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A székesfehérvári �7. 
gyalogezred katonáira 
gondolt a  Krajczáros 
Alapítvány elnöksége, 
amikor a galíciai első 
világháborús emlékek 
bemutatását és a téma 
iránt érdeklődőkhöz 

történő eljuttatását vállalta. Köszönet ért.

A Vas Megyei Temet-
kezési Vállalat azon 
túl, hogy példamu-
tatóan gondozza az 
ostffyasszonyfai hadi-
fogoly temetőt, évente 
szervezi kegyeleti túrá-
it. Az idén éppen Galí-

ciába. A résztvevők kísérője lesz ez a füzet.

A Dél-Lengyelországban utazók a győri Leier 
cég reklámtábláival sokfelé találkoznak. A cég 
ottani jelenléte is magyarázza támogatásukat.

Sok magyar turista 
keresi fel a Lengyelor-
szág egyedi kulturális 
értékei közé tartozó 
első világháborús ka-

tonatemetőket. A budapesti Lengyel Nemzeti 
Idegenforgalmi Képviselet ezért érezte fon-
tosnak a segítést.

A Magyar Békeszövet-
ség húsz éve állt az ak-
kor megalakuló Isonzó 
Baráti Kör mögé. Ez 
a Kör indította el az 
Isonzó völgyébe az 
emléktúrák sorát. E fü-
zethez nyújtott támo-
gatással eddigi törekvésüket folytatják. 

A Közép-Európai 
Club Pannonia Egye-
sület elfogadva azt, 
hogy a galícia kato-
natemetők a század-
forduló Monarchiájának utolsó emlékei, amit 
őriznünk és ismernünk kell, adta a támogatá-
sát. 

A győri Pilsudski Történelmi Társaság a lengyel- magyar két jó barát mondás élettel telítésén 
fáradozik. Ennek egyik bizonyítéka, hogy e füzet megjelent. 

A kiadvány győri 
Palatia nyomdában ké-
szült. Igazgató Radek 
József. Köszönjük a 
munkáját és anyagi tá-
mogatását. 

Eger szoros kapcsolatot 
ápol Przemyśl városával, 
amit kölcsönös kiállítások 
bizonyítanak. A közgyülés 
abban a reményben szavaz-
ta meg a támogatást, hogy 
füzetünk révén egyre töb-
ben és mélyebben ismerik 
meg testvérvárosuk értékeit és szépségeit.

A przemysli képeket a Przemysl-Régió Nemzeti Múzeuma (Muzeum Narodowe Ziemi 
Przemyskiej) adta és Driusz Hop készítette.



Halkabban járjon, aki él,
S dúdoljon csöndes éneket.
Messzi sírdombok fejinél
Ma ezer gyász-szobor mered.

Ezer menyasszony könnye hull,
S eztán már mindig sír szegény.
Mély sírban álomtalanul
Alszik ezer, szép vőlegény.

Lányok, virágot szedjetek, 
Díszítsétek a sírokat.
Nem lesz már vőlegényetek,
Ki olyan szelíden simogat.

Mind hű volt s pompás férfi mind,
Kikről legendát sző a tél.
Szemük a sírból ránk tekint:
Halkabban járjon, aki él.

Az ismertetőket Bedécs Gyula írta.
Az irodalmi idézeteket Trukáné kaTona ZsuZsa válogatta.
A kőtáblákra vésett üzeneteket sZaBó erZséBeT fordította.

A fotókat Bedécs Gyula, sZaBó Béla és TóTh IsTván készítette. 
A nyomdai előkészítés és címlapterv roZnár JóZsef munkája.

Mészáros Vilmosnak a győri Műhely című folyóirat és a Palatia kiadó által megjelen-
tetett „Emlékeim az I. világháborúból” című könyv fotóit és a győri Revita Tv Stúdió 
által készített film képeit Kurcsis László tette a füzet számára felhasználhatóvá. 
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SÍRKERTEK, SÍROK, SÍRJELEK

Magyar írók a galíciai fronton 

Halkabban járjon, aki él - a galíciai frontot megszenvedő Gyóni Géza kérelmének eleget 
téve kalauzoljuk el Önöket a messzi sírokhoz. Nem lelkesedhetünk, a jelzőkkel is csín-
ján kell bánnunk, a képeink sem lehetnek harsányak. A legjobb tehát, ha azokhoz for-
dulunk, akik végigélték a háború rettenetét. 

A főképp Ady Endre nevéhez köthető Nyugat című folyóirat számba veszi, (18. szám) 
hogy kiket vitt a behívó, vagy a belső parancs a galíciai harctérre.A Nyugat írói közül 
Halász Gyula, mint hadnagy szolgál és harcol Auffenberg seregében, Kertész István va-
dász, Karinthy Frigyes gyalogos ugyancsak Galíciában, Balázs Béla pedig önkéntesnek 
vonult be s most közhonvéd a szabadkai 5�. menetzászlóaljban. 

A 20. számban tovább bővül a névsor.
Minapi felsorolásunkhoz, hogy a Nyugat emberei közül kik vonultak be hadiszolgálat-
ra, hozzáírjuk Lengyel Gézát, ki mint póttartalékos hányja a sáncot fenn Galíciában, 
Moskovitz Ivánt, ki ott fenn honvédhuszár főhadnagy s úgy tudjuk, egy tábornok pa-
rancsőr-tisztje, Csáth Gézát, ki katonaorvos és Tersánszky Józsi Jenőt, kiről nem hal-
lunk hírt.

Tekintélyes névsor, de nem teljes. Olyan nagyokat nem említ, mint Molnár Ferenc vagy 
Somogyváry Gyula. S éppen a Nyugatban folyt vita Gyóni Géza háborús költészetéről. 
E nevek és az életműveik a háborúhoz kötődő része parancsolóan írja elő egy kultúrtör-
téneti útikalauz szerzőjének, hogy az ő írásaikhoz forduljon. Elsősorban azért, mert a lö-
vészárokban átélt élmények hatására születtek, s így irodalmi értékük mellette hitelesek 
is. S még egy gondolat: ezzel szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy mit vigyenek ma-
gukkal, ha az emlékhelyeket keresve útnak indulnak. 

A felsoroltak közül talán Tersánszky Józsi Jenő (1888 –1969) volt a legsokoldalúbb. 
Festőnek készült, majd jogot végzett s végül, mint az egyik legnagyobb novellista tet-
te le a tollat. Leghosszabb ideig ő volt a fronton, illetve fogságban. 1914 nyarán vo-
nult be Galíciába, és csak 1919 őszén tért haza az olasz fogságból. Így természetes, 
hogy a háború meghatározó élményforrás volt számára. Naplót írt, leveleit a Nyugat 
közölte, a fronton írt Viszontlátásra, drága című regényét a kritikusok – köztük Ady 
– elismeréssel fogadták. Egy kisvárosba került lengyel úrilány elzüllésével szembesíti 
a valóságot a háborúhoz fűzött illúzióval. A Reköttes című kisregényében Reköttes Bá-
lintnak – aki ő maga – harctéri napjait írja le minden pátosz, túlzás és a korabeli front-
irodalomra oly jellemző érzelgősség nélkül. Éppen ezért érezzük igaznak. „A halott ba-
kancsa” című novellájában arról ír, hogy miként szerez egy katona bakancsot magának. 
S miközben néha derülünk a humorral átszőtt szomorú írást olvasva, megismerjük a lö-
vészárok valóságát. 
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Somogyvári Gyula nevéhez három regényből álló regénytrilógiát kapcsol a széles 
közvélemény. A közelmúltban ismét több kiadásban megjelent „Ne sárgulj fűzfa” az 
„És Mihály harcolt” és a „Virágzik a mandula” című regényeinek lapjain ott van a 
háború minden frontja – úgy ahogyan ő is megszenvedte: Volhínia homokját, Galícia 
esőit, Doberdó rekkenő hőségét. Innen tért haza 1918-ban és tette fel egyik versében 
kérdést:„S miért, miért, hogy ez a vége”. Pedig ekkor még nem tudta, hogy jön Trianon. 
A ránk erőltetett béke elutasítása, majd az ország sorsáért való aggódás vezette tollát. Ez 
vezeti politikai pályára, hogy kormánypárti képviselőként ott ül a parlamentben. Embe-
ri tisztessége nem engedi, hogy megszavazza a zsidótörvényeket, hazaszerete pedig azt, 
hogy kiszolgálja a németeket. Ezért tartóztatta a Gestapo és hurcolta Mauthausenbe. 
Hazatérése után pedig Rákosiék internálják Kistarcsára. Több regényt, sok verset írt, 
köztük a legértékesebbek a háborúhoz köthető munkák. 

Halász Gyula (1881 – 1947) nevét kevesebben ismerik, bár a földrajzi ismeretterjesztő 
művei és nyelvészeti munkásságát is számon tartják. Ez már jelzi is sokoldalúságát. Az 
pedig, hogy a lövészárokból küldte haza a szép magyar beszédért aggódó tanulmányát 
egyenesen magható. Ő is a „most visszaadjuk a kölcsönt Oroszországnak” elhatáro-
zással ment ki a frontra, ahol nagyon hamar semmivé lett önkéntes lelkesedése, de le-
gényeiért, bajtársaiért és becsületből harcolt. A Nyugatban megjelent leveleiben ezt a 
szemléleti változást követhetjük nyomon. 

Az újságok haditudósítók sorát küldték a 
frontra. Legismertebb közülük Molnár Fe-
renc, egy film élményszerűségével pergeti 
elénk a tájat és az eseményeket. Egy hadi-
tudósító naplója című mostanában kétszer 
is megjelent munkája egyedi utikönyvként 
is ajánlható.  Ezen kívül Herczeg Géza és 
Lázár Miklós írásaiból idézünk. 

Mészáros Vilmos az „Emlékeim az I. vi-
lágháborúból” című visszaemlékezését 
így ajánlja: „Moziba hívlak kedves ol-
vasóm! Húsz év távlatában lepergetem 
előtted a világháborúban készült pillanat-
felvételeket. A képek rikoltó színei eltom-
pultak, testi és lelki sebek begyógyultak 
azóta. …Nem regényt írtam. Tényeket 
örökítettem meg. Az embernek, az egyén-
nek a költő szemével meglátott erényeit 
és gyarlóságait akarom megmutatni a köl-
tő lelek tükrében. A harctéri történés csak 
háttere ezeknek a képeknek.
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A háború Galíciában

Az első világháború frontvonalaival kapcsolatosan az „állóháború”, az „állásháború” 
és a „mozgó háború” fogalmait ismertük meg. Az olasz fronton éles formák, meredek 
sziklafalak, kemény karszti kövek adták a színteret a háborúhoz. A szemben álló felek 
állásaikban vívták a csatákat, a sorozatos offenzívák mérhetetlen embervesztesége el-
lenére sem mozdult el a frontvonal. Galíciában ezzel szemben minden csupa lágyság, 
enyhe hajlatok jellemzőek, a hegyek könnyen megmászhatóak, és puha, könnyen ás-
ható a föld. A dombhajlatokon nem jelentett gondot az előrehaladás, az erdő fedezéket 
adott, a katona „járhatott-kelhetett észrevétlen.” A domboldalakba pillanatok alatt le-
hetett árkot ásni, az erdő fájából ideiglenes menedéket építeni. Erősebb támadás esetén 
visszavonultak, hogy pár kilométerrel hátrább újabb árkot ássanak. Napokon belül for-
dult kocka, gyorsan haladtak előre, majd erejük fogytán ismét hátra a csapatok. Ami-
lyen könnyen kiásták lövészárkokat, olyan hamar tönkre is mentek. A katonák által épí-
tett fedezékek, ahogyan ők mondták, dekungok csak ideiglenesek voltak. Itt mozgó há-
ború folyt. A megpróbáltatásokat nem a rekkenő hőség és a szomjúság okozta, mint az 
olasz fronton, hanem az eső és a sár, a hideg és az állandó mozgás. 

Halász Gyula az édesapjának 1914 őszén küldött leveleit a Nyugat közölte. Olvassunk 
bele néhányba. Figyeljünk a dátumokra! Kitűnik belőlük, hogy hol húzta meg magát, 
milyennek látta a tájat, miként viselte el a meleg nappalok és a fagyos éjszakák okoz-
ta szenvedést. S a dátumokat nézve már tudjuk is mi a mozgó háború:  az első levél 
még Lemberg körül íródott, az utolsó már másfélszáz kilométerre nyugatra, a San fo-
lyó partján.

Galícia, szept. �0.
A csata földrengető ágyúdörejében írok. Az orosz vonul már vissza. Tiszta kék ég ra-
gyog fölöttünk. Bizonytalan, szívszorongató helyzetemben is napsugarasnak látom a 
világot. Óriási erőt egyesítettünk Lemberg fölmentésére. Du. 2 óra. Süvít a srapnel, 
fütyül a golyó. De én nyugodtan futok előre a szakaszommal.

Szept. 11. de. 9 óra 30 perc
Egész éjjel szakadatlanul szólt az ágyú és ropogott a puska. Az országút árkába fe-
küdtem. Ma de. kis patak partján, a lejtőbe vájt gödrökben várjuk a fejleményeket.
Lefekvéskor, ha nagy néha levethetem sáros bakancsomat, elégedettséggel látom, 
hogy – bár cipőm ferdére taposva – lábamon semmi nyoma a végnélküli gyaloglá-
soknak. Ma ünnepi szép délutánunk van. Szakadó esőben indultunk el Strzyzów vá-
roskából a hajnal sötétjében, de alig órányi távolságban új szállásra vonultunk. 

Galícia, szept. �0.
Kedves apám! Egy lengyel-angol nyelvtanon, ágyban könyökölve írom e levelet. 
Egyszerű kis falusi házban szállásoltak el: konyha, szalon, előszoba, istálló egy fedél 
alatt. A leglehetetlenebb éjszakázások, puszta földön, nedves gyepen, szakadó eső-
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ben, éppoly kevéssé fognak ki rajtam, mint az étkezési „rend” bárminő fordulata. A 
legfurcsább ebédek (vagy ezek teljes hiánya napokon át) mocsár ízű vizek meg nem 
ártanak. Testi erővel is úgy bírom, mint kevesen mások.

Előfordult, hogy éjszakákon át nem pihentünk meg. Este megdördültek az ágyúk, 
fölriadtunk egy percnyi alvás után. A fegyverropogás szünetlenül tartott órákon át. 
A srapnelek süvítve csaptak le mellettem vöröslő rémes lángolással, a golyók rö-
vid füttyöt hallatva fúródtak bele a földbe, amerre csak jártam bukdácsoló léptekkel. 
Azután lassan elcsöndesült a táj, a hold szelíd világa beragyogta a mezőket.

