
20. szá zad õs ka taszt ró fá já nak tar tott
Nagy Há bo rú szá mos em lé ke ze tes csa -
tá já nak so rá ból min den kép pen ki eme -

lés re mél tó – tra gi kus be fe je zé se el le né re – a
przemyśli erõd rend szer vé del mé nek tör té ne te.
A ma gya ro kat több mint száz év táv la tá ból is
kü lö nö sen sok em lék fû zi hoz zá, hi szen a vé -
dõk na gyob bik ré sze 1914 õszé tõl 1915. már ci -
us vé gé ig ma gyar ki egé szí té sû (hon véd és nép -
fel ke lõ) ez re dek ben küz dött fa lai kö zött.

A Ga lí cia kö zép sõ ré szén ta lál ha tó 40 000 la -
ko sú Przemyśl stra té gi a i lag fon tos fek vé sé nek
kö szön het te, hogy az 1850-es évek tõl meg in -
dult tá bo ri, majd az 1878-ban el kez dett ál lan dó
erõ dí té si mun ká la tok ré vén az Osztrák–Magyar
Mo nar chia (a fran cia Verdun és a bel ga Ant wer -
pen után egy ben Eu ró pa har ma dik) leg je len tõ -
sebb erõd rend sze ré nek köz pont já vá vált, amely
az orosz had se reg egyik vél he tõ en fõ elõ re nyo -
mu lá si irá nyá ban, a San fo lyón át ve ze tõ hi da -
kat vé del mez te. A ki épí tés nek je len tõs lö kést
adott az 1878-ban ki tört orosz–török há bo rú, il -
let ve az azt kö ve tõ tíz év ben a had ve ze tés ál tal
ren del ke zés re bo csá tott 5,5 mil lió fo rint. Az erõd
épí té si költ sé gei össze sen mint egy 52,5 mil lió
ko ro ná ra rúg tak.

Przemyśl az öv vá rak cso port já ba tar to zott,
amely azt je len tet te, hogy az erõ dí tés öv sze rû en
vet te kö rül a meg vé den dõ te rü le tet. Az el sõ vi -
lág há bo rú ki tö ré se kor az erõd há rom vé del mi
vo nal lal ren del ke zett. Kö zü lük csu pán az ösz-
sze sen mint egy 150 km² te rü le tû vá rat kö rül ve -
võ, 45 km hosszú öv vo nal volt meg fe le lõ mér - 2019/3
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tékben kiépítve, amely 17 állandó överõdbõl, 12 köztes erõdbõl, hat elõerõdbõl,
11 állandó ütegbõl, két állandó gyalogsági sáncból, továbbá két állandó gyalog-
sági támpontból állt.

A második vonalat négy ideiglenes üteg és az ún. Kruhel-erõd képezte. A vá-
ros falai alatt húzódó vármag (a tulajdonképpeni harmadik vonal) összesen 21
erõdöt foglalt magába, amelyekbõl csak három volt állandó erõsítés, a többi ré-
sze csupán ideiglenes ütegekbõl és az azokat összekötõ erõdített gyalogsági tü-
zelõállásokból állt.

Przemysl övvonala hat védelmi körletre oszlott, azok III.–VIII. számozást
kaptak, a vármag két védelmi körlete az I. és II. számot viselte. Egy-egy körlet õr-
ségét 1914 szeptemberében 8-12 gyalogzászlóalj, 15-25 géppuska és 80-120 lö-
veg alkotta.

Az erõdrendszer jelentõsége abban állt, hogy a birodalom belseje felé irányu-
ló ellenséges – orosz – elõretörést feltartóztathatta, egy esetleges vesztes csata
után a tábori hadsereg falai védelmében gyülekezhetett, illetve felkészülhetett
egy ellentámadásra.

Az általános mozgósítást követõen augusztus 2. volt a háborús felszerelés el-
sõ napja, amelyet 42 nap alatt kellett befejezni. Jelentõségét mutatta, hogy 1914.
augusztus 16-án a császári és királyi Hadsereg-Fõparancsnokság Przemyslbe tet-
te át székhelyét.58
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Az el sõ vi lág há bo rú ki tö ré se kor a przemyśli vár ban nem ál lo má so zott vé dõ -
se reg, csu pán né hány zász ló alj, ame lyek az erõ dök õr sé gét ad ták.

