LAGZI ISTVÁN

Hadi hétköznapok a przemysli várban
AZ ÉHSÉG ÉS A SZENVEDÉS TELE

A przemyéli vár (erődrendszer) nevét az első világháború kitörése utáni hónapokban a
sajtó tette igazán híressé. A Przemyél térségében — „Magyarország várkapujában" — folyó
véres, kétes sikereket hozó harcokat, a várbeli életről szóló rövid tudósításokat milliók kísérték figyelemmel. Ám a hírközlő szervek gondoskodtak arról, hogy „a várbeli élet" súlyos nehézségei, a szenvedésekkel teli napok problémái ne kerülhessenek nyilvánosságra. Az első körülzárás előtti hetekben indokolatlan optimizmus, vitézkedő, az ellenség erejét alábecsülő
hangulat jellemezte a várbeli életet. A reménytelenség előtti hetekben Gyóni Géza a várban
szolgáló költőkatona is a várbeli hazug hangulat hatása alá került. '„Hurrá, testvér, csak most
szorítsd meg még, / Csak a veséjét most ne engedd! / Dögrováson a muszka rémség, / Most
mi esszük meg, nem a tetvek. / Hóhérpalástját fázva rántja / Petyhüdt nyakába már a kerge
cár —" Az első összecsapások idején valóban sokan azt hitték, hogy csak ki kell várni, az
orosz hadak felbomlanak, az első komoly támadás után megfutamodnak. Úgy tűnik Gyóni
Géza is hitt ebben. A Tábortűz mellett címmel megjelent versében (1914. október elején) még
arról énekelt, hogy „— Jó várunk tövében / Muszka-temetőnek / Elég széles az árok. "Az
előtérállások, előőrsök élete is — kezdetben —szinte romantikusnak tűnhetett. Volt élelem,
tűzifa. „— Rőzsét hozz regruta, / Hadd lobogjon vígan. / Szivarunk füstjénél /Mi már csak
kivárjuk, / Míg a muszka beleun."
A Przemyél környéki harcok viszonylag rövid idő alatt komolyra fordultak. 1914. október második felében a védők súlyos veszteségeket szenvedtek. Gyóni Géza a Bácskai Hírlap
szerkesztőjéhez 1914. október 28-án írott levelében már megfogalmazta: „Aki Przemysl [első]
ostromát végigélte, az régen leszámolt olyan csekélységekkel, mint amilyen itt minálunk pl. a
halál. [...] Barátom, a szavak sápadtak annak a kifejezésére, amit érzek. "A konkrét tények is
Gyóni Gézát igazolták. A verseci 7. honvéd gyalogezred II. zászlóalja 1914. október 18-án 796
fő, november 2-án a „csetepaték" után 346személyre csökkent. A zászlóalj (más kisebb egységekkel kiegészített) személyi állományából 61 beteg, 51 kolerás, 188 sebesült, 21 halott volt.
Eltűnt 168 katona. A veszteség 489 személy. A lugosi8. honvéd gyalogezred III. zászlóalja hasonló veszteségeket szenvedett. A létszám 726-ról 370főre csökkent (68 kolerást, 30 beteget,
79 sebesültet, 10 halottat és 169 eltűntet tartottak nyilván). A szegedi 5. honvéd gyalogezred a
476. számú magaslat és Cisowa község térségében vívott súlyos harcokat. 1914. december közepén a 7. honvéd gyalogezred tevékenységének támogatására a szegedi 5. ezredet rendelték
ki. A Paportenka magaslatért vívott közelharcban, az 1915. februári és márciusi állásharcokban és a kirohanások alkalmával igen sok szegedi honvéd áldozta életét.
Decembertől érezhetően csökkentek az élelmiszeradagok. A katonák
táplálkozásában
megjelent a lóhús (takarmányhiány miatt a lóállomány jelentős részét fokozatosan
levágták).
