duklai horpadáson át vezető főútvonalat kellett elzárnia.  

Nyilvánvaló volt, hogy Krakkó e feladatának — vagyis hogy a Wien felé vezető 

főútvonalat elzárja — csak akkor képes megfelelni, ha csak Oroszország és Ausztria-

Magyarország állanak egymással harcban. mert ekkor a Kárpátok főútvonala és a német határ 

közötti tér itt oly szűkre szorul, hogy Krakkó általi elzárása hatásosnak mondható. Ha azonban 



Németország Ausztria-Magyarországgal együtt visel háborút Oroszország ellen, úgy Krakkó 

említett feladatának nem tud megfelelni mert észak illetve nyugat felé megkerülhető.  

Kétségtelen volt továbbá az is, hogy Przemysl, mint egyedü1álló állandó vár szintén 

nem képes az orosz hadseregnek Budapestre vezető útját elzárni, meri az oroszok - tekintve 

több milliós hadseregük nagyságát - úgyis kénytelenek szé1es arcvonalon betörni 

Magyarországba, viszont Przemysl csak korlátolt területet zárhat el, mely terület nagysága függ 

a vár övvonalának átmérőjétől, lövegeinek hatástávolságától és védőrségének erejétől és 

harcértékétől. Przemysl övvonalának átmérője északdéli irányban kb. 15 km volt. ehhez 

hozzászámítva lövegeinek hatástávolságát és pedig úgy északi, mint déli irányban, vagyis 

kétszer 8 kmt, azaz összesen 16 kmt, látjuk, hogy Przemysl hatáskörlete 30—35 km-re tehető. 

E hatáskörletét védőrsége kitörések útján esetenként még fokozhatja. Ha jelentékenynek is kell 

elismernünk Przemyslnek ezt a hatóképességét, mégis be kell látnunk. hogy Przemysltől, mint 

egyedülálló izolált vártól nem lehetett azt várni, hogy az oroszoknak nyugati irányban, vagy a 

Kárpátokon át való előretörését lehetetlenné tegye és pedig annál kevésbé, mert előrelátható 

volt, hogy az oroszok — tekintve hadseregük nagyságát - könnyen abban a helyzetben lesznek, 

hagy a várat, vagy támadással, vagy körülzárással közömbösítsék.  

Przemysl és Krakkó tehát csak egy kiépítendő várrendszer pilléreiként voltak 

tekinthetők. A várrendszert a San- és Dnyeszter hídfők permanens kiépítése, továbbá a Visztula 

vonalnak (a San-torkolat és Krakkó között és a Kárpátok főbb átjáróinak záró erődökkel való 

ellátása útján kellett volna megteremteni.  

E várrendszer kiépítésére azonban a monarchia hadügyi büdzséjének mostoha 

viszonyaira való tekintettel gondolni sem lehetett és ezért harcvezetőségünk kénytelen volt 

félrendszabályokkal megelégedni és az említett, vagy ahhoz hasonló permanens várrendszer 

kiépítése helyett két San-hídfőnek (Siniawa és Jaroslau és két Dnyeszter-hidfőnek (Halicz és 

Mikolajew futólagos stílusban való kiépítésével beérni.  

E négy hídfő 1911-ben tényleg ki is épült, ellenálló erejük azonban oly csekély volt, 

hogy múló természetű felhasználásuk után hadvezetőségünk önként feladta azokat.  

Vagyis az események forgatagában Przemysl vára magára maradt.  

Ha mint előzően kifejtettem nem is lehetett tőle elvárni, hogy az oroszok előnyomulását 

lehetetlenné tegye, számítani lehetett mégis arra, hogy az orosz hadsereg üldözését lassítani 

fogja, azt a vár körülzárolására kényszeríti. és így az orosz hadsereget gyengíteni fogja. 

Számításba lehetett továbbá venni, hogy a vár azáltal, hogy 30—35 km széles területen a 

fővasútvonalakat és utakat lezárja az orosz hadseregnek érzékeny hátrányt okoz, nevezetesen 

mozgatási lehetőségét korlátozza és utánszállítási viszonyait megnehezíti.  

De Przemysl feladata ezzel még nem merült ki. Már a felvonulásnál szerepet játszhatott, 

mint a duklai horpadáson át vezető teljesítőképes vasúti vonalak, továbbá a San-on át vezető 

igen fontos. de érzékeny vasúti és közúti hidak biztosítója, mint a természettőt fogva erős San- 

és Dnyeszter védelmi vonalnak főtámpontja.  

Ezek a megfontolások lehettek mértékadók akkor, mikor hadvezetőségünk a przemysli 

vár létesítését határozta el.  

És most áttérek a vár berendezésének és felszerelésérmek ismertetésére.  



Przemys1 vára, mint a San-folyón fekvő kettős hídfő volt telepítve; övvonalának hossza 

légvonalban 48 km. azaz kereken 50 km Az övvonal távolsága a San-hidaktól különböző volt 

és pedig keleten 10 km., északon 6—7 km, délen 5—6 km. nyugton 4—5 km, vagyis a keleti 

övvonal kivételével a többiek mind oly közel voltak a hidakhoz. hogy azokat az ellenség 

tüzérségével lőhette volna. Már itt említem meg, hogy a vár ezen alapvető fogyatékosságát 

korrigálandó szükséges volt előtér állások kiépítése és megszállva tartása, ami a védőcsapatok 

erejét erősen sorvasztotta.  

De nem csak az övvonal telepítése nem volt megfelelő, hanem az ellenállás főpillérjeit 

képező egyes erődök sem feleltek meg a modern követelményeknek. A legjobb erődök is csak 

»gránátállók« voltak, azaz 15 cm-es gránát ellen védtek, nehezebb lövegek lövedékei ellen 

azonban nem.  

Az övvonal előtt sűrű és nagy kiterjedésű erdők voltak és számos falu terült el. Ezeket 

le kellett tarolni. Az övvonalat térközerődítésekkel kellett ellátni és előtte akadályvonalat 

telepíteni. E sokirányú munkásság lényegében szeptember közepén befejeződött, amikor is a 

vár az 1. számú vázlaton látható alakot öltötte.  

Külön ki kell azonban emelnem, hogy az övvonal elé mindössze egy akadályöv volt 

telepíthető. mely csupán háromszoros drótakadályból állott.  

A vár műszaki felszerelése tehát szeptember közepén, vagyis akkor, mikor szerepe 

megkezdődött, egyá1ta1ában nem volt kie1égitő.  

A tüzérségi fe1szer1és 988, azaz kereken 1000 lövegből állott.  

Ezeknek kb. egyharmada, kereken 300 még 1861. évi mintájú öntött vaságyú volt, 

melyek lövőhatás tekintetében a támasztott követelményeknek nem feleltek meg. Portéejük 

mindössze csak 3 km-re terjedt. Érdekes feljegyezni, hogy az oroszok ezekre a nyílt állásokból, 

magas lafettáról feketelőporral tüzelő ütegekre nem viszonozták a tüzet, mert megtévesztő 

ütegállásoknak és nem tüzelő ütegeknek vélték.  

A lövegek zömének kb. 500-nak lőtávolsága kb. 6 km-re terjedt, csak 70 darabnak volt 

ennél nagyobb távolságra lőhatása, a többié a 6 km-t sem érte el.  

Modern lövege pedig Przemyslnek alig volt. Ide csak a 4 drb 30.5 cm-s mozsár és a 

védősereg kötelékében lévő néhány 5. mintájú ágyúsüteg számítható.  

Lövőszerben 30.5-es mozsárként mindössze 75 lövés, egyéb lövegenként kb. 500 lövés 

állott rendelkezésre.  

A vár tüzérségi anyaga tehát kevés kivétellel elavultnak tekinthető, a lövegek nagy része 

csak igen korlátolt lőtávolsággal rendelkezett, egyharmada pedig még fekete lőporral tüzelt.  

A vár tüzérségi felszerelése és lövőszer mennyisége ekképpen nem volt megfelelő. 

Különösen kitűnik ez a lövőszert illetőleg, ha meggondoljuk, hogy ennek az erre vonatkozó 

szabályzat szerint 3 hónapra kellett elegendőnek lennie.  

A vár géppuska felszerelése is igen hiányos volt, mindössze 42 drb szilárdan beépített 

és 72 drb mozgóalkalmazásra szánt géppuska felett rendelkezett.  



A védősereg csapatai közül csak a 23. h. ho. rendelkezett 22 drb géppuskával, a többi 

csapatoknak géppuskájuk nem volt.  

A várban levő géppuskák száma tehát mindössze csak 136-ot tett ki, ami természetesen 

szerfelett kevés.  

A híradó szolgálat céljait szolgáló telefon és távíróvezetékek kivétel nélkül a föld felett 

voltak telepítve s így az ellenséges tüzérségi tűzben csakhamar tönkrementek. Radko Dimitriev 

erőszakos támadása idején pld. a keleti övvonal erődei között az összeköttetést nép- felkelő 

huszárok és gyalog küldöncök tartották fenn.  

A vár é1elmi fe1szerelése mindössze 3 hónapra volt elégséges.  

Így nézett ki Przemysl vára 1914. szeptember közepén. E hiányos műszaki, tüzérségi. 

lövőszer és élelmi felszereléssel maradt magára. Védőrségének elszántsága, hősiessége és 

áldozatkészsége kellett, hogy a hiányokat pótolja. Przemyslnél is beigazolódott a történelem 

tanítása, hogy egy vár ellenálló képessége az anyagi felszerelés mellett elsősorban védői 

derékségén múlik.  

Przemysl védelmére 4 népfelkelő dandár, közöttük a 97. magyar népfelkelő dandár és a 

m. kir. 23. h. ho. voltak hivatva. Ezen seregtesteken és a vár tüzérségén kívül természetesen 

még igen sok egyéb speciális alakulat és munkásosztag volt a várban, úgyhogy a védők száma 

elérte a 120.000-et. Ebből azonban legfeljebb 60.000 tartozott a harcos állományhoz.  

Nemzetiség szerint a védőrség zöme, azaz mintegy 60 százaléka magyar volt.  

Már e számbeli arány, de különösen ama tény, hogy Przemysl védelmének két 

kimagasló mozzanata, vagyis a 3. orosz hadsereg támadásának visszaverése és a kitörések 

végrehajtása úgyszólván kizárólag magyar csapatok nevéhez fűződik, teszi indokolttá, hogy 

Przemysl védelmének dicsőségét magyar dicsőségnek nevezzük.  

A védőrségből a népfelkelő dandárok az övvonal megszállására, a 23. h. ho. pedig, mint 

főtartalék elsősorban a vár aktív védelmének vezetésére volt hivatva.  

A várparancsnokság azonban tekintve az övvonal hosszát a népfelkelő dandárokat 

annak megszállására nem tartotta elegendőnek s így a 23. h. ho. részeit is állandóan az 

övvonalban alkalmazta.  

A népfelkelő dandárok ereje 6 és 12 zlj. között ingadozott; a 23. h. ho. 18 zlj., 2 lov. 

szd. és 4 üteg felett rendelkezett.  

Most pedig áttérek a vár szerepének tárgyalására.  

Przemysl már a bevezető hadjárat folyamán szerephez jutott indirekte azáltal, hogy a 

lembergi csatában védőrségének egy része (a 97. magyar népf. ddr.), valamint mozgó 

tüzérségének egy része is részt vett.  

A vár azonban igazában csak akkor lépett előtérbe, midőn saját hadseregeink a második 

lembergi csata után visszavonultak. Most ama felette fontos feladat várt a várra, hogy a jaroslaui 



hídfővel egyetemben a visszavonuló saját csapatoknak megfelelő térelőnyt szerezzen. Jaroslaut 

szept. 21-én feladtuk, s így Przemysl magára maradt.  

A vár védőrsége számtalan kis és néhány nagy kitörésben igyekezett az orosz 

körülzárolást késleltetni és aktív fellépésével minél több erőt magára vonni.  

Itt megkívánom jegyezni, hogy a következőkben nagy kitörésnek csak azt számítom, 

melynél egy hadosztálynyi, vagy ennél nagyobb erő működött közre.  

A mindkét ostrom ideje alatt végrehajtott. mintegy 50 kisebb kitörésről, sajnos, nem 

tudok behatóbban megemlékezni.  

Az első nagy kitörés, melyet a tatartalék végrehajtott szept. 26-án volt. (Lásd a 4. sz. 

vázlatot.) A kitörés déli irányban a Szybenica magaslaton át volt a vártól délre kelet-nyugati 

irányban menetelő ellenséges oszlopok északi oldalába végrehajtandó. A 23. h. ho. kitőrése 

Tamásy altábornagy vezetése alatt teljes sikerrel járt, mert a ho - parság akkori megállapítása 

alapján nagy erőket vont magára.  

Tény továbbá. az, hogy az orosz 3. hadsereg a védösereg aktivitása miatt csak 

szeptember végével fejezte be a vár körülzárolását.  

Fentiek alapján leszögezhetjük, hogy a vár feladatának derekasan megfelelt, mert  

1.) a lembergi csata után az orosz üldöző hadműveleteknek véget vetett és a saját tábori 

hadseregeknek 2 hét térelőnyt biztosított,  



 

2.) a vár valóban erős ellenséges erőket vont magára, kezdetben azaz szeptemberben az 

egész 3. orosz hadsereget és a 8. orosz hadsereg részeit, később, azaz október elején még mindig 

9 és fél gy. ho.t és 2 lov. ho-t.  

Október elején a 9. német hadsereggel megerősített saját hadseregeink ismét 

offenzívába kezdtek, melynél a 9. német hadseregnek jutott volna a döntő szerep. Lásd az 1. sz. 

vázlatot. Ezen hadseregnek ugyanis a Galiciában álló orosz hadseregeket a Visztulán át oldalba 

és hátba kellett támadnia. Nyikolaj Nikolajevics azonban kivédte a támadást, amennyiben 

három hadseregét Galiciából a középső Visztula szakaszra tolta el, avval a szándékkal. hogy ö 

fogja az ellenség északi szárnyát átkarolni.  

E hadműveletek kitöltik egész október hónapot. Nézzük, hogy mi történt ezalatt 

Przemyslben?  