Csapatainkat összevontuk és megindult a menet. Ziháló mellel, mázsás súlyú lé-
péssel, ütemesen csörrentve haladt tovább az ezred – erdőn, mezőn, országúton és 
ösvényen, lejtőkön, mocsarakon és patakokon át. Ha olykor egy percre megállapod-
tunk, hogy a térképet tanulmányozzuk villamos zseblámpa világánál – álltunkban 
elnyomott az álom. A fáradtabbak tompa zuhanással területek el jobbra-balra, hogy 
a „marshcieren!” szóra ismét sorba álljanak. Hajnalban fél négykor a magunkvájta 
gödrökben tértünk nyugovóra. Boldog órák – álom és feledés órái.

Kapcsoljuk Mészáros Vilmos versének néhány sorát a pihenő katona fotójához.

Morituri…

Szemed ne hunyd le: csalfa szűz az álom:
ajakon csókol, csábít, megkísért
és áttaszít az ébredséhatáron,
ha veled az üdv kapujához ért.
Ne tekints rám sem! Megriadt szemednek
zavaros tükrén lidércfény lobog…
Bénuló agyam kísértettől retteg,
Szorongó szívem sebesen dobog.

Nézz. Nézz előre! - És lásson a lelked
vak éjbe borult távolokon át:
két tárt karoddal magadhoz ölelhetd,
oly kicsivé lett az egész világ!
Az óceánban talp-alattnyi száraz:
néhány nyitott szív, mely feléd dobog,
szerelmed, forrón ölelve magához,
szemedben fénylő páros csillagok.

Przemysl, 1914. november 10.
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 Homokóra

Ott már csak két lengyel parasztasszony görnyedezik egy kosárral. Ezek böngész-
nek, a rögből kikaparnak egy-két ott felejtett töltényt, egy-egy széttaposott orosz 
sapkát, patkót, szíjdarabkát. Ahonnan ezek elmennek, ott már igazán nincs semmi 
a földön. 

Csak a föld alatt. 

Így fejezte be Molnár Ferenc az 1915 decemberében lezajlott limanowai csatáról adott 
tudósítását. Tízezreket fogadott be a föld, közülük sokat minden végtisztesség nélkül. 
Lázár Miklós ilyennek látta a csatateret:

Végig a hegyen ugyanaz. Ezerkétszáz orosz esett itt el, s a mieink közül is sokan. Há-
rom napja, éjjel-nappal temetnek, s még sokan vannak, akiket nem tudtak eltemetni. 
Cseh népfelkelők temetnek. Két rúdon valami rongyszövet és arra teszik a halotta-
kat. Óvatosan a ruhát fogják csak meg és viszik. Egy méter mély gödörbe, melynek 
hossza tíz-tizenöt méter lehet, szélessége legalább tíz, hatvan oroszt raktak már egy-
más mellé, mint a pezsgősüvegeket  a pincében. 

Bajtársam, nézd, lejár a homokóra,
Minden szemével egy perc hull alá:
ébredni kell a keserű valóra,
mert az örök éj álomban talál…
minden szemével egy-egy cseppnyi vére
szorul ki balga rettegő szívünknek,
befelé hulló könnyünk gyűl helyére:
erünkben el nem sírt könnyek keringe-
nek…

A néma tájnak téli álmodását
durván zavarja bősz ágyúdörej,
az alvó erdőn hosszú sóhaj száll át,
rendül a föld, mint felsíró kebel…

Nyugat-Galícián kétszer szántott végig a front. Egyszer 1914 őszén keletről nyugatra, 
majd 1915 tavaszán visszafelé. A mozgó háború lezajlott, a harcoló felek mindent ösz-
szeszedtek és elvonultak harctérről. Nem maradt a háborúból semmi. 

És messze-messze egy bús fehér arcon 
Alágördülnek forró, néma könnyek…
Te szegény özvegy, élő mártír-asszony,
Könnyeid itt is égetnek, gyötörnek!

Aranypalástban száll a nap pihenni…
Az utolsó szem perdül már alá…
Nincsen menekvés: menni kell már!…
Menni!
Csontváz kezével sürget a halál!
Kemény kezekben gyilkos fegyver zördül:
Áll már a század indulásra készen…
Ne reszkess bajtárs a nyílt sírgödörtől:
indulj meghalni elszántan, merészen!

„Csak a föld alatt”
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A háború egy egész külön művészetet teremtett. A temetés művészetét. Láttam egy 
sírt Zasavica mellett, a legszebb olasz temetőben nem találni hozzá hasonlót. Pe-
dig nyilván hirtelen kellett csinálni a sírokat és biztos, hogy a legprimitívebb esz-
közökkel. És micsoda megható sírfelírások:

ITT NYUGSZIK
H… E…
KADÉT.

HŐSIESEN HARCOLT!
ISTEN ÁLDJA MEG!

A sír shrapnellhüvelyekből volt kirakva és – micsoda kontraszt, micsoda pokoli el-
lentét – piros mezei virág beleültetve a shrapnellhüvelybe. Shrapnellben virág. 
Ilyent csak a háború tud.

ITT NYUGSZANAK
MAGYAR ÉS NÉMET
SZAPŐR KATONÁK!
NE NYUJJ HOZZÁ!

A másik sírt kereszt nem díszítette, csak egy vékony deszka, amin a fenti szöveg 
volt olvasható. A magyar katonák naivitása, ahogyan ráírták a megkülönböztetést: 
magyar és német sapeur katonák… És a ne nyújj hozzá!.. és megható ez a kérelem.

De még annak is, aki mellett - fölött – ott voltak a bajtársai csak szerény sírjel jutott. 

A katonatemetésnek volt egy hivatalos és egy liturgikus szakasza. Az előbbi a halot-
tak számbavételét, az adminisztrációt, a sírjelek feltáblázását, az utóbbi a végtisztes-
ség megadását jelentette. 
A honvédlelkészek mind a 
két fázisban ott voltak. Ők 
küldték haza a családnak az 
apró, személyes tárgyakat 
és mondták az utolsó sza-
vakat a sírok mellett. S baj-
társak pedig megjelölték a 
sírt. Így találhatták meg a 
przemysli temetőben nyug-
vó Székely Károly nyug-
helyét a hozzátartozói és ál-
lították fölé a képen látható 
egyszerű, vörös márvány 
sírkövet. 
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Sírkertek

Nyugat-Galíciáról 1915 nyarán már elvonult a front. A hátramaradt sok-sok magányos sír, 
a bajtársak által állított szerény, gyorsan pusztuló fejfák sora parancsolóan írta elő, hogy 
az elesett katonákhoz méltó temetőket alakítsanak ki. Erre a munkára külön szervezetet 
hoztak létre, amely döntött a harcok idején létrehozott ideiglenes és a hősökhöz méltat-
lan temetők felszámolásáról, majd az újak kialakításáról. Tíz temetőkörzetet jelöltek ki. 
Mindegyik élére a hadseregbe besorozott, de harctéri szolgálat alól felmentett építésze-
ket, szobrászokat 
vagy kertépítő 
mérnököket ál-
lítottak. Ez utób-
biak helyezték el 
a tájba az új ker-
teket. Az igényes 
tervezést mutatja, 
hogy a fotórész-
leg – mert min-
den művészeti 
ágnak volt egy 
részlege – közel 
kétezer felvételt 
készített azokról 
a helyekről, aho-
vá a temetőket elképzelték. Az aprólékos előkészítő munkát mutatja az is, hogy 600 te-
metőtervet dogoztak ki. Ezekből választotta ki zsűri azt a közel négyszázat, amelyekben 
60 ezer katona csontjai porladnak. Ropica Ruska temetőjéről képeslap is készült.

Az új temetőket a dombtetőre telepítették, azt sugallva, hogy az ott nyugvók mát fent-
ről az örökkévalóságból figyelik a lent maradottak küzdelmét. 

Első lépésként a nyilvántartó részleg munkatársai kutatták fel a magában álló sírokat, a 
kisebb nagyobb temetőket és döntöttek, melyeket számolják, illetve újítják fel.  Kihan-
tolták a porladó csontokat, lehetőség szerint azonosították az ott nyugvókat, majd rög-
zítették az adatokat. Ezt követően egy tervvázlatot készítettek, amelyen meghatározták 
az egyes sírok helyét és az odakerülők nevét.

Mindegyikbe kerültek orosz, osztrák-magyar és a velük szövetséges német hadsereg el-
esettjei. A temetőben nincs ellenség, a példás kötelességteljesítéssel harcolók halálban 
békét kötöttek egymással. S ha eleget tettek kötelességüknek, akkor hősnek kijáró kör-
nyezetet kell teremteni, akármelyik hadseregben harcolt. A nagyobb sírkerteket úgy ter-
vezték, hogy utakkal, növényzettel elválasztott parcellákba egy hadseregbeli katonák 
kerüljenek, de ezt is inkább gyakorlati megfontolásból és nem az elválasztás szándé-
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kával tették. A sírjelek mutatják, hogy mi-
lyen nemzetiségű, illetve vallású halottat 
rejt a jelölt sír.  A temetők változatosságát 
befolyásolja az is, hogy méreteik nagyon 
különbözőek. Sok közülük alig száz sírt 
rejt, de vannak több száz katonának végső 
nyughelyet adó kertek is. Természetesen a 
temető nagyságához igazodnak az építmé-
nyek méreti is. A kerítések is változatosak: 
kő vagy fa, sövény vagy fém, alacsony és 
magas. A falusi kapubejáratot idézőtől 
kezdve a szecessziós megoldásokig nagy 
változatosságot mutatnak a bejáratok is. 
Egyiken a romanika, a másikon a gótika 
stíluseleme az uralkodó, de előszeretettel 
használták a klasszicizmus formakincsét.

Az emlékműveket és a sírjeleket főisko-
lát végzett, tanulmányutakon járt, harc-
téri szenvedést átélt művészek alkották baj-

társaiknak. Nem külső megrendelésre, hanem belső parancsra dolgoztak és munkájukban 
szabad kezet kaptak. Néhány kikötés volt csupán: egyszerű legyenek, de mégis tekintélyt 
sugározzanak, illeszkedjenek a tájba és a táj építészetébe. Először tanulmányterveket készí-
tettek, majd egy zsűri kiválasztotta az adott 
földrajzi környezettel legjobban harmonizá-
ló formát. A gladyszowi temető szépen har-
monizál a Beszkidek népi építészetével. 

Sokfélék ezek az emlékművek. Az egyik 
dombtetőn egy piramis őrzi a fejfákat, egy 
másikon négy kőoszlop tör felfelé. Egy zö-
mök építménynek kicsit távolabb, egy a 
másik dombon magasba törő karcsú obe-
liszk a szomszédja. 

Talán azért is, mert tervezőik más-más kul-
túrából jöttek és különböző művészeti mű-
helyekben dolgoztak. A magyar Szabolcs 
Ferencen kívül sokat tervezett a szlovák 
Dusan Jurkovic, a lengyel Jan Szczepowski, 
a német Hans Mayr és az osztrák Gustav 
Ludwig. A munkát az osztrák Rudolf Broch 
és Hans Hauptmann irányította. 
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A sírjelek üzenete

Az általában alacsony kerí-
téssel, vagy sövénnyel kö-
rülölelt sírkertekben – még 
azokban is, ahol a termé-
szet már megtette a magáét 
– a hadseregre jellemző fe-
gyelem látványa fogadja a 
látogatót. Különböző stí-
lusjegyek jellemzik a te-
metőről temetőre változó 
sírjeleket. Hihetetlen, hogy 
a sírkereszteket milyen 
sokféle formában alkották 
meg. Van, ahol vaskeresz-
tek, másutt fakeresztek so-

rakoznak. Egyik helyen kőtömbből emelkedik ki a kereszt, másutt a földben gyökere-
zik. Van kovácsoltvas és van öntöttvas kereszt, van egyes, illetve kettős kereszt az orosz 
katonáknak. 

Ügyeltek arra, hogy ezek anyaga és formája harmonizáljon a temető főhelyén álló, a sí-
rokat őrző központi emlékművel. 

A sírjelekre az időtálló anyagból készült névtáblák töprengésre késztetnek. Olvassuk 
el Lázár Miklós tudósításának egy részletét, aki egy magyar huszártól így búcsúzott a 
limanowai csata után: 

Tudom T… József, elmondták a harmadik század élve maradt katonái, hogy ti az or-
szágútról sturmoltatok. Fél egy után rajvonalba szakadozott a kilencedik ezred, az 
árkokban már gépfegyverek kattogtak.  Száz lépést rohantatok, Bauer hadnagy ve-
zeti a századot, őt is lelövik, de akkor már a parton vagytok, te halott magyar hu-
szár ezen a szent helyen veted meg a lábad, és káromkodva forgatod a karabélyt. Két 
muszka esik neked szuronyos puskával…Szabó Ferenc őrmester látja, hogy elesel, 
odaugrik, felfog, kioldoz a blúzból, de már meghóttál keményen, rangosan, ahogy 
magyar huszárhoz illik. Te a középen, oldalt két muszka, így léptek hárman az Úr 
zsámolyához. 

Keressük meg a Jabloniec-dombon azt a keresztet, amelyik azt jelzi, hogy közös sír fűzi 
össze Szepessy Károlyt, Gotto Albertet és Gyurcsik Jánost az öt osztrák-magyar, va-
lamint nyolc orosz katonával. Ők már békét kötöttek. S amíg itt állunk, arra gondolunk, 
hogy abban a szörnyű éjszakai küzdelemben szemtől szembe találkoztak-e? Mi volt 
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az utolsó sóhajtásuk, kire gondoltak, sokat 
szenvedtek, vagy egy pillanat alatt vége 
szakadt életüknek?

Ez tábla is arra figyelmeztet, hogy az itt 
harcolók már megkötötték a maguk bé-
kéjét, amit később is tiszteletben tartottak. 
S ezt nekünk is el kell fogadni. Ez nem je-
lenti azt, hogy ne közelednénk különös ér-
zéssel oda, ahol tudjuk, hogy zömmel ma-
gyarok nyugszanak, ahogy az egyik em-
léktúra buszvezetője is annak a sírnak a 
környékét gyomlálja, ahol magyar huszár 
csontjai porladnak. S az pedig egyenesen 
mellbe vág, ha a magyar helyesírás szabá-
lyai szerint olvassuk Balla Bertalan nevét. 