Az időjárási viszonyoknak nem megfelelő ruházat, a fekvő- és pihenőhelyek terén tapasztal-
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ható hiányosságok, az elégtelen élelmezés, az állandó készenlétből eredő kimerülés miatt
a honvédek százai betegedtek meg, gyakori volt a kimerülés okozta fagyhalál. A legénységi
szállások vizesek, sárosak voltak, fűtésre sok helyen nem volt lehetőség. Az élelmiszereket
rendszeresen megdézsmálták, a csapatokhoz az előírtnál kevesebb adag érkezett. Egyes
egységek időről-időre — kimerültség miatt — harcképtelenekké váltak. A vár helyettes
parancsnoka Tamásy altábornagy „bizalmas parancsa" szerint élelmiszerpótlékot (1915.
március 6-tól) „...az egyes parancsnokok saját hatáskörben többé nem engedélyezhetnek.
[...] A tisztek az étkezésben mértékletességgel a legénységnek jó példával járjon elől." A
„jó példa" azonban nem segíthetett a bajokon. Az éhség mindennapos vendég lett. A 83.
számú várparancsnoksági parancs 5. pontjából következtetni lehet a várbeli élelmezési állapotokra. „Az összes alosztályok által a nyers vagy főtt csontok ezentúl összegyűjtendők és
húsmaradékuktól lekaparandók. Az így megtisztított csontok az élelmezéshez pótlékul
szolgáló csontliszt készítése céljából az ezred élelmező tiszt által összegyűjtendők és felvételezésük alkalmával a várélelmezési raktár konzervgyárának beszolgáltatandók." Márciusban a kenyérsütéshez egyre nagyobb mennyiségű „lisztpótló" anyagot (korpát, nyírfakérget) használtak fel, de még így sem lehetett kielégíteni a minimális szükségleteket. Március 19-én tudott dologgá vált, hogy lóhúson (kevés konzerven s eltitkolt készleten) kívül
lényegében elfogyott az élelem. Az egyik távirásztiszt már március 6-án feljegyezte naplójába: „Bizony napjaink nagyon meg vannak itt számlálva. [...] Itt nincs mit tagadni, közeledünk a véghez. 10-én utoljára vesznek fel [élelmet] a tiszti étkezdék, azontúl már nincsen mit
felvételezni." Az előtérállásokban levő csapatoknál voltak olyan honvédek akik „...néhány
napja nem ettek". A várbeli szolgálat, a kitörésekben való részvétel sok szenvedést okozott a
katonáknak.
A vár átadása, „a szörnyű vég" előtt Przemyélben—péterfalvi Molnár Elek m. kir. alezredes lakásában — elrejtett dokumentumok közül most először közzétett néhány irat s naplórészlet bepillantást enged a przemysli várban szolgáló magyar egységek életébe. A levéltári iratok önmagukért beszélnek.
*
Az első világháború kitörésekor — Kelet-Galícia erőssége — a przemysli vár kiépítése, technikai berendezése még nem fejeződött be. A munkásosztagok, a kijelölt egységek a lakosság közreműködésével
mintegy 25 ezer személy a legszükségesebb munkálatokat sem tudta a kívánt mértékben elvégezni. Igaz,
új szállások, barakkok, kisebb — hevenyészett — védelmi állások készültek, 50 km futóárok kiásására is
sor került. Kevés volt viszont a modern löveg, géppuska. Látszatra minden rendben: az üzletek árukészlete kifogástalan volt, az utcán sétáló, korzózó tisztekről, polgárokról írtak a korabeli lapok. Az éttermek, kávéházak zsúfoltak voltak, a katonazenekarok — köztük a szegedi — gyakori térzenével szórakoztatták a közönséget.