Az oroszok október elején. midőn hadseregeink újabbi előnyomulásáról értesültek 

elhatározták, hogy Przemyslt a 3. orosz hadsereg erőszakos támadással elfogja foglalni, még 

mielőtt a saját felmentő hadseregek megérkeznek és e célból az ellenség október elején 

megkezdte az erődök lövetését és saját vonalait mindenütt közelebb tolta a várhoz. (Lásd az 1. 

sz. vázlatot.) Október 2-án pedig Radkó Dimietriew a körülzároló orosz 3. hadsereg 

parancsnoka felszólította a várparancsnokot, hogy adja át a várat.  

Kusmanek altb. válasza lakonikus elutasítás volt.  

Majd a várparancsnok október 4-re Rokietnica irányában kitörést rendelt el. Lásd a 4. 

sz. vázlatot. A kitörést. 12 zlj., 2 lov. szd. és 7 üteg Tamásy altb. parsága alatt hajtotta végre. 

Célja volt ellenséges erőknek a vártól való eltávolítását megakadályozni. A kitörés — miután 

Orosz részen a körülzároló vonalnak közelebb tolásával esett egybe — nagy erőket vont magára 

és így céljának megfelelt.  

Október első négy napján az ellenség tevékenysége a várral szemben mindenütt igen 

élénk volt, ami a bekövetkező erőszakos támadás előjeleként volt felfogható.  

Tekintettel az ellenség nagy helyzetére, a terepviszonyokra és az övvonal alakjára 

valószínű volt, hogy az ellenség a várnak keletre kiugró övvonalrésze ellen, hová erejét a 

leggyorsabban és a legjobban födve tudta eltolni — fog a főtámadás irányulni. Ezen övvonal 

rész ellen ugyanis nemcsak gyalogságát tudta. átkarolólag alkalmazni, hanem tüzérségével az 

övvolalnak e kiugró része ellen még hátulról is tudott hatni.  

Így is történt. Október 5-én az oroszok erejük zömével (6 ho.) keletről, 3 ho-val északról 

és 1 ho-al délről megtámadták a várat. (Lásd az 1. sz. vázlatot.) A 23. ho. gyalogságának zöme 

és tüzérsége, a keleti védelmi szakaszba lett bevetve és e védelmi szakasz parancsnokának 

Weeher Alfréd tábornoknak a 97. magyar népf. ddr. parancsnokának rendeltetett alá.  

A magyar népfelkelők és honvédek Weeber tbk. kiváló vezetése alatt csodákat 

műveltek. Az orosz tömegek 3 napon át tartó minden támadását az oroszoknak véres 

veszteséget okozva verték vissza. Október 7-én reggel a krízis tetőfokára hágott. Az oroszoknak 

sikerült az I./ 1-es, jelzésű erőd tetejére feljutniok. Derék honvédek és magyar népfelkelők 

gyors ellentámadása azonban véres fejjel veri vissza a betolakodót.  

Az ellenség e hatalmas kudarc után támadási lendületében megtört és feladta az 

erőszakos támadást és a vár keleti arcvonalától eltekintve mindenütt előkészületeket tett a 

visszavonulásra. Utóbbira annál is inkább szükség volt, mert felmentő hadseregeink közeledtek 

a várhoz és így a kőrülzároló orosz 3. hadsereg további kitartás esetén két tűz közé került volna.  

Az orosz 3. hadsereg elvonulása azonban nem történt egyszerre, hanem fokozatosan. Az 

orosz visszavonulás gyorsítására és a saját 3. hadseregünk előnyomulásának megkönnyítésére 

a 23. h. ho. 14 és fél zlj. 2 lov. szd. és 14 üteg erőben október 11-én és 12-én Tamásy altb. 

parancsnoksága alatt Sosnica irányában kitörést hajtott végre. (Lásd a 4. sz. vázlatot.) A kitörés, 

mely az ellenségnek Sosnicán át vezető visszavonulási útját is fenyegette teljes eredménnyel 

járt. A 23. h. ho. okt. 12-én elfoglalta Sosnicát és a 3. hadsereg előnyomulását hathatósan 

megkönnyítette.  



 

Przemysl vára a hadműveletek e fázisában ugyancsak megfelelt hivatásának. A támadó 

orosz erőknek óriási veszteséget okozott - orosz adatok szerint mintegy 70 ezer emberébe került 

az orosz hadseregnek Przemysl első ostroma. A vár ezzel nemcsak jelentékeny anyagi, hanem 

hatalmas erkölcsi eredményt is ért el.  

Összegezésképpen megállapíthatjuk tehát, hogy a vár az első körülzáratás ideje alatt 

jóval többet teljesített, mint amit erődítményeinek állapota folytán tőle joggal várni lehetett. E 

nagyszerű teljesítmény pedig kizárólag védörsége, elsősorban pedig a honvédek és magyar 

népfelkelők példás magatartásának eredménye.  

Október hó első felében a szövetséges hadseregek mindenütt elérik a Visztula és San 

vonalát. Lásd a 2. sz. vázlatot.)  



A San mentén kifejlődött elkeseredett harcokban Przemysl mintegy nagy állandó jellegü 

támpont jelentkezik, mely a harcvonalak közvetlen közelében a teljesen biztosított partváltást 

teszi lehetővé. A vár keleti frontja továbbra is részt vesz a harcokban, úgyszintén mozgó 

tüzérségének nagy része is.  

Przemysl főtartalékát a 23. honvéd hadosztályt kivonták a várból és a 3. hadsereg 

kötelékében vetették be A honvéd hadosztály a Magiera magaslat elfoglalásával újabb 

dicsőséget szerzett a honvéd névnek.  

Przemysl szerepe azonban ez időben nem annyira hadműveleti, vagy harcászati téren, 

mint inkább anyagi téren keresendő. Az o-m. hadseregek ugyanis a teljesen felázott utak miatt, 

vonat, élelem és lőszer nélkül érkeztek a San-vonalra és Przemysl vára volt az, mely három 

hadsereget éspedig a 2-ik. 3-ik és 4-ik hadsereget hosszabb időn át élelemmel ellátott.  

A San-menti csata alatt Przemyslből a hadseregek által elvitt éle1em-mennyiség kb. a 

vár 1 havi élelmi szükségletét tette ki.  

Kétségtelen, hogy e körülmény végeredményben lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy a 

vár élelmi készlete idő előtt elfogyott, mégsem lehet emiatt a hadseregnek szemrehányást tenni. 

Nyilvánvaló ugyanis, hogy a vár volt hivatva a hadseregek érdekeit szolgálni és nem fordítva.  

Nyikolaj Nikolájevics, mint említettem a német 9. hadsereg oldalba támadására 

csoportosult és e célból Galiciából három hadseregét a középső Visztula szakaszra tolta el. 

(Lásd az 1. és a 2. sz. vázlatot.) A német 9. hadsereg az átkarolásból magát kivonandó, 

kénytelen volt még október második felében visszavonulni. Ezen körülmény folytán az o-m. 

hadseregeket is november elején vissza kellett vonni.  

A német 9-ik hadsereg vasúton Posen Thom körletébe, az om. 2. hadsereg ugyancsak 

vasúton a német 9. hadsereg eddigi helyére Krakkótól északra tolatott el. (Lásd a 3. sz. vázlatot.  

Przemysl ismét magára maradt és a várat a 11. orosz hadsereg zárolta körül.  

—Przemysl műszaki, — tüzérségi és élelmi felszerelése a második körülzárolás elején 

ugyanolyan volt, mint az első körülzárolás kezdetén. Védőrségét is ugyanazok a népfelkelő 

dandárok és a 23. h. ho. alkották, mint az első körülzárolás idején. A védőrség még egy osztrák 

landwehr gyalog dandárral és egy repülő századdal lett kiegészítve.  

Utóbbi érzékeny hiányt pótolt. A landwehr ddr., túlnyomóan rutén nemzetiségű lévén, 

nem jelentett erőgyarapodást.  

Az orosz 11. hadsereg ez alkalommal rövid néhány nap alatt zárolta körül a várat, 

körülzároló vonala azonban a keleti övvonal kivételével mindenütt messze maradt a vártól, ami 

mutatta, hogy az oroszok az októberi erőszakos támadás visszaverésén okulva egyenlőre nem 

fogják megtámadni a várat. 



 

A vár feladata ismét csak az lehetett, hogy minél több ellenséges erőt vonjon magára. 

Ez a védőrség – különösen a főtartalék – további aktív alkalmazását kívánta meg. 

Ezen célt szolgálta újabbi előtérállások telepítése is a vár északi és déli frontja előtt, 

miáltal nemcsak a vár kerülete növekedett meg, hanem ezen előtérállásokban elhelyezett 

tüzérség hatótávolsága is fokozódott. (Lásd a 8. sz. vázlatot.) 



 

Az ellenség körülzároló vonalának fedezete alatt pedig visszavonuló hadseregünk után 

nyomult A vártól északra elvonuló el1enség zavarása céljából a 23. h. ho. Tamásy altb. 

parancsnoksága alatt Rokietnica irányában november 14-én 15 zászlóaljjal és 8 üteggel kitörést 

hajtott végre. (Lásd a 4. sz. vázlatot. ) 

A kitörés meglepte az ellenséget és nemcsak nyugat felé menetelő részeit kényszerítette 

harcra, hanem rákényszerítette arra is, hogy repülőink megállapítása szerint mindenünnen — 

még a Santól keletre lévő területről is — erősítéseket küldjön szorongatott csapatai 

támogatására  

E nagysikerű kitörés után alig néhány napra november 20-án a 23. h. ho.-nak Tamásy 

altb. parancsnoksága alatt ismét ki kellett törnie (lásd a 4. sz. vázlatot) éspedig azért, hogy az 

ellenség a vár délnyugati arcvonala elől ne vonhasson el erőket — amire a jelek mutattak. A 

kitörő, csapatoknak még azonkívül meg kellett állapítaniok, hogy megfelel-e a valóságnak, 

hogy a vár eme szakaszán a 12. orosz sorhadosztályt a 81-ik orosz tartalékhadosztály váltotta 

fel.  

A kitörés teljes sikerrel járt, mert nagy erőket vont magára és a számos orosz fogoly 

kihallgatása révén kétségtelenül beigazolódott, hogy a 12. orosz sorhadosztályt a vár e szakasza 

előtt a 81. tartalékhadosztály váltotta fel.  



Mielőtt rátérnék a vár legvéresebb hónapjának — decembernek — történetére, mely 

hónap azonban a 23. h. ho. legdicsőbb fegyvertényeinek időszaka is — vessünk egy pillantást 

a szövetséges hatalmak nagy helyzetére.  

A szövetséges haderők december első felében a november második felében kezdett 

offenzívát új erővel folytatták éspedig északon Lodz, délen pedig Limanowa irányában. (Lásd 

az 5. sz. vázlatot.) A harcok súlypontja most Galiciában volt, itt vívták jórészt magyar csapatok 

a győzelmes limanowai csatát, mely csatában a döntést a 3. hadseregnek tisztán magyar 

csapatokból álló Szurmay csoportja hozta meg.  

Mivel pedig időközben a németek. támadása is előhaladt az oroszok szárnyaikat 

kénytelenek voltak visszavonni, melyet csakhamar az orosz közép visszavonulása is követett.  

Nyilvánvaló. hogy az oroszok szorongatott helyzete, különösen a déli szárnyon, ama 

igyekezetre bírta az orosz hadvezetőséget hogy a Przemyslit körülzáró 11-ik orosz hadseregből, 

mely még mindig kb. 6 gy ho-t. számolt, a tábori hadsereg javára erőket vonjon el.  

Midőn tehát a várparancsnokság december 8-án arról kapott hírt, hogy az orosz 81. 

tartalékhadosztály a vár délnyugati arcvonala elől a Kárpátokba el fog vonulni, december 9-re 

délnyugati irányban: kitörést rendelt el. (Lásd a 4. sz. vázlatot.) A kitörést a 23. h. ho. Tamásy 

altb. parancsnoksága alatt 16 és fél zlj. és 11 üteg erőben hajtotta végre.  

A várból kitört csapatok két napon át tartó viaskodásban az ellenséget — köztük a 81. 

tartalékhadosztályt — a berajzolt vonalig vetették vissza és a 81. orosz tartalék hadosztály 

kivonását lehetetlenné tették.  

Közben saját 3. hadseregünk a győzelmes limanowai csata eredményeként mindenütt 

tért nyert és az orosz 8. hadsereget a Kárpátokból kiszorította. (Lásd az 5. sz. vázlatot.)  

Kétségtelen, hogy a limainowai győzelmet hadászatilag kihasználni csak az oldalakban 

— vagyis a saját 3. hadseregnél lehetett. Itt azonban igazán nagy kilátások kinálkoztak: az orosz 

Dunajec arcvonal megrendítése, annak visszavetése a Sanon-túlra s így Przemysl újabbi 

felmentése sikerrel kecsegtetett.  

E siker elérése céljából hajtotta végre december 15-én a 23. h. ho. Tamásy altb. 

parancsnoksága alatt legszebb fegyvertényét, mely, működése Przemysl történetének 

mindörökre egyik legfényesebb lapját fogja képezni. A megerősített 23. h. ho. e ragyogó 

fegyvertényét 21 zlj., 13 üteg. 3 és fél lovas szd. és 3 árkász-század erőben hajtotta végre. (Lásd 

a 4. sz. vázlatot.)  



 

Örömmel kitörő lelkesedéssel mentek derék honvédaink a harcba hogy fegyvereikkel 

utat törjenek maguknak a tábori hadsereghez. 15-én és 16-án lendületes támadásban áttörik a 

kőrülzároló oroszok fővédelmi vonalát, számos foglyot ejtenek, több géppuskát zsákmányolnak 

és még 17-én elérik a berajzolt vonalat.  

Az ellenség vasgyűrűje át volt törve, csapataink a várból kijutottak a nyílt harcmezőre. 

minden előkészület meg volt téve, hogy részekkel 18-án Birczán át támadjanak az ellenség 

hátába, midőn az a lesújtó hír érkezett, hogy a 3-ik hadsereg Krautwald csoportja (lásd a 5. sz. 

vázlatot) mely Sanok és Liskót érte volt el, s így a Bircza előtt lévő 2. h. ho.-tól már csak’ 

mintegy 25 km-re állott, túlerős ellenséges támadás elől december 17-én kénytelen volt a 

Kárpátokba való visszavonulást megkezdeni.  