A przelec malastowskai temető egyik fa-
keresztjének névtáblája előtt milyen sok-
színű volt a Monarchia hadseregének sok-
színűségén töprenghetünk. Szántai József és Csiglan Mihály biztosan magyarok voltak, 
Svetozár Gavrilovics bosnyák lehetett, Auguszt Potoczki talán lengyel a vélhetően oszt-
rák Johann Kuliger mellett.  

Az első világháborúban a magyar kato-
nák egy kettős birodalom hadseregében 
harcoltak. A katonai közigazgatásnak 
megfelelően – amely független volt a bi-
rodalom etnikai képétől - közös ezredek-
ben is harcoltak magyar katonák, illetve 
a királyi honvéd ezredekben - attól füg-
gően, hogy melyik területről sorozták be 
az ezred katonáit - szlovákok, románok 
vagy éppen ruszinok.  Közben gondoljuk 
a lengyelek tragédiájára, akik az ott ha-
dakozó mind a három ország hadsereg-
ében szolgáltak

Az orosz katonasírokon ritkán találunk ne-
vet. Szinte csak a Russische Krieger felirat 
olvasható. Sírköve felett idézzük Áprily 
Lajos sorát: „dédelget itt egy névtelen ve-
rem.”
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A sírkertek ma

Amikor 1915-ben az elesetteknek a végső 
nyughelyet adó sírkerteket tervezték, még 
azt is kiszámolták, hogy a természet 1960-
ban az általuk épített emlékműveknek, a 
gonddal megtervezett sírkereszteknek mi-
lyen díszletet fog adni. Elképzelték, hogy 
milyen nagyra nőnek a fák, miként terebé-
lyesednek a bokrok, s remélték, hogy na-
gyon szépek lesznek a temetők. Nem gon-
dolták, hogy számításaikat a politika ke-
resztülhúzza. 

A háború után Galícia megszűnt, és Len-
gyelország az éppen ott hadakozó Oszt-
rák-Magyar Monarchia romjain született 
meg. A háború utáni politika az oly tisz-
tességgel eltemetett halottak fölé emelt 
kereszteket nem az ott nyugvókhoz kap-
csolta, hanem egy országrabló hatalom 
emlékműveinek tartotta. S ezért nem is 

becsülte. Nem gondolva arra, hogy a lengyel légió tagjai éppen Monarchia oldalán vé-
reztek, hogy több tízezer lengyel is nyug-
szik a temetőben, gyakran közös sírban a 
közös hadsereg katonájaként. A természet 
nem díszletezővé, hanem rablóvá vált. A 
sírhalmok elsimultak, felettük gaz és dud-
va nő, Áprily Lajos szavaival „korhadt 
rács mögött csöndes fű zizeg.” 

S amit a természet meghagyott azt emberi 
közöny és nemtörődömség pusztította el. 
Talán éppen ez a pusztulás ébresztette fel 
Lengyelországban a politika lelkiismeret-
ét: a gorlicei csata 80. évfordulójához kö-
zeledve elfogadták az osztrák Fekete Ke-
reszt szervezet temetőmentő munkáját. Ez 
a rendszerváltás előszelének is tekinthető. 
A temetők nem idegen hatalmak emléke-
iként jelennek meg, hanem kulturális ér-
tékként, amit óvni, gondozni kell. A rend-
szerváltozással a társadalom szemlélete 
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is megváltozott. Magyar-
országon is és Lengyelor-
szágban is. Példa erre Szé-
kesfehérvár és Przemysl 
kegyeletápolása. 

A székesfehérvári �7. gya-
logezred Galíciában kezd-
te az első világháborút. Ott 
volt augusztusban az orosz 
határon vívott véres har-
cokban. Az ezred fedezte 
a szeptemberi visszavonu-
lást, védte a Kárpátok-há-
góit 1914-15 telén. Az ez-

red parancsnokát, márkosfalvi Sípos Gyulát a példás kötelességteljesítés jellemezte. De 
nem csak a fronton. Úgy érezte, hogy tartozik annyival katonáinak, hogy emléket állít 
az elesetteknek, és köszönetet mond az élőknek. Ezért szerkesztette és jelentette meg 
„A m. kir. székesfehérvári 17-ik honvéd- és népfelkelő gyalogezredek története” című 
munkáját. Ezt a belső parancsot így fogalmazta meg alapos munkájában: „Hősi halotta-
ink ezrei alusszák örök álmukat távoli harctereken, akikkel szemben a köteles kegyelet 
jelét mutatjuk azzal is, ha önfeláldozó küzdelmeik névtelen sírjaik helyét az ott lezajlott 
harcok ismertetésével megörökítjük.” 

A sorok az ezred parancsnokának katonáival szembeni felelősségről szólnak. Ezt a fe-
lelősséget érezték át a Krajczáros Alapítvány köré szerveződő kegyeletápolók, amikor 
folytatatják Sipos Gyula munkáját.  Két szépen gondozott temetőt látunk képeken. Az 
egyik kép messzi délen, Bohinj melletti Ukanc temetőjében készült, ahol többek között 
a przemysli gyalogezred ka-
tonái nyugszanak. A táblát 
fehérvári hagyományápo-
lók állították bizonyságul 
annak, hogy védnökséget 
vállalnak a temető felett.  

A másik a przemysli oszt-
rák-magyar katonateme-
tőt mutatja. Az ott nyugvó 
zömmel magyar katonákra 
a lengyel városka gondol 
halottak napján. 

Köszönjük.
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PRZEMYŚL

Az erőd építése

Przemyśl nevezetessége az az erőd, amelynek falai között annyi magyar katona lelte ha-
lálát, amelyhez olyan sok szenvedés kapcsolódik. Természetes tehát, hogy a város első 
világháborús emlékeinek bemutatását itt kezdjük. 

Az Oroszországgal jobbára feszült viszonyban lévő Monarchia vezetői egy esetleges 
orosz támadás ellen az akkori haditechnika minden vívmányával felszerelt megerősí-

tett helyek építésével akar-
tak védekezni.  Az 1870-es 
orosz-török háború után, 
mivel Ausztria nem támo-
gatta az oroszokat, a két or-
szág viszonya tovább rom-
lott. Ez egyre sürgetőbbé 
tette a tervezett védelmi 
rendszer kiépítését. A min-
tát a Nyugat-Európában 
Németország ellen kiépített 
erődök adták. 

Az orosz határon több he-
lyet is megvizsgáltak, ami-
kor a megépítendő erősség 

helyét keresték. Ha előveszünk egy térképet, könnyen választ adhatunk arra a kérdésre, 
hogy miért itt épült meg Európa egyik legnagyobb erődje. A középkori kereskedelmi út-
vonalak jelentősége a 19. század második felében megnőtt. A piac kitágult, a növekvő 
mennyiségű árú szállításra gyors egymásután épültek a vasútvonalak. Ezeknek a futását 
a természeti tényezők kijelölik. A Monarchia sziléziai iparvidékét Ukrajna gabonatermő 
területeivel összekötő nyugat - keleti út csak a Kárpátok északi lábánál húzódó domb-
vidék peremén haladhatott. Ezt az utat követi az 1859-ben átadott Krakkó és Lemberg 
közötti vasútvonal. Délről, a dualista állam másik országából, Magyarországról a Galí-
ciába tartó útvonalak futását is a hágók határozták meg. Az Uzsoki-hágón át Ungvárról 
érkező vonalat 1873-ban adták át. A másik vonal Sátoraljaújhelyről Mezőlaborcon ke-
resztül a Lupkovi-szoroson lép Galícia területére, és egy kanyarral fut be Przemyślbe. 
Az egyik vezérkari tiszt éppen ezért gondolt „a San folyó két partján fekvő Przemyśl, 
mint galíciai fő védelmi terület megerősítésére, amely a magyarországi útvonalakat vé-
dené”. Ez már előrevetítette, hogy az új védelmi rendszerben a város meghatározó he-
lyet foglal el. A végső érvet a külpolitika adta. Az udvari hadmérnökséget irányító egyik 
Habsburg főherceg így nyilatkozott: „ politikai okokból - ha nem akarjuk átadni ezt a 
provinciát és erős poziciót akarunk - javaslom, erősítsük meg”. Ilyen módon nyújtották 
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be a javaslatot Ferenc Józsefnek, aki már 1871-ben döntést hozott az építési munkálatok 
megkezdéséről.

A tervezőt Belgiumból hozták, Henry Alexis Brialmont hadmérnök tábornok szemé-
lyében. A Magyarországról érkező vasútvonalat befogadó állomás és a kelet-nyugati 
vasútforgalmat biztosító San folyó hídjának védelemét kellett biztosítani egy egész tá-
madó hadsereggel szemben. Ez azt jelentette, hogy a védelemi objektumot úgy kell ki-
alakítani, hogy sok katonát tudjon befogadni.  Egyetlen várat nem lehetett úgy bővíteni, 
illetve olyan nagyra építeni, hogy hadseregnyi erő állomásozzon benne. De sok kicsit, 
egymástól bizonyos távolságra, igen.  Ezért különálló, de egymástól nem független u. 
n. „överődöket” építettek a várost körülvevő 15 kilométeres sugarú kör mentén. Az erő-
dök, oldalazó tűzzel a köztük lévő terepet is és egymást is védelmezték. Központjuk egy 
széles árokkal körülvett vastag falú épület - laktanya, raktár - volt, amelyet egy földtöl-
tés védett. A töltés tetején képezték ki a lövegek tüzelőállásait, helyezték el az ágyúkat. 
A kazamatákban lakott az őrség. Az erődöt körülvevő széles árokban ún. oldalozó mű-
veket helyeztek el, amelyeknek lövegei és géppuskái hosszában végiglőhették a várárok 
megfelelő szakaszát. Az oldalozó műveket az erőddel földalatti folyosó kötötte össze. 
Az erőd előtti lövészárkot spanyolbakokra fűzött drótakadályokkal védték. A rohamozó 
orosz egységeket ezek szűrték meg. Abban az esetben, ha esetleg a támadás sikeres volt, 
a védők bevonultak a páncélajtókkal zárható betonépítményekbe.  

Az 1873-ban elkezdett és évtizedeken keresztül folyó építkezési munkát Daniel Salis 
Soglio osztrák szolgálatban álló svájci származású hadmérnök irányította. Ő tervezte 
meg a város keleti részén, Siedliska település közelében, egy erődről még mai állapotá-
ban is szinte teljes képet nyújtó I. számú védelmi állást. Ez is egyike volt a �� páncélku-
polás, a kor színvonalán álló külső gyűrűt alkotó 15 erődnek. A belső öv közvetlenül a 
város szélén húzódott, az itt épült 19 erőd közül mindössze egy volt kőépítmény, a töb-
biek földsáncokkal erődített tüzelőállások voltak. 
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Az erőd ma

A városból a Lembergbe 
vezető útról Medyka határ-
állomás előtt kell Siedliska 
falu felé fordulni, ahol 
már tábla mutatja az erőd-
rendszerből a legépebben 
megmaradt főerőd felé az 
irányt. Meglepetés erejé-
vel hat, amikor a zöld bo-
zótosból előtűnik az erőd 
igényes mérnöki munkával 
kialakított bejárata. A ter-
mészet már-már birtokba 
vette, zöld bozótos öleli kö-
rül. Kicsit elhanyagolt, de a 

falak nagyon kevés helyen látható hadtörténeti formát képzeltetnek el, s közelebb visz-
nek a háború mindennapjaihoz is. Mészáros Vilmos ilyennek írta le: 

„Minden erőd zárt egység volt: köztük fekvő gyalogsági állásokkal sem volt ösz-
szekötve, úgy hogy az erőd belsejében csak két úton lehetett bejutni: vagy a belső ol-
dalon levő, erős vasketreccel is védett páncélkapun át, vagy a drótakadálymezőkön 
és a páncéllemezekkel is védett gyalogsági állás tetején az erdő udvarára. Az egyes 
erődöket tehát akkor is külön ostrommal kellett volna az ellenségnek bevenni, ha si-
kerül neki az erődöket összekötő gyalogsági állásokat áttörni. Az „V. a.” erőd eny-
hén lejtős dombra volt építve, a domb belső oldala a várövön belül körbefutó műút 
szintjéig függőlegesen le volt vágva, és méternyi vastag beton és kőfallal volt bur-
kolva. Ebbe a falba nyílt a lőrésekkel ellátott páncélkapu és az apró erős vasrácsal 
védett ablakok, amelyek lőrésekkel ellátott páncéllemezekkel is elzárhatók voltak. A 
kapunyílás előtt annak egész szélességében olyasféle vasketrec volt a falhoz építve, 
mint az állatkertekben az oroszlánok kifutója. A ketrec ajtaja és a kapu egy időben 
sohasem lehettek nyitva. A kapu a főfolyosóra nyílt, amelyet „T” alakban keresztfo-
lyosó zárt le. A főfolyosóra nyílt a legénység lakóterme és a kötözőhelyiség, amelyet 
Károlyi őrnagy tiszti étkezőnek rendeztetett be. Az oldalfolyosóra az egyik oldalon a 
konyha és éléskamra, a másikon a parancsnoki és segédtiszti kazamata nyílt. 

 Az erőd központja a katonák szállását, a raktárakat, ágyúállásokat befogadó vastag falú 
épület volt. Ezt is széles árokkal vették körül, majd előtte földtöltést emeltek. A töltés 
tetején képezték ki a lövegek tüzelőállásait, ahová az addig gránátbiztos „löveghangár-
ban” elhelyezett lövegeket az ellenség támadásakor kivontatták. Ennek a rendszernek 
az volt a nagy hibája, hogy heves ellenséges tűz esetén a lövegeknek a tüzelőállásba 
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való vontatása szinte le-
hetetlen volt. A később épí-
tett betonerődökben a lö-
vegeket forgatható pán-
célkupolákban helyezték 
el. Az erődöt körülvevő 
széles árokban ún. oldalozó 
műveket helyeztek el, ame-
lyeknek lövegei és gép-
puskái hosszában végiglő-
hették a várárok megfelelő 
szakaszát. Az oldalozó mű-
veket az erőddel földalatti 
folyosó kötötte össze. A vé-
dővonalat belül tábori út és 

keskenyvágányú vasút közötte össze. Előtte a gyalogsági rohamok megszűrésére lö-
vészárkokat ástak, előtte spanyolbakokkal erősített drótakadályokat emeltek. 