Az osztrák—magyar csapatok az 1914. augusztusi krasniki csatában érzékeny veszteségeket szenvedtek, szeptember 3-án elesett Lemberg. A háború kezdete nem sok sikert jósolt. A további sikertelen
hadműveletek során a monarchia hadseregfőparancsnoksága szeptember 11-én parancsot adott a csapatoknak a San folyó bal partjára való visszavonulásra. A helyzet komolyságára utalt az is, hogy a főparancsnokság a przemysli várból a jóval nyugatabbra fekvő Nowy Sgcz-ba (Új Szandecbe) költözött.
1914. szeptember 18-án az 1/5. sz. erőd katonái előtt feltűntek a vár bekerítésére törekvő orosz hadsereg
előőrsei. Lezajlott az első tűzpárbaj. 26-án a przemysli vár körül bezárult az ostromgyűrű. Az ostromló
sereg 280 ezer katonával rendelkezett, a várvédelem 128 ezer főt számlált (a Monarchia szinte minden
nemzetisége jelen volt). Az első körülzárás 21 napig tartott, de rettenetes áldozatokat követelt. Az ostrom, majd az ideiglenesen visszavonult ellenség gyűrűjének kitágítása, a stratégiai pontokért, utakért vívott harcok, az ellenség „nyugtalanítása" sok ezer emberéletbe került. A harcoló alakulatoknak egyre kevesebb élelem: hús, cukor, só, kenyér jutott.
A második körülzáráskor a várban 135 ezer — zömmel fáradt, rosszul táplált, betegségekre hajlamos — katona, 2 ezer fogoly és 18 ezer polgári lakos, valamint 14 500 ló volt. Novemberben súlyos harcok folytak a Ná Górach, a Pod M azúr ami stratégiailag fontos magaslataiért. Számos kitörésre, az ellen-
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ség erejét próbára tevő összecsapásra került sor. A védelmi harcokból számos magyar ezred is kivette a
részét. (Lásd a Tiszatáj 1980. 3. számában megjelent írást.) A harcokban elesettek mintegy 60 százaléka
sajnos a magyar egységek katonáiból került ki.
*

OSTROM ELŐTT

X. 19.
Ágyú és puskatűz folyik. Horváth szds [százados] — Rosenberg hdgy [hadnagy] megsebesül.
Del [délelőtt] 1 l h -kor Hauser alezredes átveszi tőlem a csoportpgot [csoportparancsnokságot].
Dut. [délután] 12h10-kor parancsot nyerek:
„Tartalékkal előremenni és minden előkészületet megtenni a támadásra!"
Erős tüzérségi és puskatűz! Tájékozódás.
X. 20.
Harc kora reggeltől folyamatban. [...]
Helyzet változatlan... Parancsnokságot a megsebesült Hauser alezredes helyett átveszem,
dut [délután] 7 h -kor tőlem átveheti Dobák alezredes; helyzet változatlan, csak parancs érkezik
futóárkokat építeni előre.
X. 21.
Harc! Helyzet változatlan!
Dut [délután] 4^51'-kor parancs: „Éjjeli támadásra minden előkészületet megtenni." Sötétség van, semmi előkészületet meg tenni nem lehet, de megkísérlem. A támadást tartalékommal dut 6"1 megindítottam. Dut ó^O1 táján jelentést kapok Bossitól: csoportja széjjel mállott
— a fedezékbe hullt és oldaltüzet kapott. [...] Dobák alezredes tartalékával az egész csoportot
visszarendeli előbbi állásába és rendeli, hogy továbbra is tegyünk előkészületeket a támadásra,
ha nem lehet holnap majd holnapután.
X. 22.
Ágyú és puskaharc! Helyzet egész nap változatlan. Sebesült 16 legénységi fő, beteg 33
(bélhurut, kolera).
X. 23.
Ágyú és puskaharc folyik — a helyzet változatlan, Zöld főhgy [főhadnagy] és 11 fő legénység megsebesült, 2 fő legénység halott, 26 fő beteg.