Az a nagy siker tehát. mely a limanowai győzelem kihasználása révén a 3. hadsereg 

előretörésével és Przemysl védőrségének közreműködésével már szinte megfogható közelségbe 

jutott, az utolsó pillanatban a 3. hadsereg jobb szárnyának gyengesége folytán elmaradt.  

És ezzel el volt mulasztva az egyetlen alkalom, amely Przemysl második 

kőrülzárolásának egész ideje alatt kínálkozott, hogy a várat felmentsük, avagy elősegítsük. hogy 

a vár védőőrsége a körülzároló vonalat áttörve, a saját főerőkhöz csatlakozni igyekezzék.  

A 23. h. ho. csapatai december 18-án több mint 1000 halottat és sebesültet vesztve, 

négynapos fárasztó, véres harc után visszavétettek a várba. Az ellenség a visszavonulást nem 

zavarta.  



A derék honvédek nagy része azonban nem jutott a megérdemelt pihenőhöz, mert 

december 18-án az ellenség betört az északi övvonal előtti előtérállásnak a Na-Gorachon lévő 

részébe és az ott levő osztrák népfelkelőket részben elfogta, részben pedig visszaszorította.  

Az állás visszafoglalására december 20-án és 21-én kitörést hajtottak végre (lásd a 4. sz. 

vázlatot.) mely kitörésben a 23. h. ho. két gyalogezrede is részt vett. A honvédek be is hatoltak 

az állásba, hanem az ellenséges oldalozó tüzérségtől erősen szenvedtek. A két honvéd ezred két 

nap alatt 1162 embert vesztett halottakban és sebesültekben.  

E nagy veszteségekre való tekintettel a várparság a támadás folytatását beszüntette és e 

szakaszon egy hátrább fekvő vonalban ujj előtérállást rendeztetett be. (Lásd a 4. sz. vázlatot.)  

Alig ült el a harci zaj a véres Na-Gorochi támadás után a 23. h. ho. derék csapataira már 

újabb teljesítmény várt.  

Az oroszok ugyanis saját 3. hadseregünket visszaszorították a Kárpátokra és támadásuk 

erősítésére további erőket igyekeztek elvonni a Vár alól.  

Ennek megakadályozására Tamásy altb. kipróbált csapataival december 27-én 

délnyugati irányban kitörést hajtott végre. (Lásd a 4. sz. vázlatot.) A kitörésben 18 zlj. és 13 

üteg vett részt.  

A kitörés az első nap az ellenség főállásáig jutott. December 28-án azonban az ellenség 

mintegy 1 és fél ho. erőben ellentámadásba ment át, melyet derék honvédjeink megállítottak.  

A 23. h. ho. sebesültekben és halottakban e két napos véres harcokban 721 embert 

vesztett.  

Az 1914. év végével Przemysl hősi korszaka, vagyis a harc és cselekvés korszaka 

lezáródik.  

A 23. h. ho. ütközet létszáma a folytonos kitörésekben szenvedett veszteségei folytán 

erősen megcsappant, s így a vár támadó ereje kezdett megbénulni és pedig annál is inkább. mert 

az élelmezési nehézségek is érezhetőkké váltak.  

Mielőtt a várnak ezt a korszakát lezárnám nem mulaszthatom el, hogy egy férfiú 

tetterejét, munkabírását, kezdeményező szellemét, törhetetlen hitét, fáradhatatlanságát és acélos 

akaraterejét ki ne emeljem. E férfiú Tamásy Árpád altábornagy, a dicső 23. h. ho. parancsnoka 

és egyben a várparancsnok helyettese volt.  

Tamásy altábornagy nemcsak a 23. h. ho. csapatainak kemény, .de igazságos 

parancsnoka, hanem az egész przemysli magyarság irányítója és vezetője és a vár aktív 

védelmének lelke volt.  

Neve Przemysl védelmével mindörökre egybeforrt.  

Az 1915. év első hónapjai alatt a védősereg tevékenysége egyrészt a nyomasztó anyagi 

helyzet miatt, másrészt, hogy a végső nagy áttörési műveletre erejét lehetőleg megőrizze, csak 

kisebb vállalatokra és a váröv tüzérségének tűzzel való rajtaütéseire szorítkozott.  



Az anyagi helyzet különösen az élelmezés, téli ruha és bakancsok tekintetében volt igen 

szűkös.  

A várnak ugyanis 120.000 katonát és mintán a polgári lakosság élelme elfogyott kb. 

30.000 polgári egyént, összesen 150.000 embert és 22.000 lovat kellett élelmeznie. Ezen 

létszámra a rendes élelmi adagok kiadása mellett a vár csak kb. január 20-ig lelt volna tartható. 

Az élelmi adagokat fokozatosan redukálták, a 22.000 lóból 18.000-et élelmezési célra levágtak. 

A megmaradó 4000 lóra a védőrség mozgékonyságának biztosítására való tekintettel azonban 

feltétlenül szükség volt.  

Hogy a vár 1915. március hó 22.ig tartható volt eltekintve az élelmi adagok ismételt 

csökkentésétől és a lóvágatástól — ez egyrészt abban leli magyarázatát, hogy a vár előterepén 

lévő összes termények (takarmányrépa. burgonya. cukorrépa. stb.) szorgosan lel lettek kutatva 

és kihasználva, másrészt ezen eredmény csak élelmi pótlékok alkalmazásával volt elérhető.  

A kenyérlisztbe korpát, majd csontlisztet, sőt 20 százalék erejéig falisztet kevertek. 

December második felétől kezdve a védőrség csaknem kizárólag lóhúst fogyasztott. A magyar 

legénység eleinte idegenkedett tőle, de később megszokta.  

Lóhúsból delikatesek is készültek, lómájpástétom, lósonka, stb.  

A legénység azonban legjobban a kenyéradag elégtelenségét sínylette.  

A lovakra is rossz sor járt. Nem volt széna, nem volt szalma. Kis zabadag mellett sózott 

faforgácsot kaptak.  

Szóval a második körülzárolás utolsó három hónapjában erősebb volt a küzdelem az 

éhséggel. mint az oroszokkal. Az ostromlott váraknak ez a kérlelhetetlen réme megőrölte az 

ember és ló erejét. A betegállomány ijesztően nőtt, már február hónapban 60-an haltak meg 

végkimerülésben, vagy mint az orvosok nevezték »kihűlésben«. A halálesetek száma napról-

napra emelkedett. A téli ruházat hiánya és a lábbeli hiányossága még fokozta a halandóságot.  

Közben az idő telt és a várat már csak néhány hét választotta el attól az időponttól, mikor 

élelme elfogy. Még egyszer felcsillant ugyan a remény, hogy a vár talán mégis felszabadul, 

éspedig akkor, mikor hadseregeink Przemysl felmentésére újból támadásba fogtak. (Lásd 6. sz. 

vázlatot.) Hadseregeink azonban csakhamar megakadtak, egyedül Pflanzer-Baltin 

hadseregcsoportjának sikerült a Bukovinát felszabadítani. Az oroszok ellentámadása azonban 

e hadseregcsoport előnyomulásánál is határt szabott.  

A Hindenburg vezetése alatt álló 8. és 10. német hadsereg ugyankkor az orosz északi 

szárnyhadseregét mindkét oldali átkarolással megsemmisítette, de az oroszok helyzetére ez a 

fényes siker épp úgy nem volt hatással, mint Pflanzer-Baltin hadseregcsoportjának sikere. 



 

Az om. hadvezetőség még egy kisérletet tett Przemysl felszabadítására és február végén 

a 2., 3. és a német déli hadsereggel újból megkezdődött a támadás. A hadseregek azonban nem 

értek el említésre méltó sikert sőt az oroszok elkeseredett ellentámadásba kezdtek. 

Przemysl várának sorsa tehát meg volt pecsételve.  

A saját hadseregektől elszigetelten, elhagyottan vívta a vár utolsó küzdelmét.  

Március 19-re volt kitűzve az utolsó kitörés napja lásd 4. sz. vázlatot, melynek, ha a 

védőrség megakart- menekülni. áttöréssé kellett válnia.  

Az áttörőcsoport ereje: 49 zlj és 15 üteg volt és magvát a 23. h. ho. 8500 főre leolvadt 

harcosai képezték.  

A támadás iránya Mosciska volt. A támadást az éj leple alatt és töltetlen fegyverrel 

kellett végrehajtani.  

A 23. h. ho. csapatai által nagy lendülettel végrehajtott támadás az ellenség főellenállási 

vonaláig jutott. A kitörésben részt vett többi csapatok támadása azonban még az ellenség 

hatalmas tüzérségi tüzében omlott össze és azok csakhamar visszavonultak az övvonalba. A 23. 

honvéd hadosztály teljesen magára maradt s mivel jobb szárnyát fölényes ellenség megtámadta 

és a várparancsnok különben is elrendelte az általános visszavonulást, Tamásy altábornagy is 

kénytelen volt visszarendelni honvédeit az övvonalba.  



Az utolsó kitörésben a 23. h. ho. csaknem megsemmisült. 8500 főnyi 

ütközetlétszámából csak 2662-en tértek vissza. A ho. tehát néhány óra alatt 68.5 százalék 

veszteséget szenvedett. Hősiességének, bátorságának e beszédes tanúsítványához, úgy vélem 

nem kell kommentár! 

Miután az áttörési kísérlet meghiúsult és a védőrség még mindössze csak 3 napi 

eleséggel rendelkezett, nem maradt más hátra, mint a várat teljesen elpusztítani, hogy egy 

használható ágyú, egy használható puska vagy kard se jusson az ellenség kezébe.  

Március 22-én reggel 5 órától 6 óra 30 percig valamennyi erődöt, ágyút, hidat, 

lövőszerraktárt, telefon és távíró-berendezést felrobbantották, a lőfegyvereket, szuronyokat, 

kardokat széttörték, az autókat, kocsikat, nyergeket feltüzelték, a még megmaradt kb. 1000 

lovat pedig levágták.  

E romhalmazt vette át azután március 22-én az ellenség. 117.000 - éhes, rongyos 

katonán és munkáson kívül semmi sem esett az ellenség kezébe. Különben a várvédők egy 

negyede kb. 30.000 ember sebesülten és betegen került fogságba.  

A vár feladása súlyos veszteséget jelentett a saját hadseregekre nézve, mert felszabadult 

a 11. orosz hadsereg, mely Daniloff orosz tb. adatai szerint még ekkor is két hadtestből állott.  

Mindennél azonban károsabb volt az az erkölcsi hatás, melyet Przemysl eleste az 

anyaországban és a semlegeseknél — elsősorban a régóta ingadozó Olaszországnál — keltett.  

A vár 6 hónapi hősies kitartását úgy barát, mint ellenség a legteljesebb mértékben 

méltányolta. Az orosz főparancsnokság elismerése jeléül Przemysl védőrsége minden tisztjének 

megadta a jogot, hogy hadifogságban kardot viselhessen. Artamanow orosz tábornok pedig, ki 

Przemyslnek orosz parancsnoka lett, a városparancsnokság átvételével kiadott parancsban 

Przemysl védőrségéröl a legnagyobb elismeréssel szól, mondván:  

» ... Több havi, vitéz és hősies védelem után. a védelem utolsó eszközeinek 

megsemmisítése és a hidak felrobbantásának befejeztével, éhínség által kényszerítve az 

ellenség Przemysl várát a 11. hadsereg csapatainak átadta. « 

Przemysl minden védőjének azonban örökre fülében csengenek és szívében visszhangra 

találnak azok az elismerő búcsú szavak, melyekeL agg felséges királyunk és legfőbb hadurunk 

a március 19-iki kitörés után a védőrséghez intézett:  

»Bár mély fájdalommal tölt el, hogy Przemysl védőrségének tegnap oly merészen 

megkísérelt áttörése megtört az ellenség túlerején, mégis fájdalmas büszkeséggel tekintek a 

derék férfiak példátlan áldozatkészségére, akiknek nem jutott osztályrészül a siker  

Mindenkinek, aki ott harcolt szívem mélyéből mondok köszönetet a hőstettért és áldom 

azok dicső emlékét akik életüket áldozták a becsület mezején. 

Még a távol jövőben is fennen fogja hirdetni a történelem, hogy mit teljesítettek 

Magyarország—Ausztria harcosai Przemysl várának legerélyesebb védelmével: állhatatosak és 

vitézek voltak mindvégig. « 



EGYKORÚ KÜLFÖLDI HÍRLAPOK SZEMELVÉNYEINEK ISMERTETÉSE.  

Előadta: Marschalkó Jenő ny. á. ezredes.  

A külföldi lapszemelvények közlését azok megszerzésének történetével és jelentőségük 

bírálatával kelt kezdenem.  

A közlendő lapszemelvények ma a m. kir. Hadtörténelmi Levéltár tulajdonát képező 

újságszemelvény - gyűjtemény kivonatát képezik. E gyűjteményt a háború alatt a Nemzeti 

Muzeum Széchényi könyvtára kapta a Svájci »Argus der Presse« (Sajtó— figyelő) nevű 

.vállalattól, mely a művelt világ újságjaiból azokat a cikkeket, melyekben Magyarországról 

vagy magyarokról írtak— sokszor »osztrák« megjelöléssel — kivágta és a Széchényi 

könyvtárnak megküldte. Ettől szerezte meg a Hadtörténelmi Le véltár, amely megengedte az 

ismertetést. A gyűjtemény nem teljes, de mégis igen terjedelmes. E szemelvények a Przemysl-

re. vonatkozó közleményeknek is csak igen kis részét képezik.  

Tartalmuk tökéletlen. Ellenségeink kedvező eredményeik jelentőségét felfújták, míg a 

mieink azt leszállítani igyekeztek. A semleges sajtó e két szélsőség között kereste az igazságot.  

A kivonat ismét tökéletlen. Csoportosítása nehéz, mert a sokszor téves - adatok egészen 

keverten jelentek meg a pillanat hatása alatt sietve készült hírlapi tudósításokban. 

Kiválasztásukat ismertetésem befejezésében jellemezem majd.  