A kapun át jutunk az erőd udvarára, majd onnan a belsejébe, ahol még nyár időben is 
megcsap a hideg, nyirkos levegő. Látjuk a rideg folyosót, a kazamatákat, ahol csupán 
deszkára szórt szalma – már addig ameddig el nem égették vagy a lovakkal meg nem 
etették - volt a fekvőhely. A liftaknákat látva a tüzérség szerepére következtethetünk: 
ezeken emelték fel a kupolába a lőszert.  Riasztó látvány a latrinák sora. Ennél már csak 
a vérhas és a kolera lehetett riasztóbb. Golyóütötte falak, ez az ostromnak köszönhető. 
Málló vakolat - ezt a közel száz év számlájára kell írni. A falfirkák - ezt pedig arra, hogy 
az erre járó, az ide látogató már olyan messze került a háborútól. 
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Az erőd ostromai

A háború nem úgy indult, ahogyan a monarchia hadvezetősége tervezte. Az osztrák-ma-
gyar csapatok 1914 augusztus végén Lembergtől északra súlyos vereséget szenvedtek 
és következett a visszavonulás. A terv az volt, hogy az erőd felfogja az orosz támadá-
sokat és biztosítsa az osztrák-magyar hadak visszavonulását. Ennek a feladatnak szep-
temberben eleget is tett. A város múzeumban őrzött Tábori Újságban olvashatjuk Fe-
renc József gratulációját.  Az oroszok rohamait a vár őrsége visszaverte, akik 10 ezer 
katonájuk elvesztése után felhagytak a további ostrommal. Ez sikeres volt ugyan, de 
csak arra volt elég, hogy úgy-ahogy védelemképes állapotba hozzák az erődöt. Erre 
szükség is volt, mert rövid idő múlva ismét ostromgyűrű szorult 120 ezer, zömmel ma-
gyar katona köré. Az egységeket és a raktárakat feltöltötték, de egyiket sem olyan mér-
tékig és módon, hogy az elegendő lett volna az erőd megtartásához. Figyeljünk erre a 
kifejezésre. Az ostromoktól megtudták védeni, miként pár héttel korábban, de meg-
tartani már nem. 

Az ostrom az oroszok rohamaiból és a magyarok kitörési kísérleteiből állt. Az orosz 
rohamozásokat tüzérségi előkészítés vezetett be, Majd rajvonalban megindult az oro-
szok rohama. A drótsövények mögött, mint egy halott állatkert, úgy festettek a drótba 
akadt oroszok. Nehéz munka lesz kiszedni őket. A drótokból, mert a drót a húsukig 
mélyedt. Nem lehet szabadulni a látványtól, ami nem rémes, hanem visszataszító. A 
halál, amelyik hosszú kínlódás után hirtelen következhetett be, valamennyiük arcán 
a szenvedés, heves fájdalom, a halálfélelem torz és csúf vonásait fagyasztotta meg. 
Egy rendes arcot nem látni egy rendes fejet. Nyitott véres szájat, kifordult szemeket, 
elszakadt orrokat, felmarcangolt kezeket, az arcokon mély barázdákat, széles vo-
násokat, a kínlódás barázdáit és vonásait., mintha nem is igaziak lennének, hanem 
oda volnának festve. De jön a hullaszag, ha a szél felén fújja egy kissé, tűrhetetlen és 
kiállhatatlan. Ennek a hullaszagnak el lehet hinni mindent. 

A megismételt rohamok nem vezettek eredményre. Az oroszok nem erőltették, a ma-
gyarok nem bírták erővel, így azután az előkészített támadások, illetve kirohanások el-
maradtak. Jellemző, hogy amíg másutt állandó volt lőszerhiány, itt a vár feladásakor 
több millió töltényt dobtak a San folyóba. A védők már csak az idővel harcoltak. Pon-
tosabban az éhséggel, hideggel és betegséggel. A várat élelem, gyógyszer, fűtőanyag 
hiányában megtartani nem lehetett.  Az oroszok éppen erre játszottak, mert nem foly-
tatták a szeptemberi taktikát. Ostromok helyett „csak” körülzárták a várat.  A rendkívül 
kemény tél és az utánpótlási vonalak elvágása miatt a raktárak gyorsan kiürültek. Az 
oroszok tudva, hogy az idő nekik dolgozik, mellőzték az egész erődrendszer elleni tá-
madásokat.

Herczeg Géza tudósításából idéztünk az előbb. Ő csak alkalmanként volt a lövészárok 
közelében, de voltak, akik az egész ostrom idején. Tőlük idézünk:
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Február 21. Az orosz tüzérség megkezdte a X. és XI. erődök lövetését.
Február 23. Ma halt meg az első honvéd végelgyengülésben az ezredtől. Az em-
berek szemlátomást romlanak le, élelmezés, ruha, cipő, nyugvóhely, idő miatt. Vár-
parancsnokság elrendelte a marharépa étkezést.
Február 24. Nagy havazás. I. zászlóaljtól ismét végelgyengülésben elhunyt egy 
honvéd. A repülők naponkint megjelennek és bombákat dobnak le.
Február 26. Nagy havazás. Férőhelyek kezdenek romladozni. Az emberek mind 
többen és többen dőlnek ki. Kimerültség és lefogyás foka feltűnő.
Február 27. Az ellenséges tüzérség. 9-től 12-ig erősen lőtte a védműveket, köz-
vetlenül a zászlóalj parancsnoki férőhely közelében vágódott be néhány gránát. A 
városban orosz repülők 24 bombát dobtak le, többen megsebesültek. 
Március 2. Gaál honvéd (2. század) végelgyengülésben meghalt. Érverés 30.
Március 4. Nagy hideg és hózivatar. Honvédek lábai figyelőhelyeiken megfagynak. 
Az  I. zászlóaljnál � ember megfagyott.
Március 5. Két ember végelgyengülésben meghalt.
Március 6. A kórházba küldendõk megtekintése siralmas látványt nyújt. Arcukon is 
csontra száradt a bõr, csak suttogva tudnak beszélni. Erõs keleti szél. 

1915. március 22-én a helyőrség sorban felrobbantotta a hónapokon át védelmezett erő-
dítményeit. A parancsnokság elküldte az utolsó táviratot: „Nehéz sorsunkat tűrve, kí-
vánunk a hadseregnek dicsőséget és győzelmet – Przemyśl erődparancsnokság” Pár 
nappal később százhúszezer katonával elindultak a vonatok Szibéria felé.  



��

Letownia erőd és az egykori tiszti klub gyűjteménye

A város nyugati peremén is 
megmaradt egy viszonylag 
ép erőd. A központból a 
San hídján át a Monarchia 
historizmusát és eklekti-
kus építészeti megjelenését 
mutató városrészbe érünk, 
ahol közvetlenül a híd lábá-
nál áll az egykori Habsburg 
kávéház impozáns épülete. 
Ebbe a városrészbe települt 
a Monarchia hadseregének 
főparancsnoksága 1914 
nyarán, hogy rövid idő után 
gyorsan visszategye szék-

helyét Csehországba. Az ostrom idején az itt lévő kis palotákban lakott a vár parancs-
noksága és a vezérkar. 

A 884-es Krosnóba vezető úton elhagyva a várost alig tíz kilométer után jobbra ka-
nyarodunk, s a Kunkovce felé vezető úton érjük el Letowniát, a siedliskai erőd má-
sát. A siedliskai Salis Soglio erőd üres, elhagyatott, de megmozgatja a képzeletünket. 
A Letownia az összegyűjtött és elénk tárt háborús tárgyakkal ehhez még segítséget is 
ad. Szándékos a fogalmazás, mert ez nem egy múzeum. A múzeumokban ugyanis gra-
fikusok által készített tablókon látjuk a háború képeit, tudományos igényességgel és el-
képzeléssel vitrinekben szemlélhetjük a tárgyakat. Itt nincs tudományos kidolgozottság, 
itt maga háború jelenik meg a tárgyak és a falakra tett képek láttán. Ez így mond sokat, 
úgy gondoljuk, hogy a múzeumi rend már-már zavaró lenne. Egy asztalra felrakott öl-
döklő fegyverek összevisszasága olyan, mint a háború zaklatottsága. Egy sarokba ösz-
szegyűjtött drótakadályok előtt arra gondolunk, hogy hányan akadtak fel rajta. 

Egy fatalpra helyezett ágyú még annak is elmondja, hogy ez a háborúban fabatkát sem 
ért. Tragikomikus módon mégis védelmet jelentett. Az ostrom idején az orosz tüzérségi 
tüzet irányító megfigyelők álcázó lövegeknek vélték, nem akarták elhinni, hogy ezek va-
lódi fegyverek. A hadtörténész elemzését Mészáros Vilmos így teszi szemléletesebbé.

„Ezer ágyúnkból mintegy kilencszáz 1864-es típusú múzeumba való öntöttvas ágyú 
volt. Csak fekete lőport lehetett hozzá használni. Az ócska lövedékek annyira repül-
tek, amennyire éppen kedvük volt, de sohasem négy kilométernél messzebb. Ott is a 
fele bedöglött. Minden lövésnél fekete füstfelhőket okádtak. Pár lövés után a tüzérek 
olyanok voltak, mint a kéményseprők és az ágyúállások helyeit égignyúló fekete 
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füstoszlop jelezte. A tüzéreknek azonban ez volt az életmentőjük. „Minket ugyan 
be nem csaptok!” gondolták magukban az oroszok. „Nekünk füstölhettek, ameny-
nyi jól esik. Ismerjük mi már ezt a viccet. Nem fogjuk drága lövegeinket „Schein-
Batteriekre” pazarolni.” És éppen oda nem lőttek, ahonnan a füstoszlopok égnek 
emelkedtek”

Egy hasonló gyűjtemény található 
Rynokhoz közeli volt tiszti kaszinó (egy-
kor kolostor volt) pincéjében. A boltívek 
alatt szép összevisszaságban jól megfér 
egymás mellett a háborúról szóló tárgyak 
sora. A magyarázás szándéka is jelen van: 
egy sisak alatt egy mellvértet látunk. Mi-
csoda anakronizmus! A sorozatlövő fegy-
verek korában középkori védelmi eszköz. 
A géppuska láttán jussanak eszünkbe Mécs 
László sorai:

A dekungban alvó katona látványához 
Gyóni Géza Végvári sáncokban című ver-
sét lehet idézni: 

Hat lábnyira a föld alatt
A mécsek gyéren égnek.
Fölöttünk egyre szántanak
A vasfejű legények.
Hat lábnyira a föld alatt
Még lánggal ég az élet.

Hat lábnyira a föld alatt
Kis úr az ember, pajtás.
Az élet egy-két pillanat. 
S a halál egy sóhajtás.
Hat lábnyira a föld alatt 
Mégis remélünk, pajtás. 

Tragikus csönd…gépfegyver kattog
Az erdőben, mostan tanulják,
hogy kell csinálni ezer hullát
egy perc alatt… ezer sírhantot.
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A háborúban nem hallgattak a múzsák

Az eddigi idézetek sora cáfolja a „Háború-
ban hallgatnak a múzsák” mondás igazát. 
Legtöbbször Gyóni Gézához fordultunk. 
A Galíciában harcoló íróink közül nem az 
övé legnagyobb életmű, de a „Csak egy 
éjszakára…” című, a világháborús költé-
szet legmegrázóbb verse révén viszont ő 
vált – joggal - a legismertebbé. Azt vár-
nánk, hogy a múzeum egyébként gazdag 
magyar anyagában találunk rá vonatkozó 
dokumentumokat, esetleg képeket. Nin-
csenek. Pótoljunk valamit. 

A „béke katonája” – mint sírvesében magát 
nevezi 1907-ben a boszniai háborúban szer-
zett élmények hatására írta a „Cézár, én nem 
megyek” című háborúellenes versét. Ezért 
lehet meglepő, hogy pár év múlva már ön-
kéntesként vonult be Przemyśl várába, ahol 
sorra írja kissé romantikus, a háború valósá-
gát megszépítő verseit. Már az itt megjelent 
„Lengyel mezőkön, tábortűz mellett” című 
versfüzetének a címe is ezt árasztja.

Nemcsak a cím beszédes, hanem a képen 
látható címlap is. A „harmadik ezer” fel-
irat azt jelzi, hogy milyen sokan fizettek 
elő rá. Azok, akik a költőktől a parancs-
megtagadás megverselését várták, szemé-
re vetik, hogy kiszolgálta a háborút, hiszen 
várparancsnokság jóváhagyásával jelent 
meg a füzet. A várban harcoló költőtárs 
Mészáros Vilmos viszont így emlékezik 
Gyóni füzetére. „Az elgyötört, kiéhezett 
emberek Gyóni Géza költeményeiből me-
rítettek erőt és bizalmat.” Csak az a kér-
dés, hogy el kell-e azt ítélni, aki erőt és 
bizalmat akar adni. Egyébként kézírásával 
az ajánlatok is sokat mondanak. Itt kell el-
olvasnunk Mészáros találkozását a költő-
vel, mert leírása tükrözi lelkiállapotát is: 
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Szembesülnie kellett a há-
ború valóságával. Egy ször-
nyű éjszaka emléke után 
már nem tud lelkesedni, 
költészete pedig súlyosab-
bá vált. A „Csak egy éjsza-
kára…” című egységesen 
megformált költeménye 
elemi erejű szenvedéllyel 
fordul az álhazafiak, a hát-
országban uszítók - talán ő 
is az ő áldozatukká vált – a 
mások szenvedésén meg-
gazdagodók ellen.

A 1915. márciusban, a vár feladásakor indult el vele a vonat a hadifogolytáborba, aho-
vá csak októberbe érkezik meg. Képzeljük el a hányattatást. A tábor pillanatnyi meg-
nyugvást hoz. Főhadnagy öccsével együtt van, tiszti barakkban kap egy kis zugot. Itt 
írja talán legszebb verseit a „Levelek a Kálváriáról” című ciklus darabjaiként. Saját 
kálváriájának egy-egy stációja. Ennek utolsó állomása öccse halála. Elszakadt az utol-
só szál. Bajtársai közül sokan már hazaindultak, csak őt nem várta Hunnia. Elgyengült 
szervezete és roncsolt idegzete nem bírta a testi és lelki szenvedést. A sors iróniája, 
hogy 1917. június 25-én, harmincharmadik születésnapján szólította a halál. Őrök és fo-
golytársak tömege kísérte koporsóját. 

