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M i k l a u z i č  I s t v á n 157 ( B u d a p e s t ) :   

„Istennel a császárért és a hazáért!” 

Lovag Arlow Viktor ezredes harcban és 

fogságban; 
Przemyśl−Vlagyivosztok−Győr, 

1914−1920. 

 

 

A Nagy Háború tábornokai és magyar katonahősei közül kevéssé közismert 

a galíciai hadszíntér stratégiailag legfontosabb várerődjének, Pzemyślnek egyik 

tábornoka, valamint négy főtisztjének neve és sorsa. Egy nemrég felfedezett 

naplóban azonban végig lehet követni harcaikat Pzemyślben és a Lembergig el-

menő áttörési hadműveletekben, majd a várerőd kényszerű feladása után, az 

orosz hadifogság emberrengetegében. Az idézett cím saját kézírással szerepel 

lovag Arlow Viktor ezredes gyalogsági katonai szabályzatának belső címolda-

lán: „Mit Gott für Kaiser und Vaterland!” 

A monarchia legnagyobb várerődje stratégiailag a Szan folyón átívelő hida-

kat védte az orosz haderővel szemben. Az erődök láncolatából álló övvonal 

Pzemyśl városát és 21 községet ölelt körül 140 km
2
 területen, hat védőkerületre 

osztva. Harcászatilag a Siedliska körüli, a Saglis Soglio övfőerődből és hat öv-

erődből álló VI. számú előreugró övszakasz volt a legjelentősebb, mert kelet fe-

lől elsőként fogta fel az orosz nehéztüzérség belövéseit és állította meg az ellen-

ség csapatainak számos erőszakos ostromát, ennél fogva itt keletkeztek a legna-

gyobb károk, emberi hőstettek és veszteségek is. Gyóni Géza ehelyütt élte át az 

októberi első roham rémségeit, ezek ihlették őt a Csak egy éjszakára c. versének 

megírására. 

A hadrend szerint 1914. szeptember 18-án Weeber Alfréd vezérőrnagy, a m. 

kir. 97. népfelkelő gyalogdandár parancsnoka vette át a VI. védelmi körlet irá-

nyítását. A dandár négy ezredből állt a következő felállásban: a 9. népfelkelő 

gyalogezred Renvers Ferenc alezredes, a 10. lovag Arlow Viktor ezredes, a 11. 

Szenderszky Antal ezredes és a 16. Divéky Zsigmond ezredes parancsnoksága 

alatt. Még a Bécsújhelyi Katonai Akadémiáról ismerték egymást, együtt küzdöt-

tek a Przemyśl és környéke harcaiban, mindnyájan kivették részüket a rémálom-

ba illő kulikovi csatában, ahol gránáttűzben lovaikat vesztették. Végül együtt 

estek orosz hadifogságba.  

Arlow Viktor naplója 1914 júliusától hadtörténészi hitelességgel írja le az 

eseményeket, benne Przemyśl erődrendszerének emberpróbáló életét, éhezését 
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és ádáz harcait, az orosz fogságba esés folyamatát, majd a fogolytáborok gyöt-

relmeit és hadifoglyaink túlélési művészetét, illetve a fogva tartók és útonállók 

kéjes gyönyörét letiprásuk és öldöklésük közepette.  

A döbbenet erejével hat a felismerés, hogy a szerte az orosz birodalomban 

dúló polgárháborúban miként forgott kockán a hadifoglyok és táborok sorsa, 

hogyan lódítottak teljes vonatszerelvényeket hirtelen ellenkező irányba, és rán-

gattak tovább több ezer kilométerre, attól függően, hogy éppen fehér vagy vörös 

támadó egységek vették át a helyi hatalmat. 

A hullámzó harcok következtében Arlow ezredes és csapata az évek alatt há-

romszor járták meg az Ural és Vlagyivosztok közti távolságot, hol az Amur 

menti, hol a Mandzsúrián át kanyargó transzszibériai vasútvonalon robogtak 

marhavagonokban, talán a föld szélességi körének teljes távolságát is megtéve.  