A külföldi lapok bőven és hosszú ideig tárgyalták Przemysl jelentőségét és a védelem 

történetét a vár eleste után. Különösen kiemelkednek az angol »Times« és a svájci »Neue Zü-

richer Zeitung« terjedelmes cikkei. Feltűnő, hogy az elsősorban érdekelt és annak idején 

bizonyára a leghosszabban beszámoló orosz lapok anyaga hiányzik. Valószínűleg azért, mert 

ezt a nyelvet az Argus-nál nem értették. Csak két lapszemelvényt és egy orosz vezérkari ezredes 

munkájából néhány mondatot említhetek, .aki »A« (Én) jelnév alatt 1916-ban megírta a háború 

első két évének rövid történetét.  

A szemelvények angol, francia, olasz, orosz és svájci újságok. cikkeiből valók. Mindig 

megjelölöm a forrást és keltet.  

Elsősorban a vár  

hadászati jelentőségére 

vonatkozó híranyagból közlöm a következőket:  

Przemyl elfoglalása szövetségesünk részéről vitán felül a legnagyobb eredmény. melyet 

a háború kezdete óta jelentettek. Przemysl az osztrákok Metzje volt. — (La Croix .IV. 2.)  

Míg Przemysl állott, az oroszok. nem gondolhattak komoly betörésre- Magyarországba, 

amint Napóleon sem hatolhatott be Ausztriába, amíg Mantua meg nem adta magát. — (The 

Times III. 24.)  

Hadászati ku1cspont. Hadászati szempontból Przemysl elfoglalását az oroszok részéről 

összehasonlíthatjuk Port-Arturral. Przemysl épp úgy hadászati kulcspontja volt az egész keleti 



mint Lille a nyugati hadszíntérnek. Az elesett vár uralkodott az összes közlekedési vonalakon 

Galíciában, a kárpáti szorosokon és Krakkó felé egyaránt.  

Most állapítsuk meg az erőt, mely ostromolhatta Przemyslt. Amennyire meg tudom. 

itélni, az elesett vár védőrsége 70.000 ember volt 2500 ágyual. Ha e számok helyesek, akkor az 

oroszoknak legalább 300.000 emberük kellett a nagy vár ostromára, hogy azt teljesen 

körülzárhassák és minden pillanatban készen álljanak külső felmentő támadásokkal szemben. 

(Daily Express III. 25.) 

Nagy számú tapasztalt orosz csapatok felszabadulása ott ...1  végleg eldöntötte ... a 

mérleget a kárpáti csatában. — (The Times III. 25.)  

Két hónapon keresztül az ellenség kétségbeesetten harcolt Przemysl felmentéséért. Ez 

200.000 halottjába és több mint 100.000 foglyába, 30 ágyújába és 320 géppuskájába került, 

nem számítva az elfoglalt vár helyőrségét. — (The Times III. 25.)  

A legfontosabb és valószínűleg a legsúlyosabb következményekkel bíró hír, melyet  

tegnap a távíró jelentett, Przemysl eleste….. A vár ebben a háborúban rendkívül fontos szerepet 

játszott... (Neue Züricher Zeitung III. 23.)  

Przemysl elesett. .. Przemysl eleste lehetővé teszi az oroszoknak, hogy a kárpáti sereget, 

mely megszabadult a hátában volt veszélytől, megerősítsék. — (Journal de Geneve III. 23.)  

Ami a szabaddá vált erőket illeti, okos dolog. ha nem szellőztetnek számot. Az angol 

újságok 250.000 emberről írnak... e szám hihetetlennek látszik. — (Journal de Geneve III. 25.)  

A Dardanellákban és a franciaországi és flandriai fedezékekben lévő harcosok gondolni 

fognak Przemyslre s az orosz győzelem nagyobb erőfeszítésre fogja őket tüzelni. — Daily 

Express III. 23.)  

A hadászati helyzet jellemző különlegessége, mely óriási befolyással volt a további 

hadműveletekre és tervekre nálunk éppúgy, mint az ellenségnél, a hadseregeink hátában maradt 

osztrák vár, Przemysl volt. Benne rekedt Kusmanek tábornok 100.000 főnyi helyőrsége. A vár 

ellen kezdetben különítményt állítottunk, amely fokozatosan egész hadsereggé fejlődött és a 

várat minden oldalról körülvette.  

A vár befolyásáról ellenségünk haditerveire alig lehet vitatkozni, hiszen a vár 

felszabadítása alapgondolata volt az ellenség legközelebbi hadműveleteinek a galíciai 

arcvonalon. — (»A« 1915. január kezdete.)  

Przemysl elfoglalása újabb lökemet adott a Kárpátokra támaszkodó hadseregeinknek. 

Az ostromló hadsereg egy része újabb hullámként ömlött a hősök dicső soraiba, kik már 

csaknem a gerincére kúsztak fel a hegységnek és megerősítette előnyomulásunkat. (»A«)  

                                                             
1 A pontozott helyeken a kivonatból kihagyott szöveg áll.  

 



Meg kelt jegyeznem. hogy »A« művében 1915-ben Przemysl elestével külön korszakot 

különböztet meg. Erre mutat e cím »Przemysl elestétől a nyugat-galíciai hadművelet 

kezdetéig.« 

II. A politikai jelentőséget illető cikkekből: 

Egy birodalom ha1áltusája: Przemysl elesett. Ez a kettős birodalom haláltusájának 

kezdete. Ez a legfontosabb része annak a véres tragédiának, melyet az egész világ előtt 

véghezvittek a hét hónapos szakadatlan küzdelem folyamán. — (Daily Express IH 23.)  

Események, még ha azokat előre láttuk is; ha óhajtott álmok megsemmisülésének 

kézzelfogható és helyrehozhatatlan alakot adnak, a háborúban nagy erkölcsi visszhangot 

keltenek. Ilyen esemény Przemysl eleste. (La Libre Parole IV. 12.)  

Németország és Ausztria sokat magasztalt holtig való testvérisége Przemysl elestével 

kissé szenvedett... Przemysl eleste nyílt elkedvetlenedést keltett a németek között, kik 

hálátlanul elfelejtik azt a rettenetes istenítéletet, melyen szövetségeseik a várban átestek, és akik 

az ellenségeskedés kezdetétől leszólják Ausztria haditervét — (Daily Epress 11. 4.) 

Szófiából jelentik a Timesnek, hogy Przemysl eleste a szövetségesek javára hangolta 

vissza a közvéleményt, melyet a Dardanellák melletti szövetséges flotta vesztesége múlóan 

elkedvetlenített volt. — (La Croix III. 27.)  

III. A felszerelés és a helyőrség összeállítása tekintetében: 

Przemysl helyőrségének nagysága váratlan volt... Oly nagy vár védőrségének legfeljebb 

60.000 főnek kellett volna lennie. A többlet onnan eredhet, hogy az osztrákok novemberi 

visszavonulásakor sok ezred nem tudott idejében kijutni Przemyslből és tétlenségre volt 

kárhoztatva. — (The Times III. 25.)  

Nagyon . rossznak kellett lennie a vár tüzérségi felszerelésének. A lövegállásokban még 

sok elöltöltő és avult szerkezetű vaságyú állott. Az oroszok aligha bánkódnak azon. hogy ez a 

tüzérségi lim-lom (Plunder), az átadás előtt megsemmisült. — (Neue Züricher Zeitung III. 29. 

) 

IV. A védelem hősiességéről szóló szemelvényekből: 

Przemys1 eleste. Kétségtelen, hogy Przemysl védelmét jól vezették. Kusmanek 

tábornok megtette a lehetőt és a lehetetlent. Letörte őt az éhség és az orosz lövedékek egyaránt 

Az ő hősies ellenállása és csapataié a legnagyobb dicsőséget jelentik az osztrák hadseregnek. 

A helyőrség főként magyarokból és lengyelekből állott.. (Gazette de Lausanne III. 29.)  

Przemysl sorsát tárgyalva meg nem tagadható az őszinte bámulat adója a vitéz 

várőrségtől, melyet az összes haditudósítók által hősiesnek magasztalt védelem után az éhség 

kényszerített a megadásra. (La Stampa III. 26.)  

Elismeréssel kelt adóznunk az osztrák védőrség szívós küzdelmének, mely - úgy látszik 

— az utolsó leheletig tartott ki. — (The Times III. 23.)  



Összességében a feladás története elszomorító jelenséget képez, melyben az egyedüli 

felemelő tünet az éhség gyötörte magyar csapatok hősiessége és az orosz győzők példás 

magatartása. — (The Times IV. 4.)  

Przemysl a feladatát, mint vár, oly jól teljesítette, amint az egyáltalában csak lehetséges 

volt. Két ízben tette lehetővé a saját hadseregének hogy reá támaszkodjon, gyülekezzen és 

kiegészítse magát és védte annak hátsó összeköttetéseit Két ízben kényszerítette a győztes 

ellenséget, hogy tetemes erőket tartson készen a körülzárás biztosítására és ezzel az ellenség 

nagyszámú csapatait hosszú időre lekötötte és meggátolta, hogy azok másutt alkalmaztassanak. 

Többet vártól már követelni sem lehet. Hogy végül éhség miatt el kellett esnie, az a sors 

tragédiája. A vitéz védőrségtől és annak akaraterős parancsnokától igazi katona nem tagadhatja 

meg elismerését. — (Neue Züricher Zeitung III.23)  

A főherceg e1ismerése. Bécsi távirat megállapítja, hogy Frigyes főherceg tábornagy 

hadseregparancsot adott ki, mely közli, hogy Przemysl elesett, miután a művek, hidak, 

fegyverek, a lőszer és mindenféle hadianyag mind megsemmisült A parancs folytatja: 

»Üdvőz1et és köszönet Przemysl veretlen hőseinek... Przemysl védelme örök időkre ragyogó 

lapja marad hadseregünk becsülete könyvének. «— Reuter. — (Daily Express III. 24.)  

V. A 23. honvéd hadosztály kiemelése tárgyában: 

Nincs kifejezés, mely elegendő volna e szürke szakállasok (barbe— grigie) és hatalmas 

parancsnokuk, Tamásy tábornok vitézségének magasztalására. E szürke szakállasok vérükkel 

áztatták a földet a vár körül ... (Itt meg kell jegyeznem, hogy Tamásy táborszernagy urat a lap 

cikke tévesen népfelkelők parancsnokának teszi meg.) — (La. Stampa III. 26.)  

A helyőrség magja.. — (The Times III. 22.)  

Przemysli foglyok. A tegnap Moszkvába ért foglyokat Przemyslböl Lublin_Breszt-

Szmolenszken át irányították. Ezek Przemysl védőrségének és általában az egész osztrák 

hadseregnek legjobb és legerősebb csapatai, az úgynevezett magyar honvédek...  

A megérkezett magyar honvédek a vasútra szállás előtt két napig gyalog mentek, de 

egyáltalában nem látszanak sajnálnivaló, kimerült és beteg embereknek... — (Ruszkoe Szlovo 

IV. 2.)  

(Lásd még az áttörési kísérletnél a 23. honvéd hadosztályról.)  

VI. A kitörésekről szóló szemelvények közül: 

Gyakran törtek ki az osztrákok a várból. A legfontosabbak voltak a december 15-19-iki 

és a március 18-iki kitörések. (Lásd ott!)  

Előbbit öt gyalog ezred hajtotta végre Bircza irányában, abban a reményben, hogy 

egyesülhet a Kárpátokból ebben az irányban előretörő osztrák sereggel…  

A kitörő különítmény egy helyen megtámadta a körülzáró vonalat, áttörte azt és 

eredményesen haladt előre kb. 13 mérföldre a vár külső erődjein túl.  



A helyzet komoly volt és Szelivanov tábornok döntő rendszabályhoz nyúlt Friss 

csapatokat hozott a veszély helyére és a kitörő különítményt visszaszorította a várba. E 

kisbérletet a helyőrség drágán fizette meg. Az osztrákok 3000 halottat, sebesültet és foglyot 

vesztettek. (The Times IV. 3.)  

Kitörés sokszor volt és hevesek voltak. A legszívósabb köztük valóságos három napos 

csata volt december 12-étől 15-éig, melyben az ostromlott sereg azt remélte, hogy kezét 

nyújthatja annak a seregnek, mely a Kárpátokról leszállva Limanovánál harcolt... Mert egész 

hadsereg volt Przemyslben... — (Gazette de Lausanne III. 20.)  

Galíciai eredményünk ellensúlyozására az osztrákok és németek... heves és szakadatlan 

támadásokat vezettek az egész Visztulán-túli arc vonalon és Przemysl védőrsége rendkívüli 

szívóssággal, csaknem naponta és a legkülönbözőbb irányokban vakmerő kitöréseket kezdett 

(1914. december »A«).  

Przemysl védőrsége, mely szikratávirat útján értesült az osztrákok új haditervéről, mind 

gyakrabban tört ki azzal a céllal, hogy hadseregünk hátában zavart támasszon. Egyik kitörése, 

melyet Bircza irányában hajtott végre december elején, különösen komoly volt, de csapataink 

visszaverték azt és az ellenséget visszaszorították a várba.. (1911. december. »A«).  

VII. Az áttörés kísérletről szóló jelentésekből: 

Minden várnak el kell esnie, ha nem védi többé tábori hadsereg.. (Itt leírja a különböző 

változatokat) ... végül élelmiszer vagy lőszer hiány kényszeríti a feladásra Ebben az esetben a 

helyőrség összeszedi végső erejét egy utolsó áttörési kísérletre. Ritkán sikerül ez. De a 

fegyverbecsület meg van mentve és a parancsnoknak joga van feladni a várat. Ez történt 

Przemyslben. — (Journal. de Geneve III. 24.)  

A tábornok utolsó felhívása. Illetékes helyről kapjuk alábbi szövegét azon parancsnak 

melyet Kuzmanek tábornok Przemysl várának parancsnoka a helyőrséghez az utolsó kitörés 

előtti napon, március 18-án intézett. »Hősök… Hős katonák utat kell nyitnunk és meg is nyitunk 

egyet.« Több mini 20.000 embernek kellett volna reszt vennie a kitörésen, de több köktelék 

megtagadta az indulást, dacára a parancsnok parancsának. Csak a 23. honvéd hadosztály, a 8. 

landwehr dandár egyes részei és a 4 -es huszárok vettek tényleg részt. A vereség melyet 

szenvedtek, döntő volt —— Reuter. — (Daily Express III. 24.)  