Áchim Mihály főhadnagy Siedliska faluban, a postamester házában bérelt bútorozott 
szobában lakott. Gyóni (Áchim) Géza utász őrvezető szolgálati helye a falutól délre, 
a tábori telefonnál, egy katonasátorban volt. Ide kalauzolt hozzá Mihály főhadnagy. 
Szálas, szélesvásznú Napoleon-arcélű utászkatona bujt elő a sátorból, szürke utász-
ruhában, csizmában. Borotválatlan, sápadt arcából egypár szúrós tekintetű, fekete 
szeme mélyéről valami titokzatos láng lobogott felém. Az állandó extázis, vagy ta-
lán talán már a lappangó őrület lobogása! Ez volt a harctéren az első találkozásunk. 
A mosolygása mögött valami végtelen keserűség lappangott. Haláláig egyetlen egy 
szer hallottam kacagni és mosolygásából mindig felém áradt ennek a keserűségnek a 
fagyos lehelete! Csak néhány baráti szót váltottunk, azután visszakergette a sátorba 
a kötelesség.

Hazai domb lesz vagy idegen árok,
Bús sírom füve, amelyen kihajt,
Kopott fejfámon elmosódó írás
Bolygó vándornak ezt hirdesse majd.

Boldog, ki itt jársz, teérted is
Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt:
Véres harcok verték fel hírét,
De csak a béke katonája volt.
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A háború a múzeumban

A város fő terének keleti 
végéről egy barokk hom-
lokzatú templom mellett 
egy kis utca vezet felfelé. 
Hamarosan kis térre érve 
jobbra egy középkori góti-
kus templom szentélyének 
csúcsíves ablakai, szemben 
egy 18. századi barokk be-
járat, balra pedig a 19. szá-
zad végének historizmu-
sa bizonyítja, hogy a vá-
ros minden korszakban az 
egyetemes kultúrtörténet fő 
áramában volt.  Az utóbbi, 

szép, háromemeletes, eklektikus, a Monarchia stílusát hordozó épületben van a város 
történetét bemutató múzeum, melyben terjedelmes részt kapott  a világháború. 

A látogatót az első teremben egy ismeretlen festőnek Ferenc Józsefet a 19. század vé-
gére jellemző historizáló stílusban megfestett portréja fogadja. Úgy gondoljuk, hogy 
nem a kép értéke, hanem az ábrázolt személy miatt került a főhelyre. Talán ezzel akarták 
megköszönni a császárnak és királynak, hogy bár a várost nem az első helyen sorolták a 
megépítendő erőd építésének színhelyéül, Ferenc József mégis gyorsan Przemysl mel-
lett döntött. S ez a döntés a későbbi városkép kialakítására döntő hatással volt. A portré 
alatti vitrinben néhány lovassági kard, puskára húzható szurony és bajonett sejteti, hogy 
hadtörténeti kiállítás következik. Szükség is van erre a bevezetésre, mert az első vitri-
nek csak áttételesen szólnak a háborúról. Sőt, az első inkább a Boldog Békeidőket idézi, 
hiszen az üveg mögött a császári párt ábrázoló kis bronzszobrocskákat, étkészletet, por-
celáncsészéket látunk. A falon lévő képen Sisi szép arcát látva, még erősebb a békebeli 
hangulatunk.  Viszont nagyobb figyelemmel már felfedezzük háborús készülődést. A 
csészéket, az étkezőkészlet darabjait a két szövetséges állam császárainak, Ferenc Jó-
zsefnek és II. Frigyes Vil-
mosnak a portréja díszítik. 
S ha kétségünk lenne, hogy 
ezek mikor, miért és minek 
a jegyében születtek, az 
egyiken a két császár arc-
képe alatt olvasható szöveg 
– „Egységben az erő” – el-
oszlatja kétségeinket. Fur-
csának találjuk azt is, hogy 
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a hölgyek kis ékszeres dobozát, amelyek egyébként kicsi intim tárgyak, a központi ha-
talmak császárainak képeivel díszítették. A háborús 
készülődés mindenütt jelen volt, hiszen még a falusi 
agyagedényeket, majolika tányérokat készítő mesterek 
is rohamozó katonákkal „népesítették” be termékeiket. 
A következő két vitrinben kiállított különböző fegy-
vernemek különböző rendfokozatú katonáinak egyen-
ruháit szemlélve már közelebb jutunk a háborúhoz. Bár 

az egyenruhák is kicsi 
bábukon feszülnek, így 
azok inkább játék babák 
képzetét keltik. 

Ha eddig hiányoltuk a harcok valóságát, a következő 
termek pótolják a hiányt. Az ajtó melletti tárló két ér-
méjén az erőd parancsnokát Kuzmanek Hermannt és he-
lyettesét, Tamássy Árpádot látjuk.

Alkotója nincs feltüntetve, de stílusa alapján a Przemyslből hadifogságba került, majd 
onnan hazajutott Sződi Szilárd (1878-1939) más munkájával összehasonlítva neki tu-
lajdoníthatjuk. Sződi az iparművészeti iskolai és olaszországi tanulmányút után vonult 
be a várba. Átélte az ostromot, a többiekkel együtt került szibériai fogságba, ahonnan 
1918-ban megszökött. A háború adott témát közel 200 darabos plakett és akvarell so-
rozatának. 

A terem közepén egy nagy maketten a várost két gyűrűben körülvevő erődök láncolatát 
látjuk. Az egyik fal melletti hosszú tárlóban magyar vonatkozású dokumentumok van-
nak. Molnár Elek a vár feladása előtt ezredének naplóját a parancs ellenére nem sem-

misítette meg, hanem ab-
ban a házban, ahol az ost-
rom idején lakott elrejtette. 
Pár évvel ezelőtt került elő, 
majd a múzeumba. Jelen-
tések, vázlatrajzok, táma-
dási elképzelések, szám-
adások láthatók a vitrinben. 
Ez mind lehet száraz anyag 
is, de ha arra gondolunk, 
hogy Versecről, a Monar-
chia délkeleti szögletéből 
került a várba, akkor már a 
Monarchia hadseregéhez is 
közelebb jutunk. 
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A háborúban nem hallgattak a múzsák

Nagyon beszédesek a következő terem falain lévő ceruzarajzok, akvarellek. Az egyiken 
a csatatér egy behavazott lankás, dombos vidék, ahol már üresek a lövészárkok, ahol 
nincsen egy eleven lélek sem, nincs egyetlen emberi alak, csak hirtelenében összetákolt 
fakeresztek sora, a lövészárkok mentén az elhagyatott nagy temető. Egy másikon szeke-
reiket vonszoló katonák tűnnek el a szürke gomolygó ködben. Mi Klimo István két ké-
pet és egy Maróti Géza nevű katona ceruzarajzát választottuk a képek közül.  Az egyi-
ken a lövészárokba szorult katonák éppen az oroszok rohamát várják. A másikon tábori 
misét látunk. Vigaszt és reményt váró emberek helyett szomorú, kétségbeesett katonák 
néznek le ránk. Vigasztalan, mint a galíciai táj. A reménytelenség maga ez a kép, az el-
kerülhetetlen pusztulásé, nincs rajta semmi irtóztató, csak éppen maga a kép az. Olyan 
szomorú a táj, mint 2007 februárjában Przemyśl fölötti dombokon. Klimo István és 
Julian Kossiknak a képei a téli háborúról szólnak.

A vitrin felett két fotót látunk. Az egyiken egy kopár domboldalon fakeresztek sora vesz 
a végtelenbe. Az előtérben egy katona térdel egy bajtársa sírja előtt: nem látjuk az arcát, 
csak a testtartása árulkodik a gyászról. A mellette lévő kép pont ellentéte. Csak egyet-
lent sírt látunk, mellette egy jól öltözött fiatal nő néz a semmibe. A ceruzarajz – bár 
ezen sincs semmi szörnyűség – szintén a háborúról szól. Romadöntött erődöt mutat. Át-
tételesen kapcsolhatjuk Gyóni legismertebb verséhez. 

Egy hadtörténeti tanulmány a Csak egy éjszakára… című vers születésének körülmé-
nyeit így foglalja össze: A költő-katonát betemette egy becsapódó lövedék okozta rob-
banás, és csak bajtársai gyorsaságának köszönhette, hogy még élve ásták ki a ráomlott 
föld alól. Ez a borzalmas élmény ihlette a leghíresebb később megzenésített költemé-
nyét. Mészáros Vilmos, aki mint bátyjának a tiszttársa, és mint győri irodalmár (Gyóni 
Sopronban volt szerkesztő) napi kapcsolatban volt a költővel, nem említi ezt az ese-
ményt. A már a szibériai hadifogságban írt Levelek a Kálváriáról című ciklus alábbi so-
rai viszont valószínűsítik.  

7. levél 

Barna ágyúk felugattak:
Vad csattanás…és a gödörbe
Feketén omlott be a föld.
Gondoltam: most és mindörökre. 

Aztán csak csönd, végtelen, fojtó.
Gondoltam: ez a halál csöndje.
Csak néha halott halk zörej:
Egy rög hullott a vak gödörbe.



29

Hová hallhattak a jajok?
Szemem befúrom a sötétbe.
És hol vannak az angyalok?
Miért nem zeng az egek zenéje?

Lépések…most temetni jönnek.
„Itt állt az örs!”…hallik, mint álom.
Ásó feszíti a gerendát –
Halleluja! az eget látom. 

Csak egy éjszakára 

A verset több nyelvre is lefordították. 
1934-ben az angol irodalmi társaság pá-
lyázatán első díjat nyert. A várból már 
egy teljesen más költőt visz a vonat a ha-
difogságba, ahol az „emberi szolidaritás 
vértanújaként” harmincharmadik szüle-
tésnapján halt meg. 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
 Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy - mi nem fe-
lejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom fecskék szanaszét röp-
ködnek.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Gerendatöréskor szálka - keresőket.
 Csak egy éjszakára:
Mikor siketítőn bőgni kezd a gránát,
S úgy nyög a véres föld, mintha gyom-
rát vágnák,
Robbanó golyónak, mikor fénye támad,
S véres vize kicsap a vén Visztulának.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Az uzsoragarast a fogukhoz verőket,
 Csak egy éjszakára:
Mikor gránát - vulkán izzó közepén
Úgy forog a férfi, mint a falevél;
S mire földre omlik, ó, iszonyú omlás -
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.
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LIMANOWA

A limanowai csatáról, hőseiről és emlékeiről 

A nagy világháború galíciai hadszínterén a háború első évében a Monarchia számára 
a döntő fordulatot az 1914 decemberében Limanowa mellett vívott győztes csata hoz-
ta meg. Ekkor már a Monarchia serege kritikus napokat élt át. Az orosz seregek 1914 
kora őszétől tartó folyamatos előrenyomulását nem tudta megállítani és fennállt a ve-
szély, hogy hamarosan elfoglalják Krakkót. Ezt mindenáron meg kellett akadályozni, 
ehhez pedig meg kellett törni az orosz támadást. Ebben a helyzetben a hadvezetőség 
merész lépésre szánta el magát. Felhagyott a védekezéssel és egy német hadsereggel ki-
egészítve maga indított támadást. Nagyon nehéz a hadmozdulatokat leegyszerűsítve be-
mutatni. Ezt a hadtörténészek egy lepedőnyi térképen számokkal, csapategységek ne-
veivel, támadási irányokkal adnák elő. Úgy érezzük, hogy egy közel száz év után egy 
erre járó turista számára egy civil érthetőbben számol be a történésekről, mint a had-
történész.  

Limanowa mellett hirtelen csinálta a hadvezetőség a védővonalat, amelyet tartani 
kellett mindhalálig, amíg Arz tábornok meg nem érkezik. Már akkor egymás után 
kapaszkodtak fel ide, Tymbark felé Arz tábornok vonatai, jöttek már Hadfy kassai 
honvédei, a Molnár honvédek, már a galíciai völgyben szuszogtak velük a mozdo-
nyok. Már szorul a gyűrű az orosz körül. – Csak az istenért, ezt a szegény Limanowát 
tartsátok az utolsó emberig. A vezérkar egy kicsi vonalat húzott a tréképen Limanwa 
mellett, ez volt az élet és halál vékony vonala, ebbe a vonalba feküdt be hirtelen 
mindenki, aki a környéken volt. Nádasdy-huszár, jász-kun huszár, szegedi honvéd-
huszár, néhány gyalogos gyönge formáció, egy csomó pionír, egy csomó katonai 
munkás. Két lehetőség volt: vagy áttörni az oroszok vonalát Limanowától északra, 
Rajbortból, vagy megkerülni és átkarolni őket dél felől és úgy oldalukba, és hátukba 
kerülni. A döntés ez utóbbi irányban történt…

Természetes tehát, hogy önfeláldozó huszárjainknak addig kellett tartaniuk a 
limanowai vonalat, amíg a megkerülő sereg délről hátába nem harap. 
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Lehet-e ennél egyszerűbben és érthetőbben leírni a tervet és a célt. Azonnal világos előt-
tünk,  hogy az oroszokat úgy lehet megállítani, ha a Monarchia seregei onnan támad-
nak, ahonnan az oroszok nem várják. Ehhez viszont az kellett, hogy az orosz támadás 
homlokterében lévő központi hatalmak seregei addig kitartsanak, amíg a délről, illetve 
északról felvonuló központi hatalmak egységei megérkeznek. A döntő összecsapásra 
Limanowa melletti Jabloniec domb környékén került sor. Nézzünk szét a dombról az 
előbbi idézet szerzője, Molnár Ferenc szemével. Ilyennek láthatta 1914 decemberében. 

A véres tarlón a déli óra békéje nyugszik. Ahogy messzelátón nézek a völgyön túl, a 
szomszéd hegy lábánál egy magányos sírnál egy huszár térdel, mellette a másik áll, 
lehajtott fővel imádkozik. Egy dombhajlás mögött kopasz fák közt parasztház, csak 
piros teteje látszik. A dombtetőn ritkás kicsi erdő. Szélről belátni a limanowai csat-
térre. A csatatér olyan, mint a körképeken: szelíden simuló, napsütötte dombok, apró 
majorságok, enyhe hajlású völgyek, a háttérben havasfejű hegyek. Lejjebb elszórtan 
igen szerény parasztházak, jó messze egymástól, mindenikhez nyomorult ritkás gyü-
mölcsöskert tartozik. A viskók előtt öregebb fák. Mint két óriási friss ekenyom: a két 
girbe-gurba, hirtelen, vadul feltúrt lövészárok. A sárgás tarlókon feketén húzódnak 
keresztül, fel a másik dombra. 

Az emlékezés után nézzük a csatát. Először ismét Molnár Ferencet idézve. 