X. 24—25.
Ágyú és puskaharc — helyzet változatlan, 2 fő sebesült, 17 fő legénység beteg. Beoltás
kolera ellen megkezdődött. Szideri zlos [zászlós] megsebesült.
16

X. 26.
Nagy csend a harctéren. Helyzet változatlan. Parancs érkezik del [délelőtt] lO^O'-kor:
„Minden előnyomulás (futóárkokkal) beszüntetendő, elő készülni a legszívósabb védelemre
— támpontokat építeni — futóárkokkal összekötni a csoportokat, akadályokat építeni, utakat épiteni, hogy ágyút is lehessen az állásba vinni."
Dut Ú^S'-kor parancs jön: „A hsereg [hadsereg] dut 4h30I-kor általános támadásba megy
át. A csoport támadási irány-(J>-291!" Dobák alezredes az időt a csoport részére 5h 15' re határozza.
Rövid intézkedés után 100 x-re [méterre] oly heves — óriási ágyútűz akasztja el a támadási területet [Magiéra] és a tartalékok előnyomulási vonalát, hogy előrenyomulni a tartalék nem
tud. Dobák alezredes is Hruszatyce közepén 1/2 zljával [zászlóaljával] fedezéket keres, a csoport képtelen előre menni, sok veszteséggel visszaugrik állásába. — Hozzám ér Dobák alezredes, miközben vesszük Radulovits jelentését: „1001 előrejutása után az összeturkált területen
csoportja oldaltüzet kapott — csoportja széjjel máit, nagy veszteséggel visszavonult." Hasonló jelentések érkeznek több csoporttól is. Dobák lerendeli a támadást, az eredményt bejelenti.
Veszteségek: Bólits hdgy és 9 fő legénység megsebesült, 18 beteg, éjjel kolera elleni oltás.
Dut 8 h -kor parancs jön: A 87. ddr [dandár] előnyomulását folytatja, Mizimiecz felé. A
Dobák csoport is támad olykép, hogy balszárnyával csatlakozik a Magiera-n lévő Létay csoport jobb szárnyához. Irány 291... [magassági pont] Gdezyce-Gliniska. A támadás nem indult
be.
X. 27.
Óriási harci zaj del. [délelőtt] 4 h -kor... Helyzet változatlan.

Molnár alezredes

Dobák Géza alezredes jelentése Molnár Elek alezredesnek
1914. október 20.
A magaslaton lévő (2. ezredbeli) századokkal a sötétség beáltával az összeköttetés helyreállítandó. Ezeknek szintén nyújtandó valami csekély étel, máskülönben holnap harcképtelenek lesznek.
Nagys. Molnár alezredes úrnak,
Az ellenség esetleges visszavonását üldözendő a tüzérség a számba jöhető utakra belövi
magát, a tüzérség gyors értesítése céljából egy alkalmas és innen is látható ponton nagyobb rőzserakás, vagy szalma-kazal felgyújtandó volna. Kérem az ezen célra kiszemelt pontot a jelentést átadó küldöncnek megmutatni. A kazal azon pillanatban lesz felgyújtandó, amikor az
oroszok állásaikat elhagyják.
Dobák
X. 22.
Dobák Géza alezredes helyzetjelentése
Hruszatyce, 1914. október 23. del. [délelőtt] 1011
Az eddigi kolera megbetegedéseket nézetem szerint a Wyrwa patak vize okozta, mely az
oroszok által meg van fertőzve. [...] Az ivóvíz merítésére egy alkalmas kút kiszemelendő, ennek hiányában a közeli házakban a víz felforralandó, s ez kihűlt állapotban osztandó ki a legénység között. Előfordult, hogy a Létay csoport tűzvonalának egy része sikertelen támadás
után... visszafutamodott ahelyett, hogy a volt állásába visszatért volna. Ezen eset úgy az illető
csapatrész mint annak parancsnoka ellen haditörvényszéki eljárást vonja maga után. Ellenséges támadás esetén a jelenlegi állás a végsőkig tartandó. Ezen állás az éj folyamán műszakilag
megerősítendők és a község kerítéséből leszedendő drótból akadályokkal látandók el. [...] Ismételten kihirdetendő, hogy állásaink föltétlenül tartandók és az erődítési munkálatok megszakítás nélkül folytatandók. Egy további századot (205 embert) ebéd után előre küldök. Ezen
század esetleg a legelső vonalban is felhasználható.