Az utolsó nagy kitörés, március 19-én, csak egy magyar honvédhadosztállyal, néhány 

zászlóalj landwehrrel és egy huszárezreddel volt végrehajtható, az egyedüli még harcképes 

csapatokkal.. — (Gazette de Lausanne III. 29.)  

A przemysli kitörést az egész 23. honvéd hadosztály hajtotta végre, mely a 2., 5., 7. és 

8. ezredből állott. A kitörést visszavetve 107 tisztet fogtunk a 2. ezred parancsnokával és 3954 

embert… A hadosztály vesztesége halottakban és sebesültekben óriási volt. —— (Orosz 

jelentés a The Times-ban III. 22.)  

A március 18-iki kitörés az utolsó volt. Az éhes helyőrség kétségbeesett kísérlete volt 

ez az áttörésre... Kuzmanek tábornok az oszlopok élére a legjobb magyar csapatokat helyezte, 

a 23. honvéd hadosztályt. . . De mindamellett nem ért el eredményt . . . az orosz állások itt 

nagyon erősek voltak és sok tüzérség... az ágyuk könyörtelenül és pontos lövésekkel kaszálták 

a magyarok oszlopait. — (The Times IV. 3.  



Március 19-én a védők kétségbeesett kitörést kíséreltek meg. Végrehajtotta a 23. honvéd 

hadosztály… A honvédek vesztesége halottakban és sebesültekben óriási volt. Ez kétségtelenül 

az a vereség, mely a feladást okozta. .— (Journal de Geneve III. 23.)  

Przemysl védőinek helyzete reménytelen volt péntektől (III. 19.) kezdve, amikor a 

legjobb honvéd hadosztály megsemmisült. — (La Croix III. 24.)  

Március 18-án éjjel az osztrákok a Senkowka szakaszban támadást kezdtek. ... E 

támadás egyetlen célja volt figyelmünk elterelése Przemysl-töl annak a döntő kitörésnek 

támogatása, melyet a helyőrség a következő napon indított meg. — (La Croix III. 26.)  

1915. március 6-án 19-én Przemysl helyőrsége, vagyis a 23. honvéd hadosztály 

eredménytelenül kísérelte meg ostromló gyűrünk áttörését. Maguk a magyarok, kik ebbe a 

harcba indultak láthatólag kevéssé bíztak a sikerben. . . . Tudták, hogy a helyőrség szláv ezredei 

őket nem támogatják, hogy azok úgy vonzódnak Oroszországhoz, mint a harmatcsepp a naphoz 

... — (Ruszkoe Szlovo IV. 16.) 

VIII. A felszerelés elpusztítása, zsákmány és az eredmény megünneplése 

ellenséginknél. 

Az összes adatok szerint az erődöket, ágyukat és raktárakat Kuzmanek tábornok 

alaposan tönkretette. — (The Times III. 25.) 

A feladott vár helyőrsége állott: 9 tábornokból, 93 törzstisztből, 2500 főtiszt és 

tisztviselőből, 117.000 altiszt és legényből. — (The Times III. 24.)  

A jelenet... mikor a kiéhezett osztrák és magyar katonák sóváran szaggattak véres 

húscafatokat a levágott lovak tetemeiből és azokat nyersen nyelték, egyike a szörnyűségekben 

annyira bővelkedő háború legborzasztóbb részleteinek. — (The Times IV. 3.)  

Dacára annak, hogy Przemysl sorsát Bécsben már hétfőn (ill. 22.) korán reggel ismerték, 

megtiltották az újságoknak a közlését kedd reggele előtt. Időközben Frigyes főherceg hadsereg 

parancsát készítik a hadsereg számára.,, — (La Libre Parole III. 26.)  

Przemysl feladását Petrográdban túláradó örömmel ünnepelték, mint nagy eseményt. 

Vitán felül az is az. — (Gazette de Lausanne III. 29.)  

Nis, március 28... — Przemysl feladása itt a legnagyobb lelkesedést váltotta ki. A várost 

fellobogózták és kivilágították. Az újságok Przemysl elfoglalását a közös feladat egyik 

legnagyobb eseményének tekintik. — (La Croix III. 25.)  

Mielőtt előadásomat befejezném, kérem megengedni, hogy felolvashassak egy 

költeményt magyar fordításban, amely mutatja azt a páratlan hatást, amit az áttörési kísérlet 

szűkszavú híre olyanokban okozott, akik nem voltak közvetlenül érdekelve az abban kiütköző 

magyar hősiességben, de akik nem tudtak elzárkózni a magasztalásától. A költeményt osztrák 

katona írta: Rittmeister Ernst von Dombrowski, címe eredetiben: »Die 10.000 Honvéd’s von 

Przemysl« és megjelent az akkori összes osztrák napi és képes lapokban.  

Ide iktatjuk eredetiben és új szabad fordításomban:  



Der Feste letzte, bange Stunden nah’n.  

Was Manneskraft vermochte. ist getan.  

Nun rüstet sich zum Ausfall, bleich und schwer  

Die Reckenschar von einst, als Siechenheer.  

Sie straucheln oft, die Füsse tragen kaum.  

Sie venken taumelnd vorwärts, wie lm Traum,  

Doch mit der letzten Kräfte Aufgebot  

Begrüssen singend sie den sichern Tod.  

 

Zurück! befiehlt der Hörner trüber Schall!  

Zurück! Wir brechen nicht den Eisenwall!  

Geht stolz und ruhig in die Ehrenhaft,  

Schont für den Frieden Eure junge Kraft!  

Kopfschüttelnd mit erhab’nem Angesicht  

Zieh’n sie dahin: Kennt Ihr die Honvéd’s nicht!  

Versagt den Sieg uns grimme Hungersnot,  

Nun wohl. dann geh’n wir singend in den Tod! 

 

Da öffnet dröhnend sich des Abgrund’s Tor  

In Flammenschein und fahlem Wolkenflor,  

Ein tausendfacher Mörderrachen speit  

In teuflisch brüllender Dreieinigkeit  

Blei, Eisen, Feuergarben in die stürm’nde Schar.  

Sie aber schreitet weiter. stolz und starr!  

Ob auch die Hölle selber sie umdroht,  

Die Honvéd’s gehen singend in den Tod! 

  

Aus freiem Willen fielen auf dem Plan  

Von Ungarn’s Sőhnen an zehntausend Mann!  

Die haben, als das Schocksal sie ereilt,  

Den wunden Stolz mit rotem Blut geheilt!  

Schlaft wohl, wir weihen Euch mit treuer Hand  

Ein goldnes Blatt mit schwarzem Trauerrand,  

Darauf in Flammenglut die Inschrift loht:  

Die Honvéd’s gehen singend in den Tod.  

 

 

Közelg a vég, habár megtéve mind,  

Mit hősitől kívánhatott a hon. —  

Fakón és roskadón mégis kitör megint  

Az egykor vassereg, ma éhség roncsa — rom.  

Mint alvajáró meg-meginog, - lerogy, —  

De hite újra kelti s talpra állt,  

Hisz’ hazajuthat, aki el nem fogy  

S ha kell, dallal fogadja a halált!  

 

»Megállj! Süvit a kürt riadt szaván,  



»A vasgyűrűn kitörni nem lehet.  

Tűrd sorsodat, — a megbékélt hazán  

Találod majd munkában kedvedet!»  

»Nem ám! Nem ez a honvéd szelleme!«  

»Előre csak!« a honvéd így kiált,  

»Ha győzni nem tudunk. mint kellene.  

Inkább dallal köszöntjük a halált!« 

 

Dübörgve nyitja rájuk poklait  

Ezer halált okádva ágyú, — gép...  

Vas. ólom, — láng. miljom acél hasit  

A törtető csapatba... — Szörnyű kép!  

De büszke lendülése nem akad  

S előre tör, ameddig nem talált  

Reá a végső perc de azalatt  

Dalolva üdvözölte a halált! 

 

Szabad, dicső halálra harcmezőn  

Rabsorsot kellett vérrel váltnia  

Hős tízezernek, mind derék legény,  

Nagyar hazának vakmerő fia — —  

Legyen nyugodt örökre álmotok,  

Aranyra gyász közt lángbetükkel áll  

Bevésve, mit Ti vérrel irtatok:  

»A h o n v é d dallal várja a halált«  

Azt hiszem sikerült elérnem célomat: bemutattam, hogy Przemysl védelméről, a 

védőrség kitöréseiről, a magyar csapatok hősies magatartásáról e harcokban, a 23. honvéd 

hadosztály döntő szerepéről bennük és az áttörési kísérletről a világ sajtója eléggé alaposan 

tájékoztatta közönségét és fenntartás nélkül magasztalta a magyar honvédek harcos erényeit.  

Ez a cél vezetett a szemelvények kiválasztásánál, hogy ezzel is leróvjam az elismerés és 

kegyelet adóját embereimmel szemben, kikkel ott jártam és láttam azt a képet, amikor a 

percenként 48-ig lesüllyedt ütérverésű névtelen hősök a H y m n u s z t és S z ó.z a t o t 

énekelték, ettől az önként fakadt imától átszellemültek és azután rohantak puskaropogásba, 

gépfegyverkattogásba és ágyúdörgésbe — az utolsó szivverésig előre!  

Oly emlék ez, mely vigasztalhat bennünket és bízzunk benne, hogy a magyar föld és 

hagyomány, a magyar szó, dal és ima megismétli e csodát, ha kell!  

És visszatér e hősök fényes alma, az őket hajtó ragyogó remény: a békés, boldog. 

büszke, Kárpát övezte nagy magyar H a z a!  

MAGYAR VILÁG PREMYSL-BEN.  

Írta es felolvasta Dr Geöcze Bertalan szkv százados, ügyvéd  

Mélyen tisztelt ünneplő közönség  



Mielőtt arról a magyar világról beszélnénk, amelyet mi teremtettünk meg 1914—15-

ben Przemysl-ben, gondoljunk előbb — ha csak néhány percre is — nagy királyaink korára, 

amidőn magyar uralkodott azon a földön, amikor a költő szerint »Magyar tenger vizében hunyt 

le észak, kelet, s dél hulló csillaga.«.  Gondoljunk továbbá II. Rákóczi György erdélyi 

fejedelemre, aki 1657-ben a svédek támogatására hadaival Lengyelországba vonult és neve, 

harcai vonatkozásba jutottak Przemysllel. Przemysl már akkor fontos szerepet játszott, mint 

erődítmény, tekintettel rendkívül előnyös fekvésére.  

II. Rákóczi György 1657. februárjában a Medyka és Torki közti széles lapályokba ütötte 

fel táborát.  

Przemysl 1500 főre rugó kis védőrségével nem fejthetett ki ellentállást a túlerővel 

rendelkező fejedelemmel szemben, s követei útján arra kérte őt, hogy álljon el az ostromtól. — 

Rákóczi engedett a kérésnek, nagy hadisarcot vetett ki a gazdag városra, s azután anélkül, hogy 

a városnak csak a legkisebb kárt okozta volna, seregével észak felé eltávozott  

A przemysli polgároknak azonban fájt az erős hadisarc és keservüknek abban a 

szerencsétlen formában adtak kifejezést, hogy megtámadták azt a 16 kocsit, amely magyar 

fedezet alatt Przemysl mellett elhaladva Rákóczi Györgynek és csapatainak hazai bort szállított.  

A támadás ugyan eredménytelen maradt, mert a magyar fedezet visszaverte azt, de az 

eset felbőszítette Rákóczit, aki példás büntetéssel akarta a várost sújtani.  

Kiadta a rendeletet Kemény János tábornokának, hogy csapataival azonnal vonuljon 

Przemysl ellen, vegye be a várost és büntesse meg annak vakmerő lakóit.  

Március 1-én érkezett Kemény János magyar csapataival Przemysl alá.  

A túlerőben levő ostromló sereg láttára a szorongatott város két parlamentért küldött 

Keményhez, hogy vele béketárgyalásokat kezdjenek. A parlamentér kérését egy Gradski nevű 

lengyel is támogatta, aki Rákóczi szövetségese volt s ezek végre is engedékenységre bírták az 

ostromló vezért, aki megfelelő feltételek mellett hajlandónak nyilatkozott a további ostromtól 

elállani.  

A város a feltételeket elfogadta.  

Így végződött a két ízben is abba hagyott magyar ostrom.  

Az akkori támadókból az elmúlt világháborúban védőkké lettünk. Akkor Nagy-

Magyarországért, a magyar gloireért harcoltunk és támadásunkat siker koronázta: most 

szövetségeseink érdekeit védelmeztük és hiába voltunk verhetetlenek, szerencsétlen 

körülmények miatt a siker nem szegődött mellénk.  

Rákóczi korában bizonyára nem volt olyan szembetűnő különbség a harci eszközök 

tekintetében az ellenfeleink és a m felszelésünk között, mint amilyen az 1914—15-iki harcok 

alatt Przemyslnél, ahol majdnem azt mondhatnám hogy Rákóczi korabeli harceszközökkel látta 

el a várat a vezetőség. Przemysl vára az osztrák-magyar hadvezetőség mostoha gyermeke volt. 

A delegációk által megszavazott pénzeket az olasz front kiépítésére fordították, annál is inkább, 

mert Galíciában csak támadó hadműveleteket vettek számításba. Przemysl berendezése avult, 

ővvonala célszerűtlen, erődei régiek, nem modernek, akadályai nevetségesen gyengék, a 



tüzérség nagy része ócskavas, a ruha és élelmezési raktárak üresek voltak. A magyar védősereg 

hősiessége páratlan önfeláldozó munkája és emberfeletti kitartása mindent pótolt volna, csak 

az élelmiszerek fogyatékosságát, a raktárkészletek hiányát nem tudta pótolni  

A mozgósítás elrendelése. után a magyar munkások tízezrei jelentek meg Przemyslben 

hogy neki fogjanak a védelmi vonalak kiépítésének, amelyek békebeli állapotukban a 

védelemre egyáltalán nem voltak alkalmasak. Magyar tisztek és magyar mérnökök vezetése 

alatt dolgoztak faradságot nem kímélve a magyar munkások és megfeszített munkájuknak volt 

köszönhető, hogy amikor a véres lembergi csata után hadseregeink visszavonultak, amikor az 

oroszok a vár közelébe érkeztek, az övvonal legnagyobb részét már védhető állapotban találták. 