Ezek a gyalog harcoló magyar fiúk koromsötét éjszaka kapták a parancsot, hogy lo-
vaikat hagyják a faluban s jussanak el ezen a meredek magaslaton a hegygerincig 
húzód lövészárokba, hogy felválthassák az ott harcoló legénységet. A huszárok va-
lamennyi tisztjükkel az élen, négykézláb kúszva óvatosan haladtak a lövészárok elé. 
Az oroszok túlerőben voltak azon a dombon és a mire a huszárok felértek az árok-
hoz, az már el volt foglalva, ott már fekete éjszaka orosz gépfegyverek lestek rájuk. 
A felropogó orosz tüzelésre a tisztek rögtön tisztában voltak a helyzettel és gyalogro-
hamra vezették huszárjaikat. A pelyhes állú magyar fiúk karabélyaik agyával mentek 
neki a szuronyos, gépfegyveres hadaknak és minden tűzön, szuronyon golyószórón 
keresztül éjfél utántól másnap délelőtt tizenegyig verekedtek az ellenséggel.   
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Egy másik haditudósító, Herczeg Géza, aki Molnár Ferenccel érkezett a csata szín-
helyére, így írt az eléje táruló látványról: 

Csak odavetett és hirtelen vázlatot lehet adni róla, ahogy az emlékezetben megma-
radt, ahogyan nem lehet elfelejteni. Nagy tarlók, krumpliföldek, köztük tanyák. A 
hegy egész magaslatán végig fedezékek. Egy kis tisztáson az első halottak. Sárgák, 
kékek lilák és vérüknek fekete a színe. Legtöbben fejjel előre, földbe le-, a földbe 
behajolva, ezek még a legmegnyugtatóbbak. Egy orosz elvérezhetett, mert mialatt a 
kötés a mellén elkészült volna, a hasából ömlött a vér. 

Száz és száz halott maradt itt, a hegynek ezen a kis részén csak ezerkétszáz orosz 
esett el, még nem lehetett mind eltemetni. Egyik mellett zsidó imakönyv nyitva Leg-
többen hordágyon vannak. Ahogy haldokolva el akarták őket szállítani. Valamennyi-
jükön elképzelhetetlen erőlködések és kínlódások nyomai. Egyiknek a tüdeje látszik. 
Mindenfelé levelek és feldposkártyák, megrendítő emlékek. Ezek a megszólítások: 
Kedves fiam!…Édes apám!…Drága szívem!…

Egy halott mellett szappan. Egyiknek cigarettapapír van a kezébe, a másikban kis 
bőrzacskó, amiben dohány van. A szenvedély a halálig. Hullák, akiken látszik, hogy 
szenvedés nélkül haltak meg., szinte megnyugtató, és mint egy szent képet hosszab-
ban lehet nézni a rettentő látvány után. Egy fiatal orosz katona hanyatt fekszik, lába, 
keze ég felé áll megmerevedve és mosolyog. A szívébe kapott egy golyót. Mellette 
borzalmas kíntól eltorzulva egy másik halott, a feje felhasítva, a hasa felvágva.
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A kékmentés, veresnad-
rágos huszárok szokatlan 
feladatot kaptak. Gya-
logsági fegyverek nélkül, 
laposkúszásban, rövid hu-
szárkarabéllyal, ásóval in-
dultak a dombra. Talán ez a 
szokatlan fegyver segítette 
őket. Kitűnően tudták hasz-
nálni közelharcban. Em-
berfeletti küzdelem folyt. 
Ha a domb elveszik, hiába 
érkezik a segítség az orosz 
gőzhengert semmi nem ál-
líthatja meg. A huszárok 

egészen addig kitartottak, amíg meg nem érkezett a felmentő sereg. A Jabloniec vértől 
piros hófoltos lejtőjén 134 magyar és 294 orosz katona esett el. 

Furcsa ellentmondás, hogy 
a magyar huszárság tör-
ténetének az egyik utolsó 
győzte csatáját gyalog vív-
ták meg a huszárok. A kék 
mente és veres nadrág jól 
mutat, esetleg még valami 
nosztalgiát is ébreszthet 
bennünk, de akkor életve-
szélyes viselet volt. Jó cél-
pontot jelentett akár a zöld 
mezőn, akár a havas tájon. 
A Mordarka patak völgyé-
ben vezet el hozzá az út.

Végig a hegyen ugyanaz. Ezerkétszáz orosz esett itt el s a mieink közül is sokan. Há-
rom napja, éjjel-nappal temetnek, s még sokan vannak, akiket nem tudtak eltemetni. 
Cseh népfelkelők temetnek. Két rúdon valami rongyszövet és arra teszik a halotta-
kat. Óvatosan a ruhát fogják csak meg és viszik. Egy méter mély gödörbe, melynek 
hossza tíz-tizenöt méter lehet, szélessége legalább tíz, hatvan oroszt raktak már egy-
más mellé, mint a pezsgősüvegeket  a pincében. A mieinket külön temetik. Külön és 
lehetőleg szépen. Muhr ezredes hősi elestének emléke húsz Nádasdy-huszár sírjával, 
vagy mellette Szántay tizes huszárkapitány sírja olyan szép és szabályos, mintha a 
Kerepesi-temetőben volna. 
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Induljunk el mi is. Limanowa kis város-
ának szép polgárházakkal kertezett és gó-
tikus templommal ékes főteréről, a ga-
líciai városok „Rynokjáról” a Krakkó 
felé hagyjuk a várost. A helységnévtábla 
után hamarosan tábla mutatja az utat a 
Jabloniec dombra. Jellegzetes galíciai táj. 
A természeti környezet - tudományos ki-
fejezéssel élve - semmit nem változott. 
Egymásbahajló dombok tetején erdők 
zölldelnek, távolabb havasfejű hegyeket 
látunk, az enyhe lejtésű domboldalakon 
kaszálók terjeszkednek, a hajlatokban 
keskenyebb, vagy szélesebben húzódó, 
különböző színű parcellák húzódnak. A 
földrajzi környezet viszont teljesen más. 
Eltűntek a kacskaringózó lövészárkok, 
amelyek mint az ekenyom húzódtak vé-
gig. A viskók helyett terjedelmes, eme-
letes házak – szétszórva - éppen úgy, mint 

száz évvel ezelőtt pöttyözik a tájat. A girbe-gurba fák helyett is gondozott gyümölcsösö-
ket látunk. De ami igazán új tájban, amit Molnár Ferenc nem láthatott, az a csata legvé-
resebb pontjait kijelölő száz temető, amelyekben több mint tízezer halott nyugszik.  Az 
egyik, itt a Jabloniec dombon van, ami-
ért ide feljöttünk. Kicsi, de biztos, hogy a 
leggondozottabb és a magyarok által leg-
látogatottabb. Sudár fák tövében alacsony 
kőkerítés öleli körül. Védelmet ad, de a 
szép kovácsoltvas kapu mindig nyitva 
van. Előtte egy vaskereszt figyelmezteti a 
látogatót: halkabban járjon, aki él, s dú-
doljon csendes éneket. De nem is tudunk 
mást tenni, ha arra a sorfordító éjszaká-
ra gondolunk. A Sopron környékéről so-
rozott 9. huszárezred, vagy ismertebb ne-
vükön a Nádasdy-huszárok váltásra in-
dultak. A sűrű sötét éjszaka a dombtetőn 
váratlanul szembetalálkoztak a magyar 
állásokba beszivárgó orosz gyalogsággal. 
Az ezred élén - a szó szoros értelemében 
– álló Muhr Ottmár ezredes lélekjelenléte 
meghatározó volt. Olvassuk egy kis rész-
letet az ezrednaplóból: 
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Molnár Ferenc pár nappal később így írt: 
Legelöl Muhr ezredes harcolt, akinek he-
venyészve csinált emléktábláját, amely el-
este helyén áll, karácsonyi fenyőgallyak 
borítják. A hős ezredes halálának helyét 
már közel száz éve egy piros cseréppel fe-
dett nyolcszögletű kápolna őrzi. Kicsit tá-
volabb egy gömbbel koronázott négyzetes 
kőoszlop táblájára annak a 24 huszárnak 
nevét vésték, akik sebesült ezredesük meg-
mentéséért küzdöttek. S ha eddig többször 
Molnár Ferenchez fordultunk, talán már 
természetesnek is vesszük, hogy az ő sorai 
kerültek fel a névsor melletti táblára. 

 „Látta, hogy itt már csak igen kevés élő ember leváltására kerület sor., rövid tü-
zelés után rohamra ad parancsot. Előre, fiúk! Kiáltással az ezrede élére állt., de rö-
videsen súlyos sebet kapott. Teste felett vad kézitusa kezdődik, derék huszárjaink de-
rekas munkát végeznek. Muhr ezredest sikerült kimenteni a harcból, de szállítás köz-
ben kiszenvedett. Halálhírére a küzdelem elkeseredetté vált. Bőven arat a halál, min-
denfelé halott bajtársakat találunk---az állás azonban ismét a miénk.  

„1914. decemeber 11-12.én, ezredes 
urukkal együtthalt huszárok drága vé-
rének, kemény öklének, szótlan ma-
gyar hűségének emlékére.”

A Gustav Ludwig tervei szerint kialakított 
temetőben 489 katona nyugszik kőtöm-
bökkel jelölt sírokban. A tömböket kato-
nai kereszt díszíti, amelyet a győzteseknek 
járó babérkoszorú övez. Mind közül a leg-
szebb sírjel. A temetőt az önkormányzat és 
a fiatalok gondozzák. Egy-egy kereszten 
nemzetiszínű szalagot lenget a szél. Má-
siknak a tövében mécses pislákol.   
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GORLICE
A gorlicei áttörés múzeuma

Ismét felmerül, hogy egy 
világháborús emlékhe-
lyeket ismertető füzetben 
kell-e írni a harcokról, és 
ha kell, milyen mélységig. 
Gorlicébe érve felesleges-
nek érezzük a töprengést: 
a város előtt egy hatalmas 
tábla figyelmezteti az uta-
zót, hogy az első világhá-
ború egyik legvéresebb 
csatájának színhelyén jár. 
Nem lehet nem szólni róla. 

A főtér éppen olyan, mint 
más lengyel kereskedővárosok tere. Csupán a régi polgárházak közötti sima épületek 
sejtetik, hogy valamikori foghíj helyére építették. Ezzel a képpel menjünk be a tér déli 
sarkáról nyíló Waska utca elején található múzeumba, amely Ignác Lukasiewicz, a tér-
ség kőolaj kutatásában és finomításában érdemeket szerzett gyógyszerész nevét viseli. 
De a mi figyelmünket, már az első teremben egy nagy terepasztal köti le. Ez segít tér-
ben elhelyezni a gorlicei csata hadmozdulatait. 

A limanowai csata megmentette a háború első évét a Monarchia számára. Esélyt terem-
tett egy újabb támadásra. Amire szükség is volt, hiszen az orosz csapatok a Kárpátok há-
góinál álltak és az észak - déli irányban húzódó frontvonal Lengyelország közepén ha-
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ladt végig. Közel kétszáz 
kilométerre onnan, ahol 
az osztrák-magyar csa-
patok 1914 augusztusában 
az első harcaikat vívták. A 
helyzeten csak a német és 
osztrák-magyar seregek-
nek együttes támadásával 
lehetett változtatni. Ehhez 
jelentős szervezeti változ-
tatást és csapatösszevonást 
hajtottak végre. Az előb-
bit azzal, hogy az oszt-
rák egységeket is a német 
August von Mackensen tá-
bornok parancsnoksága alá rendelték. Az utóbbit pedig azzal, hogy jelentős német erő-
ket dobtak át a nyugati frontról. A szövetségeseknek így a kelti frontszakaszon 357.000 
katonája és 1700 ágyúja, közel 3000 géppuskája volt. E ennek az erőnek a zömét ott vo-
nultatták fel, ahol a támadást tervezték. A támadás tengelyét a Krakkó – Przemysl vo-
nalon kell elképzelni. Ebben a sávban 85.000 német, 25.000 magyar királyi honvéd és 
81.000 közös katona készült támadásra. Az oroszok velük szemben 219. 000 emberrel 
és 679 löveggel vették fel a harcot. A hadászati terv szerint a főcsapást zömmel német 
hadosztályokból hadsereg a Gorlicétől északra 20 kilométerre fekvő Gromnik, illetve 
délre ugyanilyen távolságban fekvő Malastov közötti vonalon hajtották végre. Gorlice 
a támadási sáv közepén feküdt, ezért kapta erről a városról a csata a nevét. Ezen a 40 
kilométeres arcvonalon közel kétszázezer szövetséges támadt. A Mackensen hadserege 
1915. április 21. és 27. között úgy vonult fel, hogy az orosz felderítés nem fedte fel a 
támadási szándékot. Ez azonban május 1-jén, amikor a tüzérségi előkészítés megkez-
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dődött, nyilvánvalóvá vált. 
Az északról délre húzódó 
Rzepienik – Staszkowka 
– Gorlice – Ropica Ruska  
közötti áttörési szakaszán 
700 löveg és aknavető on-
totta lövedékeit az orosz 
állásokra. Május �-án haj-
nalban négy órás pergőtűz 
után német és az osztrák-
magyar tíz órakor rohamra 
indult gyalogság. Estére 
az oroszok egész szaka-
szon elveszítették első vo-
nalukat. Május �-ére már 
a 15-20 kilométerrel hátrább épített harmadik vonal is a szövetségesek kezére került. 
Herczeg Géza a csata után járt ott. 

Mindenfelé elhagyott lövészárok. Napokat töltöttek itt a katonák, esőben, hóban, hi-
degben. Sárban, napokat és éjszakákat az élőknek ebben a hideg sírgödrében, a mi 
a lövészárok, s ami abban különbözik az igazi sírtól, hogy egyelőre felül még nyit-
va van. Az országúttól több kilométer hosszúságban kígyóznak a lövészárkok. Testi 
erőn és épségen kívül, emberfeletti ellenállóképességen kívül az idegeknek mekkora 
erőfeszítésére van szükség nappalokat és éjszakákat állni és állni a lövészárokban. 
A sturm valami hallatlan felszabadulást vált ki az emberből. Meg lehet érteni, csak 
egyszer kell beállni egy ilyen lövészárokba, hogy a sturm miért olyan heves, miért 
mennek száguldva és mámorosan szinte tébolyodottan rohamra. Aki egy napot áll 

egy ilyen lövészárok-
ban, esőben, hóban, 
sárban, hideg nappa-
lon és fagyos éjszakán 
át a vizes ruha gőzö-
lögve szárad a testén 
az első napsütésre, az 
ilyen katona hős min-
den signum laudis – ki-
tüntetés - nélkül.  