Dobák
A m. kir. 8. gyalogezred III. zászlóalj 2. század parancsnokának jelentése.
Hruszatyce, 1914. október 23.

halott eltemettessék. A század lőszerkocsi hátsó részét egy gránát elvitte. Étkezés rendben
megy.
A m. kir. gyulai 2. honvéd gyalogezred 10. század parancsnok jelentése
Jelentem, hogy a századok létszáma elesés, sebesülés és főképpen kolera folytán negyedére csökkent és folytonosan újabb kolera esetek vannak. A legénység elerőtlenedett, vagy ellenséges támadás esetén ellenállásra alig képes, annál inkább mert a tiszti állomány 1 hgy.
[hadnagy] 2 zls. [zászlós], 1 hadapródra, az altiszti állomány 2 őrmesterre és néhány egyéb altisztre csökkent.
Dr. Háy hdgy.
A m. kir. gyulai 2. honvéd gyalogezred 10. század parancsnokának
Vegye tudomásul, hogy azon csapat mely védelemben alig képes ellenállni — és helyét az
utólsó emberig nem védi — megtizedeltetik, parancsnoka pedig vizsgálat alá vonatik. A csapat szelleme a pk. [parancsnok] erkölcsi erejétől függ és elvárom, hogy e tekintetben a legrövidebb idő alatt csapatával együtt más — emelkedettebb hangulatba jut. A jelszó most: végsőkig kitartani ellenséges támadás esetén, hogy ez alatt a kedvező döntés egyik szárnyon bekövet kezhessék.
Molnár alezr.
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Dobák Géza alezredes jelentése Molnár alezredesnek.
Hruszatyce, 1914. október 22. dut. [délután] lh30>.
Most érkezett hír szerint a Zrotowicétől keletre lévő 284 magaslatról az oroszok visszavonultak, egy részük megadta magát. Úgy szintén tőlünk délre a második hadsereghez tartozó
46-ik gyalogezred parancsnoka jelentette, hogy előtte az oroszok szakadatlanul visszavonulnak, részben megadják magukat. Én reggel ótaGdeszytől délre lévő völgyben lévő orosz tüzérséget és gyalogságot tüzérségünkkel lövetem. Nem lehetetlen, hogy az oroszok talán mégis
visszavonulnak. Ez járőrök által megállapítandó, azok visszavonulása esetén a 291 magaslat
megszállandó. Ma dut 5h-ig bejelentendő, hogy az előkészületek sötétségben való támadásra
annyira előrehaladottak e már, hogy azt holnap reggel végrehajthatnánk.
Dobák alezr.
Nagys. Molnár Elek alezredes úrnak
Hruszatyce, 1914. október 26. del. [délelőtt] 10-25
Az előrenyomulás az egész arcvonalon beszüntetendő... építessen egy támpontot és rendeztesse be azt a legszívósabb védelemre, gerendák, deszkák a falu házaiból veendők. Drótháló akadályokhoz szükséges drót innen lesz kiszállítva. A hátrafelé vezető utak akként építendők ki, hogy azokon nappal is veszély nélkül lehessen közlekedni, ágyút is lehessen a támpontokba szállítani. Saját kémjeink ismertető jele mindkét öklét mellén tartja, hüvelyk ujját felfelé, nevük „Jakab" — ilyenek háborítatlanul átbocsájtandók. Egyes hadifoglyok jól megvendégelendők, visszaküldendők az orosz állásokba, pénz igénylendő nekik, ha több foglyot magukkal hoznak [...] Az oroszok a legénységet akként oktatták ki, hogy mi a hadifoglyokat
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borzasztó bánásmódban részesítjük, nehogy azok megadják magukat. [...] Később majd röpiratok lesznek kiosztva, hogy azokat az ellenséges rajvonal közelébe jutó járőrök szétszórják
és az oroszokat ilyenformán az ellenkezőjéről felvilágosítsák.