Az övvonal veszélyeztetett részein az erődökben és térközökbe magyar népfelkelők és 

honvédcsapatok kerültek, az övvonal elé tolt állásokba magyar védőcsapatokat rendelt a 

várparancsnokság. A védővonal célszerűtlen fekvése következtében ugyanis előretolt állásokat 

kellett megszállni és berendezni, nehogy az ellenség túlságosan megközelíthesse és lövethesse 

a várost. Ezen előtér állásokat már a körülzáró orosz csapatok tüzében jelölte ki Tamásy Árpád 

a 23. honvéd hadosztály parancsnoka, azon hadosztályé, melyet, mint feltétlenül megbízható 

magyar csapatokat a főparancsnokság főtartalék gyanánt rendelt a várba. Az ellenséges tüzérség 

és gyalogság tüzében, a hideg galíciai szélben, mely átsüvített a kopott egyenruhán, csodálatos 

kitartással és lelkesedéssel építették ki a magyar bakák az előtér állásokat és verték vissza onnan 

az ellenség minden támadását. A védő seregben osztrák népfölkelő ezredek is voltak, sőt két 

landwer’ ezred is, azonban a veszélyeztetett helyeken mindenütt magyarok álltak őrt és a 

támadásokat, a kitörések nehéz harcait mindenütt és mindenkor honvédcsapatok vívták. Az 

összes kitöréseket fogarasi Tamásy Árpád altábornagy vezette, vezérkari főnökével dombovári 

Révy Kálmán őrnaggyal és olyan kiváló alparancsnokokkal, mini Létay Gyula alt., akkor a 46. 

ddr. parancsnoka, Seide Rezső tábornok a 45. ddr. parancsnoka, Bernatsky Kornél ezredes és 

többi kiváló vitéz tisztjeivel. akiknek nevét egytől-egyig fel kellene sorolnom, ha erre idő volna. 

A vitéz honvédcsapatok december 18-án át is törték a körülzáró orosz gyűrűt és nem rajtuk 

múlott, hogy nem egyesülhettek a tábori hadsereggel.  

Amidőn október első napjaiban az oroszok megtámadták a vár keleti arcvonalát magyar 

csapatok, honvédek es népfelkelők verték vissza a támadást és magyar honvédek vették  vissza 

az oroszok által már megszállott Lisziczka-erődöt.  

Amidőn az élelmiszerkészletek elfogytak és a várparancsnok elhatározta, hogy 

megkísérli az áttörést, kirohanást hajt végre a védőrséggel, — a 23. honv. gy. hadosztály ezredei 

voltak azok, amelyek haláltmegvető elszántsággal, — Zrínyi Miklós szigetvári hőseinek méltó 

utódaiként törtek rá az orosz csapatokra és a túlerőben levő ellenségtől óriási veszteséget 

szenvedték. Kuzmanak gyalogsági tábornok várparancsnok több ízben dicsérte előttem a 

magyar csapatokat hangoztatva hogy azokban bízik mert azok midig megteszik kötelességeket 

és a vár elestekor Őfelségéhez intézett táviratában külön megemlékezett »a mindig oly vitéz 23. 

honvéd hadosztályról».  

Amidőn 1924 december végén a kitörések kora lezáródott és táibori hadseregeink 

visszavonulása folytán céltalanná váltak a nagyobbszabású támadások állóharc fejlődött a 

védelmi vonalakban. Időnkét a magyar ezredek is kipihenhették magukat a város belsejében 

Igaz hogy a pihenés nagyon kétes értékű volt mert derek vitézeinknek még szalmazsák sem 

jutott, hanem a lakosság érthetetlen kímélése miatt, betonpadozatú helyiségekben feküdtek a 

földön legjobb esetben faleveleken vagy forgácson.  

De csodálatos erejű a magyar faj, a magyar szellem!  



Mindezen nélkülözések, véres harcok, éhínség és nyomorúság közepette magyar élet, 

magyar kultúra irodalom és művészet keletkezett és fejlődött a lengyel városban, amely 

külsőségeiben is magyar jelleget öltött. A »Tábori Újság« március 19-iki számában így 

jellemezte ezt az életet: Harcba menő és harcból jövő magyar honvéd és népfelkelő csapatok 

vezényszava veri fel a néma utcák csendjét. Magyar dicsőségről ad hírt mindennap a nagy 

események krónikása. A verkek és unterstandok homályában, a nyirkos, hideg fedezékekben, 

csak úgy, mint a sétatereken, a kávéházakban, a hangversenytermekben és moziban, mindenütt 

magyar szavak és magyar beszéd hallatszottak. A korzón daliás magyar huszárok aranyos 

mentéjén akadt meg a lengyel nők csillogó szeme.  

Vasárnap a különböző vallásfelekezetek templomaiban magyar nyelvű szentbeszéden 

épül a magyar baka, s azután a Rynek-téren, a szegedi honvéd zenekar magyar műsorú térzenéje 

gyönyörködteti a hálás közönséget.  

Az utcasarkokon magyar nyelvű plakátok hirdetik a magyar művészet jótékony célú 

hangversenyeit és a hangversenyterem dekorációjánál sem felejti el a figyelmes rendezőség a 

magyar színeket és a magyar címert amint, hogy a — most igazán átérzett — magyar himnusz 

gyönyörű dallamát is állva hallgatja végig a hazafias lelkesedéstől megihletett közönség.  

Magyar cégtáblák kerülnek az üzletek fölé; a kirakatokban gyengéd figyelemmel 

csoportosítják a magyar színeket s minduntalan szemünkbe ötlenek az apró táblácskák: «Itt 

magyarul beszélnek», «Itt magyar naptár kapható», stb.. stb.  

Háromszáz fürge rikkancs gyerek száguldja be a város minden zugát s már égészen 

magyaros kiejtéssel — bár még a vérbeli magyar rikkancs temperamentuma nélkül — kiáltozza: 

«Tábori Újág, » 

»Rendkívüli kiadás.«  

Egész kis magyar irodalmi élet fejlődött ki a lengyel városban.  

Van magyar napilapunk a »Tábori Újság«, mely több mint 5000 példányszámban 

jelenik meg.  

Egyik magyar verskötet a másik után hagyja el a sajtót.  

Pionir bajtársunk «Lengyel mezőkön tábortűz mellett» címmel megjelent verseskötete 

alig egy hónap alatt tízezer példányban kelt el.  

Másik —honvéd — bajtársunk: «Karácsonyi tűz a gránicon» című verskötetét is mohón 

kapkodta szét a magyar nyelvű munkára éhes olvasó közönség.  

Magyár-lengyel eljegyzési kártyák adnak hírt arról, hogy przemysli tartózkodásunk alatt 

a rokonszenv olyan szálai fonódnak, amelyek állandó kapcsokkal erősítik a hagyományos 

lengyel-magyar barátságot.  

S ha alkonyatkor elmerengve sétálgatnak az ezüstös San-folyó magányos partjain, a 

túloldali Szazanie felől mélabús, majd pattogó magyar nóták danáját röpíti át hozzánk az esti 

szellő . .  



A «Tábori Ujság»-ot, melyben ez a cikk is megjelent, Molnár Kálmán egri jogtanár 

főhadnagy barátommal alapítottuk, mindjárt a körülzárás elején. Elzárva a külvilágtól, összes 

bajtársaink részére hozzáférhetővé akartuk tenni a rádió híreket s buzdítani, lelkesíteni akartuk 

a csapatokat a súlyos időkben. A kezdetben néhány száz példányban megjelenő magyar lap első 

vezércikkében a következő szavakkal fordult a magyar védősereghez: »Katonák! Magyar 

honvédek háromszinű lobogóját Przemysl utcáin lengeti az őszi szellő. Talpunk alatt az őseink 

vérével áztatott föld, szívünkben elszánt akarat, hogy ezt a földet minden ellenség ellen 

megvédelmezzük. Mindnyájan érezzük, hogy Magyarország kapujában állunk. Úgy viseljétek 

magatokat, hogy ha majd a mi magyar zászlónkat fújja a szél, fújja, haza felé fújja, akkor 

elvisszük magunkkal ezeket a lapokat, mint a mi hűséges magyar szívünk, katonai erényeink 

beszédes tanújelét!«  

Magyar bajtársaink mohón kaptak a lap után; jóformán szétszedték azt és olvasták 

buzdító cikkeit, híreit, a fedezékekben és előretolt állásokban éppen úgy, mint bent a városban.  

A Tábori Ujság» kultúrmunkája mindenre kiterjedt. Ha néhány üdvözlő sor, mely a 

hazai lapokban megjelent, kezeinkhez jutott, a «Tábori Ujság» feldolgozta azt és válaszolt reá.  

A »Tábori Ujság jótékony célokra gyűjtéseket rendezett és nagy összegeket juttatott a 

Przemysl védelmében hősi halált halt katonák özvegy és árva alapjának.  

A második körülzárás alatt az oroszok árulásra is próbálták csábítani a védőrség 

csapatait és köztük a magyarokat is. Kiáltványokat szórtak repülőgépről és juttattak a 

csapatokhoz járőrök útján, melyek közül az egyik, mint érdekes kortörténelmi dokumentum a 

»Tábori Ujság«-ban is megjelent és így megőriztetett az utókor számára. Ez a kiáltvány a 

többek között rossz magyarsággal a következőket tartalmazta:  

»Magyarok! Szép hazátok és magatoknak a sorsa van kezetekben. Amikor Ti az osztrák-

német érdekekért küzdötök, játszotok a Ti sorsotokkal. Hetven évvel ezelőtt küzdöttetek már 

egyszer az osztrákokkal, de sajnos akkor Oroszország szövetséges viszonyban volt az osztrák 

birodalommal, segített neki és Debrecen mellett hosszú időre betemetve volt a magyar 

függetlenség. Ez volt nagy történelmi hiba, amiért Oroszország drágán fizetett. A jelen 

háborúban az orosz hadsereg ezt a hibát kijobbítani fogja és a magyaroknak függetlenséget és 

szabadságot hoz. Hasonló hangnemben folytatja tovább a kiáltvány és azzal végződik, hogy: 

«Éljen a szabad, független Magyarország!»  

A Tábori Ujság» akkor közölte a felhívás szövegét és válaszolt is rá az oroszoknak; 

többek között a következőképpen: Oroszok! Felhívástokat megkaptuk ígéreteiteket olvastuk. 

Megállapítjuk azonban, hogy Ti nem ismertek minket, magyarokat. Szabadságot, 

függetlenséget ígértek nekünk, orosz kézből, orosz hadsereg jóvoltából. Hát tudjátok meg, hogy 

nekünk mások kegyelméből adott, más hatalomtól kapott szabadság és függetlenség nem kell. 

Van nekünk szabadságunk és független állami létünk. Mindegyik elmúlt ezer éves. Nem mástól 

kaptuk. Velünk született messze, távol... valahol Ázsia pusztáin, s onnan hoztuk magunkkal és 

megőriztük az új környezetben, idegen és ellenséges fajok között, minden támadással szemben, 

ezer küzdelemben.»  

Így oktatott, tanított, lelkesített, buzdított a »Tábori Ujság», minden alkalmat 

felhasználva arra, hogy a magyar nemzeti szellemet, hazafias gondolkodást, lelkesedést 

katonáinkban felkeltse, ébren tartsa és fokozza.  



Az állóharcok alatt, magyar képzőművészet is fejlődött. Sződy Szilárd szobrászművész, 

először kint az előtér állásban, azután bent. a városban műtermet rendezett be és megmintázta 

sok vitéz tiszt és katona plakettjét, amelyek nagyrészt most is megvannak.  

A város helyettes polgármesterétől megbízást kapott Sződy arra is, hogy készítsen egy 

szobortervezetet, amely megörökítené Przemysl hősies védelmét. A város ugyanis elhatározta, 

hogy a főtéren a hősies védelem emlékére díszes emlékművet állíttat, melynek talapzatán a 

védörség parancsnokának és kiválóbb tisztjeinek domborművű arcképét helyezteti el. A 

tervezet el is készült, és azt a polgármester el is fogadta. Kivitelre természetesen nem került a 

sor. A Przemysl védelménél hősi halált halt katonák síremlékét  is megtervezték es készült egy 

emlékérem-tervezet is, a vár védelmében részt vett katonák számára, melynek viselésére 

őfelsége a király engedélyét akartuk kieszközölni. Számtalan egyéb művészi és iparművészi 

készítmény dicsérte még az ügyes magyar kezek munkáját. Orosz töltényekből srapnelekből 

készítettek dísztárgyakat es rendkívül érdekes faragványokat fából is.  

S amíg a városban a második körülzárás hosszú hónapjai alatt, irodalmi, művészi, sőt 

zenei élet is folyt, a véde1mi vonalakban a éhségtől és hidegtől rengeteget szenvedtek a magyar 

csapatok. Téli felszerelés nélkül, egy vékony köpenyben, meleg fehérnemű nélkül indultak el a 

háborúba és bekerülve a várba meg lettek fosztva az utánpótlás lehetőségétől. A vár raktáraiban 

semmiféle készlet nem volt, és így amikor az egyenruhák, bakancsok lassanként elkoptak, 

elrongyolódtak, sem pótolni, sem javítani nem lehetett azokat. Annál súlyosabban nehezedett a 

felszerelés hiánya a küzdő magyar csapatokra, mert az élelmezés is éppen ilyen hiányos volt és 

a rosszul táplált testnek nem volt elég ellentálló képessége sem a hideggel, sem a betegségekkel 

szemben.  

Az élelmikészlelek csökkenése és az a körülmény, hogy a vár felmentése mindinkább 

valószínűtlenebbé vált, maguk után vonták az élelmezési adagoknak a minimumra való 

leszállítását. December 10-élőt a csapatok lóhúst ettek, vagy néha kevés húskonzervet, a 

kenyéradag pedig 700 grammról 200 grammra szállott le és az a kis kétszersült, amit időnként 

kaptak az emberek, nem tudta pótolni a kenyeret. A lisztmennyiséget minden módon igyekeztek 

növelni. — Korpát, falisztet, csontlisztet kevertek közé. A lovak pedig másfél kiló korpát, 

másfél kiló zabot és egy kiló faforgácsot kaptak naponta.  