A támadás sikeres volt, de 
hatalmas vérveszteséggel 
járt. Nem véletlenül kapta 
„kis Verdun” jelzőt. Mind a 
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két fél jelentős veszteséget 
szenvedett. Június közepé-
re a szövetséges csapatok 
felszabadították Przemyslt. 
Az oroszok vesztesége se-
besültekben, halottakban és 
foglyokban több mint két-
százezer főre rúgott. De a 
győzelemért a Monarchia 
is nagy árat fizetett. Csak 
egy adat annak bizonyítá-
sára, hogy milyen véres üt-
közetek folytak: a német 
Mackensen seregben har-
coló kassai honvéd had-

osztály a május eleji 14.000 fős harcoló létszámának háromnegyedét elvesztette. Mécs 
László sorát idézve forduljunk tovább: „hullatánc volt, vért ivott a sánc”

A falakon a háború képei sorakoznak. Az egyiken friss sírok felett álló fejfák sorakoz-
nak. Előtte a hozzátartozók. A szörnyű képek után azt mondanánk, hogy idilli. De nem 
lehet, hiszen oly mérhetetlen szomorúság árad az emlékezőkről. Talán vigasz a hoz-
zátartozóknak? „Téged takar a béke bársonya.”  

Keressünk magyar emlékeket! Az 1915 őszén az új temetők kialakításának első lépése-
ként az elesetteket vették számba. A regisztráció dokumentumait látjuk az egyik tablón. 
A osztrák és magyar látogatók közül sokan koszorút helyeznek le. Mi is itt hagytuk sza-
lagjainkat. A győri Múltunk Útjain Kör mécs lászlóval kérte: „…aki elhunyt lágy sze-
mére béke, béke, béke szálljon!” A székesfehérvári Krajczáros Alapítvány a füzetünk 

mottójául választott sorok 
kerültek: „Könny, verejték 
és vérfolyam / Nem szárad-
hat fel nyomtalan.” 

Az épület pincéjében a tár-
lók az itt harcoló hadsere-
gek tábornokait mutatják 
be. A falakon a különböző 
egységek egyenruháiról 
kapunk képet. S hogy ez 
szemléletesebb legyen a 
katonák elénk is állnak.Ve-
lük szemben egy közlegény 
ül.
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Temetők Tarnowtól délre

Tarnow a gorlicei támadás 
északi pontján feküdt. A 
város elfoglalásának kulcsa 
a tőle délre fekvő Tuchow 
városka volt. Véres csaták 
dúltak a környékén, ez ma-
gyarázza, hogy a környékén 
több temető is van. Azokat 
látogatjuk meg, amelyek 
egyediek, vagy sok magyar 
honvéd nevét olvashatjuk 
a névtáblákon. 158. számú 
temetőben a lengyel, oszt-
rák-magyar és orosz ka-
tonák sírja körül fenyőfák 

állnak őrt. A léckerítésen utat nyitó kapun belépve egy corpus figyelmeztet a mérhetet-
len szenvedésre. „Kincseket rejt ez a hegy, / Hű, bátor férfiakat.”

A köztemető mellett kialakított 160. számú a sírkertet is az a Heinrich Scholz  tervezte, 
aki az előzőt is. Egyszerű mértéktartás jellemzi. Egy nagy falra helyezett táblán Hans 
Hauptmann sorai olvashatjuk. Szabó Erzsébet győri tanárnő így fordította le:

A katonai keresztekkel koronázott keresztek olyannak tűnnek, mint amikor a katonák 
díszszemlén elvonulnak a tábornok előtt.  Örömmel látjuk, hogy már jártak előttünk 
magyarok. 

A Heinrich Sholz által ter-
vezett 163. számú temető-
ben úgy érezzük magunkat, 
mintha három temetőben 
lennénk. A tervező három 
különböző sírjelet rajzolt. 
A Tarnow környéki harcok-
ban a ��-es honvéd gya-
logezred sok katonát ve-

Hogy malmaitok ismét őröljenek,
Hogy szemeitek ismét ragyogjanak,
Hogy kaszátok ismét csengjen,
És asszonyaitok újra énekeljenek,

Hogy ételeitek ismét forróak legyenek,
És gyermekeitek újra viruljanak,
Isten akarta és megparancsolta,
Mi megtettük dolgunkat, mi halottak.
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szített. Egy részük ebben 
a temetőben nyugszik. Ne-
kik nagy kőhasábokból épí-
tettek kereszteket. A rajtuk 
lévő évtáblák beszédesek. 
Magyar nevek mellett sok 
a román nemzetiségűre 
utaló név. Grigor mellett 
egy Bartos nyugszik, Fej-
ér Menyhért társa a sír-
ban - talán az életben is - is 
Prigye József. Amikor Ja-
kab Károly és bajtársa ke-
resztjére elhelyeztük a ko-
szorút minden ott nyugvóra 
gondoltunk. Jól okoskodunk, mert a temetői leírás szerint Brassó és Csikszereda volt az 
utt harcoló ezredek székhelye. 

Tuchowtól nem megyünk tovább Tarnow irányába, hanem balra kanyarodunk Lichwin 
felé. Itt két sírkert van. Az aprólékos tervezés és a változatosságra való törekvés bizonyí-
téka mind a kettő. És persze Heinrich Scholz alkotó fantáziájának. Lichwin – Zagorze 
186. számú temetőjében olyan a látvány, mintha virágok nőttek volna ki a domboldalon. 
A fejfákon a jól olvasható névtáblák viszont figyelmeztetnek, hogy halottak fölött bom-
lott ki a virág. Ez a temető - ha szabad ezt mondani – csupa játékosság. A szintén ezen a 
településen lévő 185. számú (Lichwin - Grodek) pedig csupa komolyság. A sírjelek nem 
játékosak, nagyon is ridegek betontömbből kiemelkedő keresztek. Szabályos sorokban 
vezetik a látogatót főhelyen álló terméskőből emelt csonka gúlát formázó emlékműhöz. 
A gúla írástábláján lévő német szöveg így hangzik.

Akár egy mediterrán táj – jut eszünkbe, amikor belépünk Siemiechowban, a 183.számú 
temetőbe. Őrt álló zöldek között vezet az út egy görög szentélyhez. A sétány mentén sír-
kőlapok dacolnak az idővel a málló sírhalmok felett. 
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A temetők Gorlicétől délre

„A fejfák itt is bánattal köszönnek,/ S az 
élők itt is erre járnak.” Áprily Lajos két 
sora kísér el, bennünket, amikor sorra jár-
juk a véres gorlicei csata színhelyén ta-
lálható temetőket. Gorlice az északról dél 
felé húzódó nagyjából negyven kilomé-
teres támadási sáv közepén feküdt. Így 
célszerű, hogy az ebben a sávban tálható 
temetőket előbb a várostól délre, majd 
északra vezető útra felfűzve mutatjuk be.
 
Arra nem vállalkozhatunk, hogy min-
den temetőbe bemenjünk. Több ok miatt 
sem. Sok temető nehezen megközelíthető 
helyen van. A kicsi és az erdőkben kiala-
kított temetőket nehezebb megmenteni, 
mint a mezőkön, vagy a kaszálókon, így 
ezeket a természet birtokba vette.  Több 
temetőnél a megmentés most kezdődött, 
másutt már szépen felújítva hirdetik, 

hogy az élők erre járnak. Azzal, hogy felkeressük ezeket az ott nyugvók hozzátartozói 
nevében köszönetet is mondunk a temetőmentő munkáért. 

Gorlicétől dél felé haladva az első település Sekowa, amely a 800 méter magas Ala-
csony-Beszkidekből a Ropa folyócskába tartó hasonló nevű patak mentén haladó út 
mellett fekszik. A falu elején egy viszonylag nagy temető (80. számú) található, ahová 
468 osztrák-magyar, 378 német és 360 orosz katonát temettek el. Az itt nyugvó katonák 
egy része még 1914-ben esett el, a többiek a nagy gorlicei összecsapás idején. Ez azt 
bizonyítja, hogy a környéken talált egyedi sírok és kis temetők halottait gyűjtötték egy 
sírkertbe. A Hans Mayr által tervezett temető. A kerítésen négy masszív oszlop által őr-
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zött kapu nyit utat. Tavasszal távolról sejtelmes, kicsit mediterrán hangulatot áraszt. Ta-
vasszal és nyáron üdítő színfolt - mondja hozzá vezető úton lévő ház gazdája. A szépen 
gondozott sírkert, amelyben vaskeresztek fehér betontömbökből emelkednek ki. A név-
táblák még megvannak, de a nevek már alig olvashatók. A téli kép nagyon lehangoló. 
Rosszkor jöttünk mondja, aki útba igazít. Már-már elfogadnánk az igazát, hanem jut-
na eszünkbe, hogy milyen szépen példázza azt a filozófiát, miszerint úgy helyezzék el 
a temetőket, hogy a halottak közelebb kerüljenek az égi világhoz. Nekünk meg marad 
Gyóni képe: „Sötét felhők sűrűn esőznek / Szürke csuhát ölt a lengyel határ.” A tábla 
szövege:

A hegy kincseket rejt,
Hűséget, bátorságot. 
A hit adta az erőt
Isten adta a győzelmet

A következő település a támadási sáv déli 
határán fekvő Ropica Górna. A falu vé-
gén egy útkereszteződésben három teme-
tőt is találunk. A 67-es számú kert az út 
baloldalán, egy kis kőhídon át közelíthető 
meg, ahová két tábla is mutatja az utat. 
Ezt azért említjük, mert az egyiken a fel-
újításában részt vállaló osztrák fekete ke-
reszt jelét látjuk. Egy szamárhátívű hídon 
át jutunk a lépcsős kőkerítéssel védett te-
metőhöz. A szépen tervezett kis kert nem 
véletlenül került egy korabeli képeslapra. 
Ma is pont ilyen, csak éppen a természet 
nagyobb védelmet ad. Az iránymutató 
táblát látva elmondhatjuk, hogy már az ember is. Az osztrák Fekete Kereszt szervezet 
temetőmentő munkáját bizonyítja. Az ilyen táblák felújított kertekbe irányítanak. 

Vele szembeni füves domboldalon egy alacsony kerítéssel körülvett facsoport vonzza 
a figyelmet. A látvány inkább csak sejteti, hogy ott temető van. Sétáljunk el a 86 cseh 
katonának nyughelyet adó kertbe. Ez is ritkaság, hogy egy nemzetiség katonái kap-
tak helyet, és az is, hogy hozzátartozók által állított egyedi emléket is találunk. A te-
metőbe lépve akaratlanul arra megyünk, mert egyszerű, szép és más, mint a többi. A 
szülők vagy talán a felesége az egyenkeresztet jó érzéssel meghagyták, csak egy katona 
csákót tettek rá. A kőtömbre pedig egy márványlapot ragasztottak, rajta az ott nyugvó 
fotójával. Megindulnak a gondolataink. Egy civil a háborúban. Sötét, alkalmi öltöny, 
csokornyakkendő, fehér ing van a ránk tekintő, finom arcú Jozef Proházkán. Boldog 
békeidők – ez az első gondolatunk. Majd azt kérdezzük, hogy milyen alkalomból vi-
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selhette. Töprenghetünk, ugyan voltak-e azóta látogatói a csehországi Stepanovból? Mi 
tegyünk rá kék szalagot.  Béke van!

A következő falu Malastów, ahol a templommal szemben van a 65. számú temetőjében 
olvasható talán a legszebb vers: 

Boldog napjaitokban is emlékezzetek, 
Hogy ezt a földet forró harc égette,
Hogy ezrek viselték a halál sebeit
Hogy a napnak áldása rátok ragyogjon.

Malastów után egy kis hágóra kapaszko-
dunk fel, majd tovább vezet az út a len-
gyel-szlovák határon fekvő Koniecznába. 
A Beszkidek kis patakjai mellett meg-
búvó kis falvak építészetében meghatá-
rozó a fa. A temetők tervezői a népi épí-
tészet motívumaihoz és anyagához nyúl-
tak. A 60. számú (Przelecz Malastowska) 
temető főhelyét a vidék népi építészetével 
harmonizáló kis kápolna foglalja el. Ter-
vezője Dusan Jurkovic, aki Közép-Szlo-
vákiában született és bécsi valamint po-
zsonyi építészeti tanulmányai követően 
sokat dolgozott a Tátra környékén.  Így nem lehetett idegen tőle a táj és annak jel-
legzetes építőanyaga, a fa. A pár évvel ezelőtti felújítás eredményeként új fakereszteken 
szinte villognak a fehér névtáblák. Rajtuk sok magyar név olvasható. 

Tovább haladva a hágó lá-
bánál fekvő Gladyszówba 
érünk. Temetője az elő-
ző másának tekinthető. 
Tervezője szintén Dusan 
Jurkovic, itt is kápolnára 
emlékeztető építmény ha-
tározza meg a sírkert ka-
rakterét, a fakeresztek itt 
felújítva sorakoznak a sí-
rok fejénél. Szép példa a 
temető arra is, hogy miként 
illeszthető a temető a táj-
ba. Nem domboldalon, ha-
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nem dombtetőn jelölték ki a helyét. Ebből következően arra törekedett a tervező, hogy 
minden oldalról látható legyen. Ezért egy kör alakú kertet alakított ki. Alacsony fa-
zsindellyel fedett kerítés védi a kört. Ezzel harmonizál a szintén zsindellyel borított és 
keresztet tartó torony. A természet már körülvette, de még nem foglalta el. Az új fejfák 
láttán joggal reménykedhetünk, hogy már nem is fogja. 

A falu végén Uscie Gorlickie felé forduljuk és pár kilométer utáni kis temetőbe fel-
tétlenül menjünk be. Nem a megjelenése miatt – bár a szépen koronázott temetői em-
lékmű és a vele azonos stílusú sírjelek mozgalmas szép látványt adnak – hanem azért, 
mert feltűnősen sok egységben harcoló elesetteket rejtnek a sírok. Cseh, morva, osztrák 
és horvát ezredek mellett a 3. budapesti gyalogezred és a szegedi hármas huszárokat is 
temettek. Messze a városoktól, maga a falu is kicsi. Így azután a sírkert is elhanyagolt. 
Találónak érezzük a következő sorokat: „Ahol a föld felitta tested, most vadbozót és 
vadvirág terem.”  