Szep tem ber kö ze pé re a vár ban ta lál ha tó lö ve gek szá ma ke re ken 1000 db-ra
nõtt, kö zü lük 299 – kö zel egy har ma duk – el avult, 1861 min tá jú ágyú volt, ame -
lyek még fe ke te füs tû lõ por ral mû köd tek. Sok volt köz tük a szin tén el öre ge dett,
1875 min tá jú 9 cm-es tá bo ri ágyú, a mo der nek hez a 4 da rab 1911 min tá jú 30,5
cm-es mo zsár, a 24 db 05 min tá jú tá bo ri ágyú tar to zott. A 12, 15, 18 cm-es tá -
vol harc lö ve gek még 1861, 1880, 1894, 1896 min tá jú ak vol tak. A né hány mo -
dern pán cél to rony ba 1899 min tá jú, gyors tü ze lõ 15 cm-es, va la mint 1898 min tá -
jú 24 cm-es ta rac ko kat épí tet tek be. Az erõd vo nal – mo dern dél ke le ti és észak -
nyu ga ti ré sze ki vé te lé vel – már alig volt kor sze rû nek mond ha tó, be ren de zé sei 
és tü zér sé gi lö ve gei ál ta lá ban vé ve el avul tak, aka dály rend sze rei gyen gék vol tak.
Az erõ dök kö zül csak 12 állt el len a 24 cm-es ûr mé re tû mo zsa rak lö ve dé ke i nek.
Az en nél na gyobb csõ át mé rõ vel ren del ke zõ lö ve gek lö ve dé kei el len azon ban
már nem nyúj tot tak kel lõ biz ton sá got.

A bé ké ben el ma radt vé del mi mun ká la tok el vég zé sé re 1914. au gusz tus
14–18. kö zött 27 000, osz ta gok ba szer ve zett mun kás ér ke zett be, mint egy hat van
szá za lé kuk ma gyar volt. Mun ká ju kat, amely az öv vo nal ár kok kal, sán cok kal, lö -
veg ál lá sok kal és aka dá lyok kal tör té nõ meg erõ sí té sé bõl, va la mint rak tá rak, ba -
rak kok, is tál lók épí té sé bõl állt, a moz gó sí tás utá ni 21. na pon be kel lett fe jez ni -
ük. A mun ká kat szep tem ber 15-ére, még az el sõ ost rom kez de te elõtt el vé gez ték.
Hét új köz tes öv erõ döt, 24 ál lás pon tot, 50 km fe dett lö vész ár kot, 200 új üteg ál -
lást ké szí tet tek, 1 000 000 mé ter nyi drót aka dályt és szá mos ak na me zõt te le pí tet -
tek. 1000 hek tár er dõt ir tot tak ki, 21 hely sé get rom bol tak le az öv vo nal ban. Ami -
kor az el len ség az erõd kö ze lé be ért, az öv vo nal leg na gyobb ré szét már véd he tõ
ál la pot ban ta lál ta.

Az „orosz gõz hen ger” nyu ga ti irá nyú to vább gör dü lé se, va gyis a je len tõs túl -
erõ ben lé võ cá ri csa pa tok elõ re nyo mu lá sa 1914 szep tem be ré ben vissza vo nu lás -
ra kényszerítette az ad dig si ke re sen har co ló osztrák–magyar 1., 3. és 4. had se re -
get, ame lyek fel ad ták Ga lí cia ke le ti, va la mint kö zép sõ te rü le te it, és a Kár pá tok
vo na lá ra szo rul tak vissza. A vé res lembergi csa ta után vissza özön lõ csa pa tok kal
együtt 1914. szep tem ber 13-án ke rült az erõd be a sze ge di 23. hon véd gya log had -
osz tály mint a vár fõ tar ta lé ka. A se reg test pa rancs no ka, fogarasi Tamásy Ár pád
al tá bor nagy, egy ben he lyet tes vár pa rancs nok, at tól kezd ve a vé de lem lel ke, va -
la mennyi ki tö ré si kí sér let irá nyí tó ja volt. A Hadsereg-Fõparancsnokság – amely
szep tem ber 12-én hagy ta el Przemyślt, és Neu-Sandecbe köl tö zött – a Ga lí ci á ban
har co ló osztrák–magyar csa pa tok nak el ren del te a San és a Du na jec mö gé tör té -
nõ vissza vo nu lást, ame lyek szep tem ber 16-án hagy ták ma gá ra Przemyślt. A vá -
rost szep tem ber 17-tõl az Alekszej Bruszilov lo vas sá gi tá bor nok ve zet te 3. és 8.
orosz had se reg észak ról és dél rõl kö ze lí tet te meg, szep tem ber 26-án a bol gár
szár ma zá sú Radko Dimitrijev al tá bor nagy ve zet te 3. orosz had se reg tel je sen kö -
rül zár ta, majd el kez dõ dött el sõ ost ro ma. A vár pa rancs no ka, Hermann Kusma-
nek von Burgneustädten gya log sá gi tá bor nok azt a pa ran csot kap ta, hogy a vég -
sõ kig tart sa az erõd rend szert, és le he tõ leg mi nél több el len sé ges erõt kös sön le.
Az elõ tér ál lá so kat – me lye ket azért kel lett el fog lal ni és be ren dez ni, ne hogy az el -
len ség túl sá go san meg kö ze lít hes se és lö vet hes se a vá rost – már a kö rül zá ró
orosz csa pa tok tü zé ben je löl te ki Tamásy al tá bor nagy.