Dobák
Magy. kir. 46. honv. gy. [gyalog] ddr. [dandár]
11. sz.
Molnár alezr. és Réty Zsolt őrgy. uraknak, mint csoport parancsnokoknak, Bencze szds.
úrnak, mint főtart.[alék] par.[ancsnok]nak.
Twierdze
1914. okt. 30 7h dut. [délután]
Harccsoportom jelenlegi helyzetében előreláthatólag több napig, sőt lehet, hogy huzamosabb ideig megmarad.
Ez okból az éjjelt és ködös időben, vmint ha az ellenség nem tüzel a nappalt is a már létesített támpontok és gyal. [gyalogsági] küzdő vonalak tökéletesítésére a legszorgosabban fel
kell használni, úgy hogy az állás egész kiterjedésében csekély védősereg mellett is bevehetetlen
legyen.
Különösen figyelmeztetek arra, hogy hézagoknak sehol sem szabad előforduiniok, nehogy esetleges éjjeli befurakodások és rajtaütések az ellenség részéről előfordulhassanak. [...]
Gondos felderítés, biztosítás, összeköttetés és kölcsönös támogatás!
Az állás tökéletesítésével annak berendezése a legénység számára is lépést tartson, különösen oly helyeken, hol talajvíz fakad fel. Víztelenités mindenütt lehetséges, ha néhol nagy
munkával jár is. Srapnel ernyők készítéséhez a nedves árkoknak a kideszkázásához vagy
lombbal való megaljázásához a szükséges faanyag a Molnár csoport és a főtartalék részéről
Hruszatyce lakatlan házaiból, a Réthy csoport részéről a Magiéra magaslattól Nyugatra lévő
erdőcskéből szerzendő be.
Összekötő árkok kiépítése, illetve meglévők mélyítése által lehetségessé kell tenni, hogy
mindennemű szükségelt anyag az állásokba nappal is előre vihető legyen, valamint, hogy (különösen a Magierától) a legénység vízért hátra mehessen, természetesen csak oly kutakhoz,
melyeket a csapatorvosok tiszta vizűeknek jelölnek meg, míg a hasznavehetetlen kutak mellé
az orvosok javaslatára őr állítandó, ki az oda igyekvőket elzavarja.
Csupán az állás fáradalmat nem ismerő gondos kiépítése és berendezése juttatja a csapatot abba a helyzetbe, hogy betegeskedéseknek eleje vétessék, a bélhurutok megszűnjenek, a
küszöbön álló kolera elleni újból oltás ezt a járványt teljesen kiküszöbölje és a csapatot a födözékek ereje révén abba a helyzetbe juttassa, hogy annak minél kisebb része legyen készenlétben.
Az állás tökéletesbbitésével később nagyobb tartalékok lesznek kiküszöbölhetők melyek
számára a szükséges óvófödözékek az első vonalba vezető összekötő árkokkal együtt már
most kellő kiterjedésben megépítendők és lehető legkényelmesebben berendezendők.
A ho. [hadosztály] sáncszeroszlopának rendelkezésére bocsájtása, további géppuskák
kiszállítása, árkászok kirendelése és tüskés drót kiutalása iránt az intézkedések megtétettek.
Minden zlj [zászlóalj] parnok [parancsnok] felelős azért, hogy napi étkezés csapatjához a
lehető legközelebbi pontig előrevonassék, úgy, hogy ahhoz a legénység melegen jusson hozzá.