1915. március 25-én indultak Przemyślből vonattal, majd Lembergen, Kije-

ven, Moszkván, Szamarán át érkeztek Tatárföldre, Kazanyba. Onnan hajóval és 

lovas szánon mentek tovább Szamaráig, aztán ismét vonaton Omszkig, ahol ha-

jóra szálltak és irány Tobolszk. Ott a hadifogság 2 év 3 hónapig tartott. 1917. 

szeptemberben lehajóztak ismét Omszkba, onnan vonattal száguldottak Haba-

rovszkba. Ez volt Arlow ezredes első útja. 

1918. áprilisban a japán csapatok partra szálltak Távol-Keleten, és egyesül-

tek a Vlagyivosztokban horgonyzó japán páncélosokkal, megindult a harc a 

transzszibériai vasútvonalért. Parancs jön Moszkvából: a tábort át kell telepíteni 

Nyugat-Szibériába, a végcél Moszkva. A harcok miatt csak Omszkig jutnak el, 

az út három hónapig tartott. Ez volt Arlow ezredes második útja. 

1918. november 1-én indulás marhavagonokban Omszkból vissza a Távol-

Keletre, két hónap múlva érkeztek a Vlagyivosztokhoz közeli Nikolszk 

Usszurijszkba. Ez volt Arlow ezredes harmadik útja, amely hadifogságának 

utolsó állomásához vezetett, ahol aztán 1 év 8 hónapot töltött. 

A fogság vége felé a Tengermelléken japán és kínai rajtaütések kivetették 

barakkjaikból a szerencsétlen foglyokat, kifosztva és sorsukra hagyva, ekképp 

akaratlanul is halálra ítélve sokukat. Az élet már hajszálon függött, lassan, de 

érett a hazaindulás sorsszerű pillanata. 1920. június 18-án érkeztek meg a ma-

gyar Vöröskereszt kiküldöttjei Vlagyivosztokba, hogy megszervezzék a haza-

szállítást. Arlow ezredes is készült már negyedik, egyben utolsó nagy útjára. 

A tengerjáró hajó 1920. június közepén indulhatott el, ötven-hatvan nap 

múlva érhetett be Triesztbe, ahonnan még talán tíz napig mehetett tovább a se-

besültekkel és a betegekkel Hamburgba. Ha ott a kihajózás, a folyami hajókra 

átszállítás, majd a folyókon, csatornákon lefelé haladás német földön Passauig, 

onnan tovább a Dunán, Bécsen át Győrig, egy hónapig tartott, akkor szeptember 

közepén érkezhetett meg a győri kikötőbe. Súlyos betegsége miatt leveszik a 

hajóról és azonnal Győrbe, a katonai tartalék kórházba szállítják, mindkét elüsz-

kösödött lábát le kellett vágni. Ennek túlélésére már nem volt elég erő, és az élet 

befejeztetett, így már nem jutott haza Nagyváradra. Viszont ideát megmaradt 
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egy harmadnyi anyaföld, amely sóhajtva megnyitotta gödrét és örökre befogadta 

őt. 

Lovag Arlow Viktor ezredes hat és fél évet töltött le az I. világháborúban. 

Ebből: harcokban 6 hónapot (Przemyśl), vonaton 6 hónapot, hajón 2, lovas szá-

non 1 hetet, és fogolytáborokban 5 év 1 hónapot. A hazatérés tengeri és folyami 

hajókon mintegy három hónapig tartott. 

Horthy Miklós kormányzó „a hazáért hősi halált halt” lovag Arlow Viktor 

ezredest − úgymond a „halálos ágyán” − vezérőrnaggyá léptette elő, aki haláláig 

az általa 1901-ben saját kézzel leírt jelmondat szelleméhez tartotta magát: „Mit 

Gott für Kaiser und Vaterland…” Ők mind hittek egy Istenben, hittek egy Hazá-

ban, hősök voltak és úgy is haltak meg. 

  