A vár hely õr sé ge ek kor a kö vet ke zõ csa pat tes tek bõl állt: a ma gyar ki rá lyi 23.
hon véd gya log had osz tály (2., 5., 7., 8. hon véd gya log ez re dek) Tamásy al tá bor -
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nagy ve ze té sé vel, a csá szá ri-ki rá lyi 93. Landsturm
(oszt rák nép fel ke lõ) gya log dan dár Artur Kaltnecker
ve zér õr nagy irá nyí tá sá val, a ma gyar ki rá lyi 97. nép -
fel ke lõ gya log dan dár Alfred Weeber ve zér õr nagy
pa rancs nok sá ga alatt, a csá szá ri-ki rá lyi 108. Lands-
turm gya log dan dár Alois Martinek ez re des ve ze té se
alatt, a csá szá ri-ki rá lyi 111. Landsturm gya log dan -
dár Karl Waitzendorfer ve zér õr nagy irá nyí tá sá val,
to váb bá a Wilhelm Nickl ve zér õr nagy ve zet te cso -
port, amely 14 zász ló alj nyi Landsturm-alakulatot
fog lalt ma gá ba, to váb bá a 3., 4., 6., 16. hon véd me net -
ez red, a csá szá ri-ki rá lyi 35. Landwehr gya log ez red
me net zász ló al ja és öt Landsturm pót szá zad. A fel so -
rolt ala ku la tok 65 és fél gya log zász ló al jat je len tet -
tek, kö zü lük 40 és fél volt nép fel ke lõ ala ku lat.
Ezen fe lül még 7 lo vas szá zad, 4 tá bo ri ágyús üteg,
43 vár tü zér szá zad, 48 nép fel ke lõ tü zér osz tag, 8 ár -
kász szá zad és kü lön bö zõ spe ci á lis ala ku la tok is a
vár vé dõ õr ség éhez tar toz tak.

Az el sõ ost rom ide jén össze sen 131 000 ka to na és 21 000 ló tar tóz ko dott az
erõd ben. A há bo rú ide jé re elõ írt há romhó na pos rak tá ri kész le tek csu pán ke -
nyér bõl és zöld ség fé lé bõl áll tak ren del ke zés re, fel sze re lés bõl, lõ szer bõl, ben zin -
bõl nem, hús ból és szé ná ból csak 70 nap ra vol tak ele gen dõ ek. A vá ros ban ma -
radt 18 000 ci vil élel me zé sét is a ka to nai rak tá rak ból kel lett meg ol da ni. A tü zér -
ség lö ve ge i hez át la go san 500, a 30,5 cm-es mo zsa rak mind egyi ké hez csu pán 75
lõ szer állt ren del ke zés re.

Az erõ dön be lül a vas utat hasz nál ták a csa pa tok ve szé lyez te tett he lyek re tör -
té nõ szál lí tá sá ra. A lö ve ge ket és a lõ szert fõ ként tá bo ri ló vas út tal vit ték ren del -
te té si he lyük re. A vár ban tar tóz ko dó há rom lég ha jós osz tag az ost rom ide jén jó
szol gá la tot tett a sa ját üte gek tü zér sé gi tü zé nek ve ze té sé vel.

Alfred Weeber ve zér õr nagy, a VI. vé dõ kör let pa rancs no ka szep tem ber 25-én
öt zász ló alj jal ki tö rést haj tott vég re, el fog lal ta és le rom bol ta Medyka köz sé get.
Tamásy al tá bor nagy ve ze té sé vel szep tem ber 27-én 14 zász ló alj haj tott vég re 
ki ro ha nást Szybenica irá nyá ba.