Innen egy kis patak vezeti az utat Nizny Regetówba, ahonnan piros jelzésű turista úton 
jutunk el az 51-es temetőhöz. A közel 800 méter magas tetőn lévő Rotunda temető (51. 
számú) már nevével is sejteti formáját és megjelenését. Ismerjük a közel száz év előt-
ti képét. Itt is alacsony kerítés vette körül a négy zsindellyel borított, csúcsban végződő 
kis tornyot, amelyek fölé középen egy nagyobb emelkedik. Mindegyiken egy kereszt 
volt, amelyet egy félköríves védő tetőt kapott. Akár egy kis erdő, az erdő közepén. Mára 
a tornyoknak csak a váza van meg, amelyeket látva a temető pusztulására gondolunk. 
Az építmény lábánál sorakozó részben osztrák, részben cseh katonák sírjai felett álló új 
világosbarna fakeresztek, rajtuk a fehér névtáblák az osztrák Fekete Kereszt szervezet-
nek köszönhető megújulást bizonyítják. Közvetlenül a szlovák - lengyel határon fekvő 
Konieczna végén van a 46. számú temető. Kevés helyen látunk kápolnát. Érdekes, hogy 
éppen ide, a perifériára álmodott egyet Dusan Jurkovic. A fa világában felnőtt és fából 
alkotó építész itt is a fához nyúlt. Még a kőkerítést is fazsindellyel fedte. A két terméskő 
bejáratot fazsindelyes bolt-
ívvel kötötte össze. A ká-
polna pedig olyan, mint a 
mesében. A falu végén, mi-
előtt a határátkelőhöz ér-
nénk jobbra kanyarodva a 
szlovák határral párhuza-
mosan átmegyünk Czarne 
falucskába. Az itteni teme-
tő  ismét újabb formát mu-
tat. Akár egy székelykapu 
– jut eszünkbe, amikor 
meglátjuk a teljesen újnak 
tűnő deszkakerítésen nyíló 
bejáratot. 
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Temetők Gorlicétől északra  

A városból az északra 
Ciezkowice felé haladó 
977-es út mentén az első 
falu Strozówka.  Innen to-
vábbhaladva Krzyzowkánál 
forduljunk a 981-es útra és 
Luzna előtt az út jobb ol-
dalán húzódó Pustki dom-
bon található a térség leg-
nagyobb és sok magyar ka-
tonát rejtő temetője. A Jan 
Szczepowski által tervezett 
temető széles sávban húzó-
dik felfelé a négyszáz mé-
ter magas domb oldalán. 

Várakozással indulunk a domb megmászására és a 131 magyar katonának nyughelyet 
adó parcella felkeresésére. A parcellák között haladva a természet és az ember harcát 
látjuk. A katonás rendben sorakozó fakeresztek között már a természet az úr, a jórészt 
felújított keresztek viszont dacolnak a természettel. Egy római kori szarkofágot idéző 
építmény őrzi a lábánál sorakozó osztrák katonák sírjait. A koszorúk sokasága azt jelzi, 
hogy rendszeresek az emlékezések. 

A domboldal közepén az erdő fáival tör az ég felé Törő György alezredes által faragot 
és 1995-ben falállított kopjafa. A népi motívumokkal gazdagon faragott oszlop egy tu-
lipánban végződik. Ebből nő ki egy kereszt. Minden temetőt felkereső magyar megáll 
az emlékhelynél: virágot tesz le, szalagot köt, emlékezik. Így tettek a győri Múltunk Út-

jain kör tagjai De menjünk 
feljebb, oda, ahol a „fa köl-
tőjeként” jellemzett szlo-
vák Dusan Jurkovic a há-
ború tombolása idején egy 
szecessziós fakápolnát lo-
pott a dombtetőre. Ma már 
csak az alapjait látjuk. Tra-
gikus módon nem az ember 
és a természet küzdelmé-
ben pusztult el, hanem az 
emberi butaság szította tűz 
martalékává vált. Mondják 
a Galícia legszebb hadiká-
polnája volt. Amíg a vesz-
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teség felett töprengünk az alattunk hul-
lámzó békés tájon megpihen a szemünk. 
Az egykori kápolna lábánál sorakozó fej-
fák előtt elhaladva névsorolvasást tartha-
tunk, mert névtáblák újak és olvashatóak. 

Az osztrák Fekete Kereszt által felújított 
temetőkkel több felé is találkozunk. Ko-
vács Istvánnak, az egykori krakkói fő-
konzulnak a segítségével, ha nem is olyan 
szervezetten és anyagi háttérrel de meg-
jelentek a magyarok is. A Hadtörténeti In-
tézet és Múzeum Hadisírgondozó Irodája 
az anyagiakat hittel és lelkesedéssel pótol-
ta. Erdős László ezredes az 1990-es évek 
elején három tisztiiskolás századot utaz-
tatott ki, tettek rendbe és mentettek meg 
a végpusztulástól öt Gorlice környéki te-
metőt. Később több ütemben került sor az 
itt található magyar parcella felújítására. 

Az Európai Utas című folyóiratban megjelent egy ismertetés a temető felújításáról. A 
cikket két kép színesíti: az egyiken a krakkói konzul – aki a beszámolót írta -, a másikon 
egy tábornok cipeli fel a fejfákat.  Ne mondjunk ítéletet, ha magyar sírok körül fű zizeg. 
A parcella sarkán lévő magyar koronára emlékeztető kőépítményt a zöld már-már kö-
rülölelte, de még őrzi a 9. honvéd gyalogezredből való katonák sírját. 

A 981-es útról Luzna falucskában a Stasztówka felé vezető úton a település végén ta-
láljuk a 123. számú temetőt. Ezt az előzőtől eltérően nem domboldalon, hanem a völgy-
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ben húzódó falu házaihoz közel alakították ki. A másik különbség, hogy ez kicsi, s hogy 
amíg a pustki-i temetőt a fa uralja, ezt kő és fém. A betonból kinövő vaskeresztek név-
tábláiról nem tudjuk a neveket leolvasni, de gorlicei múzeum regisztrációs könyve sze-
rint itt 416 honvéd katonánk csontjai porladnak. Rosszul esik, hogy a masszív kőépít-
ményre helyezett tábla német nyelven emlékezik katonáinkra. Magyarul így hangzik: 

Hordozzátok a tavasz rügyező virágait
És a nyár arany kévéit
És piros ősszel a  hegy levét
Hogy maradjunk hűek azon áldáshoz, 
 amelyért meghaltunk.  

Talán lesz majd erő és akarat, hogy az 
emléktáblák üzenetét magyarok is meg-
értsék. 

Ezen az úton továbbhaladva pár kilomé-
ter után érünk a négy utat is összegyűjtő 
Stasztówkába. Mielőtt a faluba érnénk már 
messziről feltűnik a széles dombháton ki-
alakított 118-as temető négy hatalmas ter-
méskőből épített 15 méter magas pilonja. 
Az egyikből kard hasít az ég felé. Ahogy 
közeledünk egyre kisebbnek érezzük ma-
gunkat. Körötte a kicsi kőtömbökön ülő 
keresztek mintha védelmét kérnék. Félelmetesen szép. Az Anton Müller tervezte te-
metőben 439 német, 281 osztrák-magyar és 43 orosz katona nyugszik.  Örülünk, mert 
sok magyar névre lelünk. Pedig szomorúaknak kellene lennünk.

Amíg ez a temető az ég felé tör, a közelében lévő 119. számú szinte hozzásimul a föld-
höz. A szintén Jan Szczepowszki elképzelése szerint kialakított temetőbe masszív ka-
puoszlopok között lépünk be. Azonnal feltűnik, hogy kettős keresztek sorakoznak. Öt-
száz orosz katona nyugszik itt. A vidéki kis kápolnák alakját formázó emlékmű ad moz-
galmasabb megjelenést a kertnek. 

Véres csaták verték fel a szelíden hullámzó staszkowkai a táj csendjét, hiszen még két 
temetőnek kellett helyet keresni. A templomtól a Ciezkowice felé haladó út jobb oldalán 
egy klasszicista stílusú – ókori templomot idéző – emlékmű előtt sorakoznak a sírok. 
Ez Stasztówka-Dawidówka 116. számú osztrák Anton Muller tervei szerint kialakított 
sírkert. Itt zömmel német katonák nyugszanak, az ismét kis kápolnával megjelenő 117. 
számú temető sírjaiba orosz katonák csontjait hantolták le. Jó ez a megfogalmazás, hi-
szen az 1915. május 2-án, mindjárt a nagy támadás során elesettek csak az év őszén ta-
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láltak végső nyughelyet. 

Ciezkowicénél érünk a 
977-es a vasút és a Biala 
folyó mentén dél felé ha-
ladó, Tarnówot és Nowy 
Sacz (Új Szandec) városát 
összekötő útra. Erről a vo-
nalról bontakoztak szét a 
szövetségesek támadó csa-
patai. 

A Ciezkowice mind a két te-
metőjét (137. és 141.) Jan 
Szczepowski tervezte. Az 
előző egy olyan templom képzetét nyújtja, melynek szentélyét egy kápolnát idéző oltár 
tölti ki. Az utóbbiba feltűnően széles kapu nyit utat. A kapuval szemben a főhelyen egy ha-
talma keresztet helyezett el az építész, amellyel szépen harmonizálnak a kis fakeresztek.  

Dél felé elindulva Siedliska falunál balra kanyarodva hamarosan két temetőt érintünk. 
A 134. számú temetőben az osztrák-magyar hadsereg 52 elesett katonája nyugszik. Ro-
bosztus kőoszlopok között nyíló lépcsősoron felfelé lépdelve a magas keresztekkel tűz-
delt temetőbe. Gondozott, de a névtáblák már nem szólnak a látogatóhoz. A következő 
faluban viszont szép gondolatot olvashatunk. 

Biesna kicsi templomával szemben egy 
zömök kőfalon lévő tábla üzenetét Hans 
Hauptmann fogalmazta meg. Kovács Ist-
vánnak a temetőmentést szorgalmazó 
egykori krakkói konzul fordításában így 
hangzik: 

„Ne koszorúkkal jöjjetek, hanem nyi-
tott érzelemmel, hogy szívetekbe fo-
gadjátok e sírok intelmeit. Legyetek 
erősek, összetartók, törekvéseitekben 
konokok, híján önzésnek, félelem-
nek.”

Temetőjárásunk végén arra kérjük az erre 
látogatókat, hogy fogadják meg az em-
léktábla üzenetét. 
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Füzetünk elején arról írtunk, hogy a témára való tekintettel a képeink nem lehetnek har-
sányak. Most a munkát befejezve, mégis egy vidám képpel búcsúzunk. Azért mert ez 
már a jövőnek szól. A győri Pilsudski Történelmi Társaság szorgalmazására megszü-
letett szobor – Tóth Dávid alkotása - Győrött a Bem téren áll, hirdetve a magyar - len-
gyel barátságot. Benne van ebben a barátságban, hogy honvédeink sírja felett halottak 
napján gyertya gyullad, hogy a fejfák megújulnak, hogy a temetőkből megnyugodva tá-
vozunk.

A kőből faragott tölgyfák talapzatán Stanislaw Worcell 1849-ben írt sorai olvashatók:

„Magyar, és Lengyelország két évszá-
zados tölgyfa, mindkettő saját, önálló 
törzsként nőtt magasra, de a föld alatt 
szétágazó gyökereik összefonódtak és 
láthatatlanul egybenőttek. Ezért egyi-
kük léte és életereje a másik életének 
és egészségének föltétele.”

„Węgry i Polska to dwa wiekuiste dęby, 
każdy t nich wystrzelit pniem osobym 
o odrębnym ale ich korzenie, szeroko 
rozlożone pod powierzchnią ziemi i 
splataly się, i zrastaly niewidocznie. 
Stąd byt i czertwość jednego jest 
drugiemu warunkiem źicia i zrdowia”
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A régi Galícia jelenleg két lengyelországi régiót ölel fel. A magyar turisták körében kevés-
bé ismert a Podlarpackie régió, ahol Przemyśl városa található, mint a Malopolska régió, 
ahol Limanowa, Gorlice, Stary Sącz találhatók, s melynek fővárosa Krakkó. Ez utóbbi ré-
giót nagyon sok magyar turista keresi fel, ezért a másik, kevésbé ismert régióba szeretnénk 
meginvitálni a kedves olvasókat, s ha már ellátogatnak Przemyślbe, akkor javasoljuk, hogy 
barangoljanak egy kicsit a 

Bieszczady-hegységben
Lengyelország legvadregényesebb vidékén. Itt található a 
Bieszczady Nemzeti Park. A vidék jellegzetességei közé szá-
mítanak a magashegyvidéki havasi legelők, a poloninák. Nagy 
ragadozómadarak és emlősök élőhelye ez a vidék. Kiváló le-
hetőséget nyújt e táj a gyalogos turizmushoz, síeléshez és lo-
vagláshoz. A vidék építészeti nevezettességei az ódon fatemp-
lomok. 

Tekintsék meg Lancutot!
A kitűnő állapotban fennmaradt, páratlanul szép XVII. sz.-i 
lancuti főúri kastélyt, mely erődfalakkal körülvett, olaszbás-
tyás lakókastély. A palotában a XVII sz. elejétől a XX.sz.
elejéig származó műtárgyakat, képeket, szobrokat bemutató 
múzeum található. A gyönyörű, stukkódíszes bálterem a híres 
nyári lancuti hangversenyek színhelye. A régi istállóépületben 
és kocsiszínben a messze földön híres Lancuti Kocsimúzeum 
található, az európai viszonylatban is egyedülálló dísz- és va-
dászhintók, fogatok lószerszámok gyűjteményével. A kastélyt  
XIX. sz. díszpark veszi körül.

Ismerkedjenek meg a népi hagyományokkal Sanokban!
A város Helytörténeti Múzeumában páratlan ikongyűjteményt 
tekinthetünk meg. Sanoktól 1,5 km-re található Lengyelország 
legnagyobb és Európa egyik legszebb skanzenje. Ebben a fa-
lumúzeumban láthatók a Kárpátok keleti részében, a lengyel-
ukrán határvidéken, illetve az egész Tátraalján élő etnikai cso-
portok építészetének legjellegzetesebb építményei, több mint 
100 XVII-XX. sz.-i falusi lakóépület, gazdaház, fatemplom, 
szélmalom, fatörzs-méhköpü.

Amennyiben egyéb információkra van szüksége, szívesen áll rendelkezésére 
a Lengyel Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet.

�075 Budapest, Károly krt. ��.
Tel/fax: 269 78 10, 269 78 09
bakonyi@polska.datanet.hu
www.polska-tourist.info.hu 
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Magyar történelmi emlékekkel nem 
csak Przemyślben találkozhat. Lengyel-
országi útja alkalmából látogasson el 
mindazokra a helyekre, ahol megismer-
heti a közös múlt emlékeit.

Felvilágosítás: 
Lengyel Nemzeti 
Idegenforgalmi Képviselet

�075 Budapest, Károly krt. ��.
Tel/fax: 269 78 09, 269 78 10
bakonyi@polska.datanet.hu
www.polska-tourist.info.hu