Elképzelhető, hogy ilyen táplálkozás mellett mennyire lerombolódott a szervezet, 

mennyi betegség vett erőt az embereken és mily nagy mértékben szaporodott a halálesetek 

száma. Havonta 60—100 ember halt meg a teljes kimerülés miatt. Az emberek a szó-szoros 

értelmében éhen haltak.  

1914 december 1-én volt 1800 beteg, 4600 gyengélkedő;  

1915. március 3-án 9000 beteg, 6000 gyengélkedő, 18.000 szolgálatképtelen.  

És mindezen nyomorúság, kínszenvedés a magyar csapatokat érte, azokat apasztotta, 

mert azok vettek részt minden harcban, minden kirohanásban. Ezt pedig annál nagyobb 

szomorúsággal kell megállapítanunk, mert annyi szenvedés és hősi harc után, még a jól 

megérdemelt kitüntetésben sem volt részük. Hadifogságba estek és nagyrészt ott pusztultak. 

Azon kevesek pedig. akiknek sikerült hazajutniok, a megváltozott viszonyok miatt a jól 

megérdemelt elismerést és kitüntetést már nem kaphatták meg.  



A megpróbáltatás nehéz idejében valóban szükség volt a lelkesítésre. buzdításra. A 

»Tábori Ujság« lelkesítő cikkein kívül ezen a téren rendkívül nagy az érdeme a Gyóni Géza 

verseskötetének, amely a körülzárás alatt 1914-ben jelent meg és amely egész sorozatát 

tartalmazta a szebbnél-szebb nemzeti szellemű hazafias érzelmű, buzdító, lelkesítő verseknek.  

Az otthonmaradt hősködőket, szájaskodókat ostorozza talán legszebb költeményében, 

melynek ez a címe: Csak egy éjszakára! Ennek a legszebb versszakasza így szól:  

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:  

A hitetleneket s az üzérkedőket.  

Csak egy éjszakára:  

Mikor a pokolnak égő torka tárul.  

Vér csurog a földön, vér csurog a fáról,  

Mikor a rongysátor nyöszörög a szélben,  

S haló honvéd sóhajt: fiam,.. feleségem..  

Csak egy éjszakára küldjétek el őket.   

Hosszú, csahos nyelvvel: hazaszeretőket  

Csak egy éjszakára:  

Vakító csillagnak, mikor támad fénye  

Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,  

Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget...  

Hogy sírva sikoltsák: Istenem! Ne többet!!  

 

Egy másik. :Petőfi lelke című gyönyörű költeményében bámulatos erővel így lelkesít:  

 

Hurrá Testvér! csak most szorítsd még  

Csak a veséjét most ne engedd!  

Dögrováson a muszka népség.  

Most mi esszük meg, nem a tetvek,  

Petyhüdt nyakába már a kerge cár,  

Hóhérpalástját fázva rántja  

Varsó felett a gépmadár dalában:  

Petőfi lelke jár!  

Hurrá Testvér! csak most szorítsd még  

Rontsunk reájuk énekelve!  

Velünk az Isten, s minden szentség  

S velünk harcol Petőfi lelke.  

S ha úgy akarja végzet úr:  

S rablók golyója minket is talál:  

Hurrá Testvér, a mennyországban is:  

Petőfi lelke vár! 

Szegény Gyóni Géza! Ez a költő, aki annyiunkat lelkesített csodás verseivel, akinek 

buzdító, lelkesítő szavai felfrissítették a csüggedőket — nyomorultul pusztult el orosz 

hadifogságban és egykor oly forró magyar szíve kihűlten nyugszik Szibéria hideg földjében.  

A védőrség bámulatos teljesítményéért Őfelségétől gyönyörű elismerő szavakat kapott. 

Amidőn az élelmiszerek teljes hiánya miatt utolsó. kétségbeesett erőfeszítésre készültünk, 

Őfelségétől a következő távirat érkezett:  



»Mélységesen meghatott a jelentés ama hősi kirohanásról. melyet Przemysl eddig le 

nem győzött védőrsége végre akar hajtani. Szívem legmélyéből küldöm áldó jókívánságaimat 

a hősöknek, akik a haza becsületéért és fegyvereink dicsőségére utolsó nagy tettükre készülnek.  

Amit Przemysl védőrsége teljesített örökké emlékezetes marad és minden egyest 

megillet egy levél abból a babérkoszorúból, amelyet én és a haza hálatelten ajánlunk Przemysl 

vitéz és áldozatkész védőrségének. A Mindenható kegyes oltalma legyen veletek.  

I. Ferenc József s. k. « 

S midőn a sikertelen, vérbefojtott áttörési kísérletről a várparancsnok jelentést tett, a 

következő válasz-táviratot kaptuk:  

»Bár mély fájdalommal tölt el, hogy Przemysl védőrségének tegnap oly merészen 

megkísérelt áttörése megtört az ellenség túlerején, mégis fájdalmas büszkeséggel tekintek e 

derék férfiak példátlan áldozat készségére akiknek nem jutott osztályrészül a siker.  

Mindenkinek, aki ott harcolt, szívem mélyéből mondok köszönetet a hőstettért és áldom 

azoknak dicső emlékét, akik életüket áldozták a becsület mezején.«  

Ezen meghatóan szép szavak, ezen gyönyörű elismerés azon magyar csapatoknak 

szólottak, amelyek a vár védelménél hősiesen harcoltak a lerongyolódott, éhező fázó, csontig 

lefogyott, de mindvégig lelkes és becsületes magyar vitézeknek. Egyik orosz újságban 

olvastam, hogy mennyire csodálkozott az orosz újságíró, amidőn a Przemyslből kivonuló 

védősereget nézte és látott jólöltözötten, teltarcú, egészséges embereket, vagyis osztrák 

népfelkelőket és osztrák zártüzéreket, azután látott csontig aszott, beteg árnyékalakokat, kopott, 

rongyos, foltos ruhában, lyukas bakanccsal a lábukon, végtelen szenvedés kifejezésével az 

arcukon és nem tudta megfejteni a rejtélyt. Pedig ennek a rejtélynek egyszerű a magyarázata, s 

nem egyéb, mint amit Przemysl várának első kinevezett orosz várparancsnoka Artarnanov 

tábornok Tamásy altábornagynak mondott amidőn vele először találkozott és őt az oroszlánok 

oroszlánjának nevezte, mondván, hogy bámulja a hős védelem hosszú időtartamát, mert jól 

tudja, hogy csak az előző harcokban megtizedelt honvéd hadosztály állott, mint harcoló csapat 

rendelkezésére.  

A védővonalakban és az előtéren, súlyos, véres harcok, éhínség, nélkülözések és 

szenvedések, a városban magyar irodalom, művészet és kultúra, — ez volt a magyar világ 

Przemyslben... és mi maradt ebből?!  

Semmi más, mint azok a magyar felírású fejfák, amelyeket olyan nagy számmal őriz 

Przemysl csendes temetője. Ezeké itt a jövő. Az ő megdicsőült emlékük lesz az örök kapocs 

Przemysl és a magyarság között. Nekünk az életbenmaradottaknak marad a becsülettel 

teljesített kötelesség megnyugtató tudata. E tudatban a Przemyslt védett magyarság mindig 

büszkén tekinthet majd vissza a küzdelemben és szenvedésekben gazdag félévre, amikor 

magyar világ volt Przemyslben..  

ZÁRÓSZÓ.  

Előadta fogarasi Tamásy Árpád ny. táborszernagy.  



Amidőn kegyeletes emlékünnepünket ezennel lezárom, a Przemysl-i bajtársak nevében 

hálás köszönetet mondok:  

József főherceg Ö királyi Fenségének, hős tábornagyunknak, minden magyar katona 

imádott mintaképének s mindazon igen tisztelt kedves vendégeinknek, akik megjelenésükkel 

kitüntettek,  

s a felidézett emlékek kapcsán csak még egy következtetést kívánok Przemysl-i 

múltunkból levonni.  

Ma, fájdalom, egész hazánk hasonlít a mi akkori várunkhoz. Minden oldalról 

ellenségektől vagyunk körülzárva s megfosztott a kegyetlen balsors a Kárpátok és az Alduna 

védővonalaitól.  

De amint Przemysl-ben egy pillanatig sem fért a kishitű csüggedés lelkünkhöz, úgy 

tartsuk azt a mai nehéz időkben is távol magunktól.  

Hiszen Przemysl-t, a csonka várat is alig 2 és fél hónappal azután, hogy mi azt feladni 

kényszerültünk, dicső hadseregeink ismét visszafoglalták.  

Tartsuk meg az ott tanúsított lángoló hazaszeretetünket és kötelességhűségünket s avval 

bizonyára vissza fogjuk szerezni hazánk elszakított részeit is!  

Ezzel tartozunk Przemysl-i múltunknak s ezt ezennel ünnepélyesen fogadjuk!  

PRZEMYSL-EREKLYÉK A HADTÖRTÉNELMI MÚZEUMBAN.  

Összeállította: Thurner Géza.  

A vár hősi ostroma összes ereklyéinek összegyűjtését, ezek szemléltető kiállítását a 

Hadtörténelmi Múzeum végzi.  

A múzeum igyekszik — a przemysli bajtársak egy kis csoportjával együtt — e 

feladatának eleget tenni. Sajnálatos azonban az, hogy a vár feladása miatt éppen Przemysl az, 

ahonnan csak igen kevés tárgyat sikerült hazahozni és eddig itt összegyűjteni.  

A Hadtörténelmi Muzeumban lévő tárgyak stb. jegyzékét alább közlöm.  

Jegyzék:  

1. ZÁSZLÓK ÉS ZÁSZLÓMARADVÁNYOK:  

A volt gyulai 2. honvéd gyalogezred zászlajából:  

1 drb 30 X 40 cm nagyságú. — megmentője Erdey Kálmán szds  

I drb 8x 10 cm nagyságú — megmentője Hangel Zsigmond hdg  



I drb 30X40 cm nagyságú. — megmentője: v. Durkó Antal ti-t zls. volt zázlótartó.  

1 drb 8 X 10 cn nagyságú — megmentője: v. Durkó Antal Irt. zls.. volt zászlótartó.  

1 drb 3 X 3 cm nagyságú — megmentője: dr. Geöcze Bertalan. v. vkt. szds.  

1 drb zászlószalag 8 X 15 cm.. — megmentője: Vikus Károly npf. fhgy.  

Zászlószalag hamvak egy dobozban — megmentője Marscbalkó Jenő szd.  

A volt szegedi 5. honvéd gyalogezred zászlójából:  

1 drb 20 X 30 cm nagyságú — megmentője: Hatvani Pál trt. alhdgy.  

1 drb 30 X 40 cm nagyságú — megmentője: Horváth Mihály Irt. alhdgv.  

1 drb 2 X 3 cm nagyságú — megmentője.: Delibok Antal trt. fhgv.  

1 drb 2 X 2 cm. nagyságú. megmentője Tibor István Irt. fhgy.  

A volt verseci 7 honvéd gyalogezred zászlójából  

1 drb 5 X 7 cm nagyságú — megment.: Kéry Ágost trt. fhgy. gf.  

1 drb S X 7 cm nagyságú — megment.: Kováts Ártur számtanácsos.  

1drb 5 X 7 cm nagyságú, megment.: Leidenberger János tbk.  

A volt lugosi 8. honvéd gyalogezred zászlójából:  

I drb 37 X 50 cm nagyságú — megment.: Molnár Elek ezr.  

37 drb zászlószeg — megmentője: Molnár Elek ezr.  

1 drb 7x8 cm nagyságú. — megmentője: Dr. Geöcze Bert. v. vkt. szds..  

1 drb 15 X 65 cm nagyságú. — megmentője: Ferenczy Zoltán szds.  

1 drb 7 X 5 cm nagyságú — megment.: Pataky tart. zis.  

1 drb 7 X 3 cm nagyságú - megmentője: Illés Bálint zls;  

1 drb 3X3 cm nagyságú. megmentője: Sipos Rezső tart. zis.  

I drb 5 X 5 cm nagyságú — megmentője: Onesa Sámuel tőrzsőrni.  

2 drb 3 X 5 cm nagyságú — megmentője: Gyurics János Iörzsőrm. Egyéb zászlók:  

1 drb Przemsl III/6. erődítményi munkásosztag< felírású nemzetiszínű u. n. 

menetzászló. — Adományozója: Pirkner József.  



2. UJSÁGOK. KÖNYVEK. EGYÉB NYOMTATVÁNYOK:.  

1 (egv) majdnem teljes Tábori Ujság Kriegsnachrichten és \Viadomosci Wojenne 

gyűjtemény. Adományozója: Kováts Arthur sztan.  

3 drb Tábori Ujság: egyes példányok. — Adom.: Tali András.  

4 drb Tábori Ujság egyes példánok. --- Adom.: Hadifogolv Asztaltárs  

1 drb magyar nyelvű: Az 1915-i háborús esztendő naptára. —. Adományozó: Thurner 

Géza. -  

1 drb Lapok a történelemből Przemyslben készült vers. — Adományozó: Dr. Geócze 

Bertalan. .. . .  

I drb Ujságcikk. Orosz katona levele Przemyslből. Adományozta: dr. Geöcze Bertalan.  

1 drb a v. 5. h. gy. e. 64. sz. ezredparancsnoksági napiparancs.  

— Adományozta: Mészáros—Csordás M.  

1 drb Kriegs-Kalender 1915. — Adományozta: Berzeviczy Elek.  

1 drb Festungskommando Befehi Nr. 90. — Adományozta: ‘Fali András.  

1 drb Festungskommando Befehi Nr. 91. — Adományozta: Molnár Elek  

1 drb a v. 23. h. gy. h. o. — 55. sz. Hadosztályparancs. — Adományozta: Molnár Elek.  

1 drb a v. 23. h. gy. h. o. — .57. sz. Hadosztályparancs, — Adományozta: Molnár Elek.  

1 drb a v. 23. h. gy. h. o. utolsó intézkedése és elszállít. — Adományozta: Mólnár Elek.  

I drb a v. 23. h. gv. h. o. 171 op.—l915. sz. rendelete a v. 8. h gy, e, parancsnoksághoz. 