Kusmanek vár pa rancs nok ok tó ber 2-án vissza uta sí tot ta Radko Dimitrijev tá -
bor nok nak az erõd fel adá sá ra vo nat ko zó kö ve te lé sét. Utób bi le vál tá sa után, im -
má ron a Dimitrij Scserbacsov gya log sá gi tá bor nok ve zet te, 100 000 fõ vel és 483
lö veg gel ren del ke zõ ost rom ló se reg re várt Przemyśl be vé te le. Ok tó ber 4-én a 23.
hon véd gya log had osz tály ez re dei Rokietnica irá nyá ban tör tek ki. Más nap a cá -
ri ak he ves tü zér sé gi elõ ké szí tés után 4-5 had osz tállyal in dí tot tak ered mény te len
tá ma dást az erõd ke le ti arc vo na lán lé võ XIV. fõ erõd és a VI. vé dõ kör let el len.
Ok tó ber 6-án az öv vo nal dél nyu ga ti ré szét, a rá kö vet ke zõ na pon a dél ke le ti erõ -
dö ket ro han ták meg. Az I/1. Lysziczka-erõdbe be nyo mult el len sé get a vé dõk csak
ké zi tu sá ban tud ták ki ver ni. Az zal egyi de jû leg a Siedliska-csoport erõd je it (I/2,
I/5, I/6), va la mint a XIV., XV. erõ dö ket is meg tá mad ták. Az oro szok és a vé dõk
egy aránt 3-4000 ha lot tat, a tá ma dók azon kí vül még 300 fog lyot is ve szí tet tek.

A vár el sõ ost ro ma – amely nek so rán a vé dõk össze sen 2000, a cá ri ak 20-
25 000 fõs vesz te sé get szen ved tek – azon ban nem tar tott so ká ig. A Svetozar
Boroević gya log sá gi tá bor nok ve zet te osztrák–magyar 3. had se reg III. had tes te60
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ok tó ber 11-én a vár ból ki tö rõ 23. hon véd had osz tállyal együtt észa kon szét zúz ta
az orosz ost rom gyû rût, és fel sza ba dí tot ta Przemyślt. A vé dõ se reg egy ré sze be -
kap cso ló dott a moz gó há bo rú ba.

A vá ros kö ze lé ben zaj ló San men ti csa ta fo lya mán a csá szá ri és ki rá lyi 3. és
4. had se reg a vár élel mi szer- és lõ szer kész le te i bõl so kat el hasz nált, a se be sül te -
ket is rész ben oda szál lí tot ták. Az erõd rend szer há rom hó nap ra ele gen dõ élel mi -
szer kész le te két hó na pos ra apadt. Köz ben a vár vé dõi seb té ben el föl del ték az
orosz ka to nák hul lá it, a mun ká sok hely re ál lí tot ták az ál lá so kat és a lö vész ár ko -
kat, va la mint a szét rom bolt aka dá lyo kat.

A 23. hon véd had osz tály a 3. had se reg nek alá ren del ve vett részt a Magiera-
magaslat kö rü li har cok ban, és nagy vesz te sé ge ket szen ve dett. To váb bi öt zász ló -
alj nyi gya log ság és 27 üteg is ré sze se volt a har cok nak. Az idõ köz ben meg in dult
orosz el len tá ma dás kö vet kez té ben a Mo nar chia had se re gei no vem ber 4-én meg -
kezd ték a vissza vo nu lást, Przemyśl is mét ma gá ra ma radt.

No vem ber 8-án a Nyikolaj Szelivanov gya log sá gi tá bor nok irá nyí tot ta 11.
orosz had se reg, amely szin te ki zá ró lag tar ta lék had osz tá lyok ból (észa kon és
észak nyu ga ton a 82. tar ta lék had osz tály, nyu ga ton a 9. lo vas had osz tály, dé len a
81., ke le ten a 60. és 69. tar ta lék had osz tály) állt, gyû rû je be zá rult a vár kö rül,
meg kez dõ dött Przemyśl má so dik ost ro ma. An nak kez de tén 131 000 ka to na (eb -
bõl 7000 se be sült, 1000 ko le rás be teg), 30 000 ci vil (kö zü lük 18 000 fõt a ka to -
nai ha tó sá gok lát tak el), 2000 orosz ha di fo goly és 21 500 ló re kedt a vár ban. 
A vé dõ se reg ugyan azok ból az egy sé gek bõl állt, mint az el sõ ost rom ide jén, azon -
ban Franz Conrad von Hötzendorf gya log sá gi tá bor nok, osztrák–magyar ve zér ka -
ri fõ nök a vé dõ ket még a Friedrich Kloiber ve zér õr nagy pa rancs nok sá ga alatt ál -
ló csá szá ri-ki rá lyi 85. Landwehr gya log dan dár ral, va la mint a csá szá ri és ki rá lyi
11. re pü lõ szá zad dal erõ sí tet te meg. A Przemyślben har co ló osztrák–magyar csa -
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pa tok a kül vi lág gal és a Hadsereg-Fõparancsnoksággal a vár ban lé võ rá dió ál lo -
má son ke resz tül tar tot ták a kap cso la tot.