Hiányosságok az élelmezés körül ide azonnal bejelentendők, hogy orvoslást nyerjenek. [...]
Létay ezredes
K. ung. 23. L. I. T. D. Kmdv.
No 172/3 op.
1914
A m. kir. 7. honvéd gyalog ezred parságnak [parancsnokságnak]
Przemysl, 1914. november 12.
A mai nappal szervezett 3 banda a következő feladatokat kapják:
1.ső banda a Hujsko-Ribotycze-i vonalon menetelő ellenséges vonatot szállítási járműveket Krowniki táján állandóan nyugtalanítani. Telegraf (telefon) vonalak stb. szétrombolása.
2. banda Kisebb vasúti hidak, átereszek, vasúti kanyarulatok, telegrafvonalak stb. rombolása, mozdonyvezetőket agyonlőni és a forgalmat állandóan zavarni a Chyrow-Sambori
vasúti vonalon.
2*
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3. banda Az ellenséges vonalakat Tynowice—Pruchnik—Hucisko vonalon állandóan
nyugtalanítani. Telegráf (telefon) vonalak stb. szétrombolása. [...] Medykán felgyújtani a
készleteket.
Az 1. és a 2. banda a VIII.; a 3. banda a III. védelmi szakasz parsága által lesz eligazítva.
E célra azok ma del [délelőtt] 7 h -kor az illető parságnál jelentkezni fognak. Ottan a betartandó útvonalakról általánosságban tájékoztatandók. Nem szabad őket bizonyos utakhoz kötni.
Ilyen bandák feladataikat általában éjjel hajtsák végre és éjjel meneteljenek.
Nappal elrejtőzködnek és szemrevételeznek az éj folyamán végrehajtandó munkához.
Erdőkben nappal is haladhatnak céljuk felé azonban egyenként, vagy kisebb csoportokban. Ilyenkor a parnok [parancsnok] előre megállapítja a gyülekező pontot.
Nappal sohasem mutatkozzanak együtt oly helyeken, ahol könnyen felderíthetőkké válnak.
A banda addig marad a váron kívül, míg feladatát végrehajtotta. Ha oly feladattal van
megbízva mely nincsen határidőhöz kötve, addig marad kint, mig a feladatának további végrehajtásában legyőzhetetlen akadályokba ütközik.
A bandák maguk gondoskodnak élelmezésükről. A velük adott konserveket csak a legvégső esetben fogyaszthatják el.
A bandák feladataik végrehajtásának módjában egyáltalán nem korlátozandók, mert nekik engedélyezett legmesszebbmenő szabadság biztosítja legjobban a reájuk bízott feladatnak
a helyes végrehajtását.
A csendőrök (bandánként 2) azért adattak, hogy tájékoztassa a bandát és a lakossággal
közvetítse az érintkezést.
Ha egy banda a reája bízott különös feladatát valamely okból kifolyólag nem tudja végrehajtani, vagy ha azt már elvégezte, igyekezzen az ellenségnek ott ahol alkalom erre kínálkozik minél több károkat okozni.
No 172/3 op.
1914
A bandák postagalambokat is visznek magukkal.
Tamásy fml. s. k.
M. kir. 3. honvéd gyalog ezred
Melléklet a 24. számú ezredparancsnoksági parancs 10. pontjához
Przemysl, 1915. január hó 24-én
Útmutatás a lovaknak szecska helyett preparált faforgáccsal való etetéséhez.
A. 41 ta lános rész:
A gyomor üressége tudvalevőleg minden élőlénynek az éhség érzetét kelti.
A ló tápláló szerveinek (gyomor és bél) alkotása és sajátossága megköveteli, hogy a tápláló szervek üressége durva takarmánnyal, ha mindjárt fahánccsal is szalma vagy széna módjára
kitöltessék.