— . Adományozta: Molnár Elek.  

1 drb Névjegyzék. — A v. 8. h. gy. e. utolsó kitüntetési jav. — Adományozta: Molnár 

Elek.  

1 drb Artamanov orosz várparancsnok 1. sz. napiparancsa. — Adományozó: Berzeviczy 

Elek.  

1 drb orosz röpirat Przemysl átadása alkalmából. — Adományozó: Aggházv Kamil.  

1 drb. Heldensage Przemysl 1915. Kézirat. — Adom.: Berzeviczv Elek.  

1 drb a Várparancsnokság Op.Xr. 137 1-1. sz. elismerő parancsa a verseci 7. h. gy. ezred 

haditényéért.  

3. FESTMÉNYEK. -— RAJZOK.  



I drb Előnyomulás Przemysl felé színnyomat Vadász rajza után.  

1 drb Przemysl-Werk I. ceruzarajz. Készitő  és adom. : Maróti Géza.  

1 drb Przemysl. a felrobbantott régi- és új hid» ceruzarajz. Készitő és adománvozó 

Maróti Géza.  

1 drb. Przemysl-Werk IX. ceruzaraz, Készjtő és adom.: Maróti Géza.  

2 drb :Przemvsl látképe< vizfestmény. készitő és adományoz .. Ágotha Géza.  

1 drb Przemys1< ‚a IV. sz. erőd felé olajf. készitő: Basch Árpád.  

1 drb Album. benne egyebek közt . A felrobbantott \Verk IX.: Adományozta: Zádor 

István.  

4. VÁZLATOK-, TÉRKÉPEK.  

2 drb Vázlat Przemyslről, — Készitő és adományozó : Schweitzer István őrnagy.  

1 drb Vázlat Feindl. Situation vor d. Südostfront 1915. III. 15-én. — Adományozó: 

Moltiár Elek ezredes.  

1 drb Vázlat a Przemyslhen használt drótakadá1yróI, — Adományozó:. Molnár Elek 

ezredes,  

1 drb Vázlat a V. 8. h. gy. e. utolsó kitöréséhez. — Adományozó:  

Molnár Elek ezredes.  

1 drb Részletes térkép. PrzemysI — Adományozó: Juhász József.  

1 drb Részletes terkep. Przemysl, — -\dományoz: Juhász József.  

1 drb Orosz katonától elvett Przemysl térkép. — Adományozó: Dr. Geöcze Bertalan.  

5. FÉNYKÉPEK. LEVELEZŐ LAPOK:  

1. (egy) Oroszok által készített fényképalbum Przemyslről. — Adományozó: Tibor 

István.  

I drb fénykép Przemyslből 1914—1915. -— Adom.: Stuchheil Ferenc őrgy.  

1 drb fénykép az 5. sz. várkórház kórterme. — Adom.: Thurner Géza.  

1 drb Tábori levelezölap Przemyslből. .— Adom. Kraft Károly.  

1 drb Ballonpost Przemysl 1915. — Adom. Aggházy Kainil.  



1 drb Ballonpost Przeinysl 1915. — Adom.: v. Rákosy Gy. ezr.  

2 drb Levelezőlap. Przemysl körüli harcokról, Hadsegélyző Hivatal kiadványa.  

6. SZOBROK. PLAKETTEK.  

1 drb plakett. — Kusmanek Hermann várparancsnok,  

1 drb plakett. fogarasi Tamásy Árpád altábornagy, a 23. h. gy. hadoszt. parancsnoka  

1 drb plakett. Wéber Alfréd vezérőrnagy, a 97. népf. dandár és VI. várvédelmi körzet 

parancsnoka,  

1 drb plakett. Seide Rezső vezérőrnagy, a 45. h. gy. dandár és a VII. várvédelmi körzet 

parancsnoka,  

1 drb plakett. Kleiber Friedrich vezérörnagy, az 1. vártüzérdandár ős a III. várvédő 

körzet tűz. par.  

1 drb plakett Schwalb Hans ezredes, müszaki igazgató, 1914.  

1 drb plakett. Thaddeus Kamil tüzértörzskari ezredes.  

1 drb plaketl. Huber Ottokár alezredes, a vár vezérkari főnöke,  

1 drb plakett dombovári Révy Kálmán vksz. örnagy, a 23. h. gy. hadosztály vezérkari 

főnöke. — Valamennyit készítette és adományozta: Sződy Sz. szobrászművész.  

7. EGYÉB TÁRGYAK:  

6 drb Przemysl-i jótékonysági sorsjegy. — Adományozó: Berzeviczy Elek ős Hadif. 

Asztt.  

1 drb Werk VI/a. Grokowce-ben készült s ott használt gyertyadarab.  

— Adományozó: Berzeviczy Elek.  

3 drb Tiszti kétszersült Przemyslből. — Adományozó: Thuriier Géza.  

1 drb Fadoboz, melyben Molnár Elek v. 8. h. gy. e. alezr. és par.-a a hadifogságban a 

zászlódarabokat és iratokat őrizte. Adom.: Molnár E.  

1 drb Képes levélpapír, Przemysl első felszabadítása emlékére. — Adományozta: 

Akantisz Viktor.  

8. PRZEMYSLIEK HADIFOGSÁGBELI EMLÉKEI:  

1 drb távirat, melyet a v. 8-as tisztek I. Ferencz József király születésnapjára küldtek 

1915-ben. — Adományozó: Molnár Elek.  



1 drb Emléklap a v. 8-as tisztek aláirásával. — Adom.: Molnár Elek.  

1 drb Orosz fizetési könyvecske. — Adományozta: Thurner Géza.  

9. PRZEMYSL-VEL FOGLALKOZÓ HÁBORÚ UTÁNI KIADVÁNYOK  

Néhány könyv és Hadtörténelmi Közleményekben, Magyar Katonai Közlönyben, 

Honvédelemben megjelent cikkek és kb. 30 kisebb újsághír.  

* 

Przemysl méltó megörökítéséhez a már meglévő emlék kevés. Ezt érezni kell minden 

volt przemysli magyar katonának, de érezni kell minden magyar embernek is.  

Még vannak, akik megtartottak przemysli emlékeket, vagy tudnak ilyenekről, ezért 

tolmácsolom a Hadtörténelmi Múzeum kérését minden przemysli bajtárshoz. Támogassuk a 

múzeumot, gyűjtsünk össze mindent, ami Przemyslre vonatkozik.  

PRZEMYSL IRODALMA.  

ősszeállitotta: Czaszkóczy Emil ezredes.  

.A przemysli tragédia. Irta: dr. Geöcze Bertalan. Könyv, kapható 4 P árban a Nyukosz-

riáL V., Sas-u. 27.)  

Egy tiszt naplója. Irta: Laky Imre. (Könyvpiacon megjelent.) Przemysl mindkét ostroma 

1914—1915-ben. Főbb vonásokban megirta: Kusmanek Hermann vezérezredes. Forditotta: 
Ruhint Dezső tb. (Hadtörténelem, 1921. 4. füzet.)  

Przemysl Hadászati szerepe. Irta: Stuckhell Ferenc százados. Forditotta: dr. Balkay 

Dezső ezredes. (Hadtörténelem, 1921. 4. füzet.  

A m. kir. szegedi 5. honvéd gyalogezred harcai a világháború 1914. és 1915. évében. 

Főbb vonásokban megirta: Rubint Dezső tb. (Hadtörténelem. 1922. 4. füzet.  

A 2. honvéd gyalogezred szerepe a przemysli áttörési kísérletben. (1915. március 18—

19.) Irta: Marschalkó Jenő (Had-történelmi Közlemények. 1925. 1.—II. füzet.)  

Honvédtüzérek Przemyslben. Irta: Thaisz László ny. tbk. (Hadtörténelmi Közlemények. 

1926. IV. füzet.)  

Przemysl feladata és szerepe 1915. március 22-ig. Irta: Révy Kálmán vk. ezredes. 

(Magyar Katonai Közlöny 1920. 6. füzet.)  

Emlékezzünk! Przemysl 1915. március 19—22. Irta: Marschalkó Jenő. (Magyar 

Katonai Közlöny 1925. 1—2. füzet.)  



Przemysl védelmének rövid ismertetése. Irta: Schweitzer István vk-. alezredes. (Magyar 

Katonai Közlöny 1925. évi külön melléklet.)  

Magiera, részlet a verseci 7. honvéd gy. ezr. 2. zljáak naplójából.  

Irta: Gabánvi János tábornok. (Hadtörténelmi Közlemények  1927. XII.)  

Die Festuii Przemysl in der Ausrüstungszeit. Irta: Stuckheil Ferenc. 

(Militárwissenschaftliche und technische Mitteilungen.)  

Die zweite Einschliessung der Festung Przemysl. I. Die Offonzivperiode der Festung. 

Ina: Stuckheil Ferenc őrnagy. (Mi]itárwissenschaft liche imd technische Mitteiliingen külön 

fűzete.)  

Przemysl körüli harcok leírása. Ina: Waitzendorfer Gy. Ib. (Kézirat a Hadtörténelmi 

Levéltárban.)  

Emlékirat a przemysli eseményekről. Irta: Szatmáry Géza. (Kézirai a Hadtörténelmi 

Levéltárban.  

Przemysl VI. védőkörlete. (A 97. magyar népfelkelő dandár kitörése 1914. szeptember 

25-én.) Irta: Weber Alfréd althgy. (Kézirat a Hadtörténelmi Levéltárban.)  

Przemysl várának védelme és eleste. Irta: Marschalkó Jenő ezredes. (Kézirat a 

Hadtörtéhelmi Leréltárbaii)  

A przemysli I. 1. erőd védelme ss ostroma. Irta dr. Bielek István.’ (Kézirat a 

Hadtörténelmi Levéltárban.)  

A przemysli kitörési harcok. Irta: Stuckheil Ferenc. (Kézirat a Hadtörténelmi 

Levéltárban.)  

Przemysl vára történetéhez. l A 7. honv. menetzlj. története.  

II. A komarai előtéri állás története. III. A 2. honv. gyalogezred II. zij. története. Trta: 

Marschalkó Jenő ezredes. (Kézirat a Hadtörténelmi Levéltárban.)  

A 2. honvéd gyalogezred müködése az áttörési kisérletnél. Irta: Szi]assy Iván őrnagy. 

(Kézirat a Hadtörténelmi Levéltárban.)  

X m. kir. 12. és .S. honvéd menelzísz1óa1j törléneLe. Irta: Csasz— kúczy Emil 

ezredeKéita[ 12 honv. ‘al. ezrect há boru tőrténe[éhez.  

Der Sturni aul Przemysl. 1914. )k(óber 6—7. Ida: P. Tscherkasso v.. (Orosz(Kézirat a 

Iladlőrténelmi Levéltárban.)  

Przernysl első és második körülzárásának története. (Jelenleg feldolgozás alatt a 
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A PRZEMYSL-EMLÉKMŰBIZOTTSÁG FELHÍVÁSA.  

Bajtársak!  

A Przemysl védelmében részt vett magyar csapatok a vár hősies, önfeláldozó 

védelmével arany betűkkel írták nevüket a világtörténelembe. Úgy a dicsőségteljes harcok. mint 

a mérhetetlen szenvedések az egész világ csodálatát vívták ki. A véres harcok, a rettenetes 

nélkülözések, az éhínség, járványok és betegségek megtizedelték a védőrség sorait. Dicső halált 

halt hős bajtársaink idegen földben, jeltelen sírokban pihennek. Ezeréves hazánkért, Nagy-

Magyarországért ontották vérüket és áldozták fel életüket.  

Az egész világ bámulatát kivívott hősiességüknek máig sincs lát ható emléke. A mi 

szent kötelességünk, hogy ezen rettenetes idők után életben maradva, szeretett bajtársainknak, 

hősi halált halt magyar testvéreinknek maradandó emléket állítsunk. Legyen ez az emlékmű 

márványba vagy ércbe kristályosodott figyelmeztetés és emlékeztetés úgy a jelen, mint a jövő 

nemzedék számára. Emlékeztetés azokra, akik életüket áldozták a hazáért és figyelmeztetés a 

késő utódok számára a haza iránti szent kötelességeikre, Nagy-Magyarország visszaállítására.  

A volt przemysli magyar védőrség tisztikara f. évi március 10-i évfordulós bajtársi 

összejövetelén megalapította a Przemysli-emlékmű bizottságot s ezen bizottság útján felhívja 

az összes Bajtársakat, tiszteket és legénységet egyaránt, hogy bármily csekély összeggel is 

járuljanak az emlékmű felállításához adományaikkal. A bizottság kéri a bajtársakat, hogy az 

emlékműre szánt adományt a mellékelt csekklapon legkésőbb f. évi november 10-ig fizessék 

be a M. Kir. Postatakarékpénztárnál a Hadimúzeum Egyesület folyószámlájára, a gyűjtőívet 

pedig küldjék be a Hadimúzeum Egyesülethez, Budapest, Andrássy-út 20, Thurner Géza 

százados címére. Megjegyezzük, hogy adminisztrációs költségekre az adományokból egy fillér 

sem fordíttatik.  

Hogy minél több bajtársnak tudjunk annak idején meghívót küldeni az emlékmű 

leleplezéséhez, kérjük fenti címre az összes volt przemysli tiszti és legénységi bajtársak ismert 

címét a gyűjtőív hátán közölni.  

Hazafias üdvözlettel     A Przemysl-Emlékmű Bizottság:  

Fogarasi T a m á s s y Árpád, v. b. t. t., táborszernagy, a M. kir. 23-ik honvédhadosztály 

v. parancsnoka, h. Várparancsnok, stb.. elnök,  

vitéz dombováry R é v y Kálmán altábornagy, W e be r Alfréd ny. altábornagy 

alelnökök, dr. G e ö c z e Bertalan, szkv. százados, ügyvéd. ügyvezető .alelnök.  

Leidenberger János. ny. tábornok, Bihmer István, ny. tábornok, Thaisz László, nv 

tábornok, Blaskovics János, ezredes, vitLéz Marsehalkó Jenő ny. ezredes, Farkas Elek, v. 

százados, szerkesztő. Havas Károlyv. százados, gyárigazgató, Thurner Géza. nyug. százados 

Törley Antal, volt főhadnagy, gyáros.  