A kö rül zá rás so rán a vé dõ õr ség 18 na gyobb ki tö rést haj tott vég re, és ki vá ló
pél dá ját ad ta az „ak tív” vár vé de lem nek. Azok kö vet kez té ben az orosz ost rom lók
gya log sá gi tény ke dé sü ket a mi ni má lis ra csök ken tet ték, leg in kább sa ját ál lá sa ik
ki épí té sé re össz pon to sí tot tak. Bom ba biz tos tám pon to kat, ál lan dó üteg ál lá so kat
és srapnelbiztos fe dett ár ko kat ké szí tet tek. Az oro szok tu laj don kép pen egy má -
so dik erõd vo na lat hoz tak lét re a vár kö rül. Erõ ik gyors át cso por to sí tá sát meg -
könnyí ten dõ egy tá bo ri vas utat is épí tet tek.

No vem ber vé gén a cá ri ak si ker te len ro ha mot in dí tot tak vég re a IV. vé dõ kör let
Na Gorach-Batycze elõ tér ál lá sai el len. De cem ber 18-án a Na Gorach-i ál lás ba tör -
tek be, a si ke res el len tá ma dást a vé dõk 4000 fõs vesz te ség gel haj tot ták vég re.

1915 ja nu ár já ban az oro szok – a ki sebb gya log sá gi össze csa pá sok tól el te kint -
ve – csak tü zér ség gel bom báz ták az erõd rend szert. Feb ru ár tól há rom nagy ro ha -
mot in dí tot tak, és en nek ered mé nye ként si ke rült el fog lal ni uk né hány ki sebb
elõ tér ál lást. Feb ru ár 9-én na gyobb tü zér sé gi és si ker te len gya log sá gi tá ma dást
haj tot tak vég re az ost rom lók, amely nek cél ja az ost rom gyû rû szo ro sabb ra vo ná -
sa volt, köz ben re pü lõ ik a vá rost bom báz ták. Az osztrák–magyar pi ló ták nem bo -
csát koz tak harc ba az el len ség gel. A III. vé dõ kör let ka to nái si ke res el len tá ma dást
haj tot tak vég re. Már ci us 13-án a Na Gorach-Batycze elõ tér ál lást az oro szok le ro -
han ták, amely vég leg a ke zü kön ma radt. Már ci us 20–21-én az ost rom lók az
egész öv vo nal el len tá mad tak, de azt a vé dõk si ke re sen vissza ver ték.

Az erõd rend szer fõ tar ta lé kát a 23. hon véd gya log had osz tály ké pez te, an nak
ka to nái haj tot ták vég re a na gyobb ki tö ré se ket, mint pl. no vem ber 14-én 15 zász -
ló alj jal és 8 üteg gel Tapin irá nyá ba. A no vem ber 20-án 14 zász ló alj jal és hét
üteg gel vég hez vitt ki tö rés ben 100 ka to na esett el, vi szont 132 orosz fog lyot ej tet -
tek. De cem ber 8-án az osztrák–magyar 3. had se reg tá ma dá sá nak tá mo ga tá sá ra
tör tek ki a hon vé dek 19 zász ló alj jal és 15 üteg gel Pod Mazurami-Helicha irá nyá -
ba, és csak 10-én hú zód tak vissza a vár ba. Az ered mény: 100 ha lott és 700 se be -
sült sa ját vesz te ség, 700 orosz ha di fo goly. De cem ber 15. és 18. kö zött a lima-
nowa-lapanowi csa ta ide jén 24 zász ló alj jal, va la mint 15 üteg gel tör tek ki a vé -
dõk dél nyu ga ti irány ba, és nem raj tuk múlt, hogy nem egye sül het tek a
Przemyśltõl mind össze két na pi já rás nyi ra ju tott csá szá ri és ki rá lyi 3. had se reg
jobb szár nyá val. 1000 fõs sa ját vesz te ség mel lett 232 orosz fog lyot vit tek ma guk -
kal a vár ba. A de cem ber 27–28-án le zaj lott ki tö rés ben 20 zász ló alj, to váb bá 15
üteg vett részt, ab ban 724 osztrák–magyar ka to na esett el. Ez után le zá rul tak a
na gyobb ki tö ré sek, ál lás harc ala kult ki a véd vo na lak ban.

A ki tö ré sek nek vég ered mény ben csak he lyi je len tõ sé gük volt, mi vel az el len -
ség nem volt kény te len erõ ket el von ni a Kár pá tok ban har co ló had se re gé tõl. Az
el len ség nyug ta la ní tá sá ra, az ost rom gyû rû szo ro sabb ra vo ná sá nak meg aka dá lyo -
zá sá ra vi szont ele gen dõ ek bi zo nyul tak.

Az ere de ti leg is szû kös élel mi szer kész le tek csök ke né se (a vár pa rancs nok sá -
ga no vem ber ele jén ke nyér bõl 111, zöld ség bõl 139, hús ból 72, szé ná ból 80 nap -
ra ele gen dõ kész le tek kel ren del ke zett) és az a kö rül mény, hogy az erõd rend szer
fel men té se egy re va ló szí nût le neb bé vált, de cem ber ele jé tõl ma ga után von ta az
élel me zé si ada gok csök ken té sét. De cem ber 10-ig min den ka to na na pon ta 50 dkg
ke nye ret vagy 40 dkg két szer sül tet, reg ge li re fe ke te ká vét, rán tott le vest, ebéd re
30 dkg mar ha húst, 20 dkg fõ ze lé ket, es te bab le vest vagy rizst és hoz zá egy hús -
kon zer vet ka pott, azt kö ve tõ en már na pi 30 dkg ló hús is sze re pelt az el lá tás ban.62
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De cem ber 23. és ja nu ár 6. kö zött 8000 lo vat vág tak le az élel me zés ja ví tá sá ra. 
A ke nyér liszt be elõ ször kor pát, majd fa lisz tet ke ver tek, és az ada go kat is csök -
ken tet ték. 1915. ja nu ár 15-tõl kezd ve to váb bi 3500 lo vat vág tak le, a ci vil la kos -
ság tól le fog lal ták az élel mi szer kész le te ket, va la mint a te he ne ket. A zöld ség el lá -
tást az erõd rend szer kö rül és a vár ban ta lál ha tó ker tek bõl ki ásott 1200 ton na fa -
gyott cu kor ré pá val és mar ha ré pá val, to váb bá 10 ton na ká posz tá val és pár száz
má zsa krump li val ja ví tot ták. 1915. már ci us 11-tõl már csak ló húst et tek a ka to -
nák, el fo gyott a ke nyér és a zöld ség fé le is.

A rend sze res éhe zés, az erõd te rü le tén ta lál ha tó ku tak fer tõ zött sé ge, a ka to -
nák le ron gyo ló dá sá val és a meg fe le lõ té li ru há zat hi á nyá val pá ro sul va a kü lön -
bö zõ be teg sé gek, va la mint a ha lál ese tek foly to nos nö ve ke dé sét okoz ta. Ha von ta
60-100 em ber halt meg a tel jes ki me rü lés és a fa gyás kö vet kez té ben. A ko le rát
még az õszi fel men tés ide jén hur col ták be a vár ba, és most fo lya ma to san szed te
ál do za ta it. A be te gek szá ma de cem ber 1-jén 4900, már ci us 10-én 12 000 fõ, a
gyen gél ke dõ ké ugyan ak kor 4700, il let ve 7000 fõ volt. Az ost rom utol só nap ja i -
ban már 24 000 ka to na volt szol gá lat kép te len. A vé dõk 1915. már ci us 10-ig
össze sen 1452 ha lot tat és 3538 el tûn tet ve szí tet tek.

No vem ber 19-én le esett az el sõ hó, és Hermann Kusmanek gya log sá gi tá bor -
nok me leg al só ne mûk ké szí té sét ren del te el a ka to nák szá má ra a ci vi lek tõl rek -
vi rált kosz tü mök bõl, ru hák ból, zász lók ból. 6000 bor jú bõr hát bõ rönd bõl mel lé -
nye ket ké szí tet tek az õr kö dõk nek. Az el ron gyo ló dott egyen ru hák és az el hasz -
ná ló dott ba kan csok pót lá sa, il let ve ja ví tá sa is nagy ne héz sé gek be üt kö zött. A ci -
põk meg ja ví tá sá hoz szük sé ges bõr hi ány zott, ezért szük ség meg ol dás ként fa tal pú
láb be li ket gyár tot tak.

A kö rül zárt vá ros ban vi rág zott a fe ke te pi ac, a cse re ke res ke de lem és a pros ti -
tú ció. A ven dég lõk, az ét ter mek és a ká vé há zak a sze gé nyes vá lasz ték el le né re
ál ta lá ban te le vol tak. Az árak az egek be szök tek: 1914 ok tó be ré ben 1 kg mar ha -
hús két, 1915 ja nu ár já ban 7-8 ko ro ná ba, ugyan ak kor 1 li ter rum 4,5, il let ve 20
ko ro ná ba ke rült. Már ci us ele jén egy 25 dkg-os ke nyé rért már egy ezüst órát vagy
16-20 ko ro nát kel lett ad ni, egy li ba ja nu ár ban még 36, már ci us ele jén már 70 ko -
ro ná ba ke rült.

A csa pa tok és a la kos ság mo rál já nak eme lé sé re kon cer te ket, ol va só es te ket,
szín há zi elõ adá so kat tar tot tak, ahol az em be rek leg alább né hány órá ra el fe lejt -
het ték a vár bé li szür ke hét köz na po kat. A ke vés bé mû velt le gény ség in kább ci -
gány- és sram li ze ne mel lett szó ra ko zott. Kez det ben nagy ér dek lõ dés mu tat ko zott
a vár pa rancs nok ság ál tal ki adott né met és len gyel nyel vû Ha di tu dó sí tás ok, va la -
mint az 1914. ok tó ber 4-tõl meg je lent ma gyar nyel vû Tá bo ri Új ság tu dó sí tá sai,
hí rei iránt, azon ban ez 1915 már ci u sá ra már je len tõ sen alább ha gyott.

Ke vés bé köz tu dott, hogy a vá ros ban pezs gett a ma gyar iro dal mi élet. Az egyik
ma gyar ver ses kö tet a má sik után hagy ta el a nyom dát. A vár ban tar ta lé kos utász -
ti ze des ként szol gá ló Gyóni Gé za Len gyel me zõ kön, tá bor tûz mel lett cí mû kö te te
1914 õszén egy hó nap alatt 10 000 pél dány ban kelt el, amely nek be vé tel ét jó té -
kony sá gi cél ra for dí tot ták.

Az ál lás harc ok ide jén a ma gyar kép zõ mû vé szek is ma ra dan dót al kot tak.
Szõdy Szi lárd szob rász mû vész elõ ször az elõ tér ál lás ban, majd a vá ros ban ren -
de zett be mû ter met, sok tiszt és ka to na pla kett jét min táz ta meg. (A vár egy ko ri
vé dõ i nek és hõ si ha lot ta i nak em lé ket ál lí tó, a bu da pes ti Mar git-híd bu dai híd fõ -
jé nek dé li ol da lán ál ló, man csát a szét lõtt ágyú ál lás ra és a ha di lo bo gó ra he lye zõ
orosz lánt áb rá zo ló szob rot is õ ké szí tet te 1932-ben.)
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Az osztrák–magyar had ve ze tés idõ köz ben ha tal mas erõ ket össz pon to sí tott a
szo ron ga tott hely zet ben lé võ Przemyśl fel men té sé re. Az 1915. ja nu ár vé gé tõl
már ci us kö ze pé ig tar tó ún. kár pá ti té li csa ta had mû ve le te i nek köz vet len cél ja az
oro szok ki szo rí tá sa a Kár pá tok elõ te ré bõl és Ga lí ci á ból, va la mint az erõd rend -
szer kö rü li cá ri ost rom gyû rû fel tö ré se volt. Az 1.-4. osztrák–magyar had se reg tá -
ma dá sát az újon nan lét re ho zott né met Dé li-had se reg is tá mo gat ta. Da cá ra az
iszo nyú an ma gas em ber vesz te sé gek nek az át tö rés ki e rõ sza ko lá sa és a vár fel -
men té se azon ban nem si ke rült. Már ci us 15-én vi lá gos sá vált, hogy az erõd rend -
szer pa rancs no ka nem szá mít hat kül sõ se gít ség re. Eb ben a hely zet ben
Kusmanek gya log sá gi tá bor nok, vár pa rancs nok el ha tá roz ta, hogy min den fegy -
ver fog ha tó em be ré vel (mint egy 39 000 fõ) Lemberg irá nyá ba meg kí sér li a vég sõ
ki tö rést, amely re már ci us 19-én haj nal ban ke rült sor. A sze ge di 23. hon véd gya -
log had osz tály ez re dei, a 97., a 108. Landsturm- és a Kloiber-dandár ka to nái 18
üteg tá mo ga tá sa mel lett bát ran tör tek rá az el len ség re, azon ban a túl erõ ben lé võ
és a meg le pe tés re ala po zott tá ma dást már fel ké szül ten vá ró el len ség gyil kos gép -
pus ka és ágyú tü zé ben óri á si vesz te sé ge ket szen ved tek. A 23. hon véd had osz tály
dél elõtt 11 órá ra 8500 fõ nyi üt kö zet lét szá má nak 68 szá za lé kát el ve szí tet te, a tá -
ma dók össze sen 6500 fõs vesz te sé get szen ved tek.

Az utol só ki tö ré si kí sér let ku dar ca után, már ci us 21-én dön tés szü le tett
Przemyśl át adá sá ról. Az ural ko dó en ge dé lyé vel már ci us 22-én haj nal ban az
osztrák–magyar tü zér ség el lõt te min den meg lé võ lõ szer ét, hat óra kor az erõ dö -
ket, a rak tá ra kat, a San híd ja it, a rá dió ál lo mást, a lö ve ge ket fel rob ban tot ták. 
A lo va kat le lõt ték, min den hasz nál ha tó ha di anya got, fegy vert, lõ szert, jár mû vet,
te le fon vo na lat, vas úti be ren de zést meg sem mi sí tet tek, a meg lé võ szén-, ben zin-
és olaj kész le te ket el éget ték. Az át adás fel tét ele i rõl Alois Martinek ez re des, a
108. Landsturm gya log dan dár pa rancs no ka, va la mint Ottokar Hu bert al ez re des,
a vár pa rancs nok ság ve zér ka ri fõ nö ke tár gyalt Szelivanov orosz tá bor nok kal.
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Már ci us 23-án dél elõtt az oro szok meg kezd ték a be vo nu lást a vár ba. A zö mé ben
ma gya rok ból ál ló vé dõ se reg (9 tá bor nok, 93 törzs- és 2500 fõ tiszt, va la mint 117 000
ka to na, kö zel 120 000 fõ) ha di fog ság ba ke rült, kö zü lük so kan ott is pusz tul tak
el. A fog lyok el szál lí tá sa a cá ri bi ro da lom bel se jé be 1915. áp ri lis 8-ig tar tott.

A cá ri ala ku la tok nem so ká ig bir to kol hat ták a San men ti vá rost és le rom bolt
erõd je it, mi vel a ha di sze ren cse ha ma ro san a köz pon ti ha tal mak ol da lá ra sze gõ -
dött. Az orosz fron ton át ü tõ ha dá sza ti si kert ho zó, 1915. má jus 2-án vég re haj tott
gorlicei át tö rés után a szö vet sé ges né met és osztrák–magyar csa pa tok jú ni us 
3-án vissza fog lal ták Przemyślt. Az erõd rend szer har ma dik ost ro ma 6500 osztrák–
magyar és né met, va la mint több tíz ezer orosz ka to na éle té be ke rült. A je len tõ sé -
gét tu laj don kép pen már el ve szí tõ vá rat ide ig le nes híd fõ ként, tá bo ri erõ dí tés ként
épí tet ték ki. Az el sõ vi lág égés vé gé ig Przemyśl négy, sú lyos se be sül tek ápo lá sá -
ra sza ko so dott kór ház zal és szám ta lan rak tár ral ren del ke zett, had táp ala ku la tok
ál lo má soz tak ott, va la mint egy ha di fo goly tá bor is mû kö dött te rü le tén.

Az el sõ vi lág há bo rú ban a tel je sen kö rül zárt erõ dök kö zül Przemyśl volt az
egyet len, me lyet az ost rom ló fegy ver rel nem, csak ki éhez te tés sel tu dott el fog lal -
ni. A vár vé del me mel lett el sõ sor ban po li ti kai, va la mint er köl csi – és nem ha dá -
sza ti – szem pont ok szól tak. Harc nél kü li fel adá sa ar ra en ge dett vol na kö vet kez -
tet ni, hogy az osztrák–magyar had ve ze tés el ve szí tet te a re mé nyét ar ra vo nat ko -
zó an, hogy sa ját csa pa tai ha ma ro san is mé telt elõ re nyo mu lás ba kez de nek, to váb -
bá ki zár ta az erõd rend szer idõ be ni fel men té sé nek le he tõ sé gét. Ha a Mo nar chia
ka to nai ve ze té se Svetozar Boroević gya log sá gi tá bor nok, a csá szá ri és ki rá lyi 3.
had se reg pa rancs no ká nak ta ná csát kö vet ve, 1914 no vem be ré ben fel ad ja a vá rat,
ak kor az oro szok a ro mok nak nem ve het ték vol na hasz nát, vi szont az osztrák–
magyar tá bo ri had se reg 130 000 ka to ná val erõ sö dött vol na meg. Az erõd a há bo -
rú el sõ fá zi sá ban tel je sí tet te fel ada tát, mi vel az 1914. szep tem ber 1–10. kö zött
le zaj lott má so dik lembergi csa ta után fe dez te a csá szá ri és ki rá lyi had se re gek
vissza vo nu lá sát. Az el sõ ost ro mot kö ve tõ fel men tés után is fon tos sze re pe volt:
a kör nyé ken har co ló osztrák–magyar csa pa to kat el lát ta éle lem mel, lõ szer rel, fel -
sze re lé si tár gyak kal. A vár vé del me vég ered mény ben ér tel met len ál do zat volt,
amely a több szö ri fel men té si pró bál ko zás mi att még na gyobb di men zi ót ka pott. 
A fel men té si kí sér le tek ben az Osztrák–Magyar Mo nar chia ka to nái kö zül össze sen
800 000 fõ halt vagy se be sült meg, lett be teg, vagy ke rült orosz ha di fog ság ba.
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