A gyomor és belek üressége a lónál fájó érzést kelt, melyet a ló ha szénát, szalmát, vagy
zöld takarmányt nem talál, azzal igyekszik eloszlatni, hogy lombot, ágakat eszik és minden
hozzáférhető fát... megrág és felemészt. Még nagyobb mennyiségű magvas takarmány (zab,
dara) sem biztosítja szálas takarmány (szalma, széna) nélkül a rendes emésztési folyamatot.
[•••]
Minden tápszerből a pozitív tápanyag csak akkor mehet át a szervezetbe, ha az a rágószervek által szétmorzsolva és nyállal keverve vitetik be a gyomorba. Ez okból adnak a lónak
sokszor szecskával kevert zabot.
Szalma azonban jelenleg nem áll a várban rendelkezésre.
E végből a zabhoz keverékül egy pótlék álitatott elő. Ez finomra gyalult faforgács (fagyapot), mely gyenge sóoldatban van fel főzve, s némely javító anyaggal összekeverve. [...]
A várban már kb. 3. hét óta nagy számú lovat etetnek kísérletként állatorvosi felügyelet
alatt faforgáccsal (fagyapottal). [...]
Majzik fhgy.
Molnár s. k. alezredes
ezredsegédtiszt
ezredparancsnok
A mai éj folyamán ismét „eltűnt" 2 ember kik fontos összeköttetési-figyelő szolgálatra
voltak felállítva. Mindeme „eltűnések" megakadályozhatók lettek volna ha a tisztek és tiszte21

sek megfelelő ellenőrzést gyakoroltak volna. — így pld. Bok hgy szakaszából menet alatt elmaradt és „eltűnt" 28-án 10 ember, de csak azért történhetett mert nem hagyott utóvédfeladattal megbízva egy erélyes altisztet hátra. „Eltűnt" azonkívül több figyelő- és járőrbe menő
ember. Ezen „eltűntek" nagy része becstelen gazember — hazaáruló — kiknek távozása csak
haszon a csapat értékére, mert általuk mételytől szabadult meg az ezred, — de maga a tény
szégyene a csapatnak is, mit a leggyökeresebben megakadályozandó szigorú intézkedésekre
var. szükség.
Parancsolom, hogy további rendeletig minden kettős őrszem — minden kettős fülelő —
minden kettős összekötő járőr — minden kettős jelentést vivő és általában minden működésre
kijelölendő csoportban feltétlenül az egyik altiszt legyen, ki személyesen felelős, hogy senki
csoportjából el ne tűnjön. Az altiszteknek megmagyarázandó, hogy eme őket szokatlanul
igénybe vevő ellenőrzésre a csapat becsületének érdekében szükség van és a haza elvárja tőlük,
hogy teljes eréllyel — lelkiismeretesen meg fognak felelni eme feladatuknak.
Nem akarok többé hallani arról, hogy X honvéd megszökött, legfeljebb csak jelentést várok : X honvédet mivel szökni akart, vagy gyáván viselkedett — lelőttem. Az ily gazok ellen eljárni nem szabad. Az eddigi „eltűnések"-ben csak az a vigasztaló tudat, hogy nem akadt köztük egy altiszt sem — altisztjeink becsületesek, derék harcosok — kik a nehéz viszonyok dacára lelkiismeretesen, önfeláldozóan végzik kötelességeiket — és ép ezen nehéz viszonyok mutatják — melyik a derék — becsületes csapat. A csapat kitartása a diadalt hozza magával, a diadal jólétet teremt a hazában, melyben minden polgár egyformán részesedik.
Haszontalan — gyáva — hazaárulókkal kérlelhetetlenül szigorúan kell eljárni — le kell
lőni őket mint a veszett kutyát.
Tiszt pihenjen nappal, midőn az ellenőrzés könnyebb, de éjjel legyen szakadatlanul ébren, hogy jövőben ily szégyenteljes „eltűnések", elő ne forduljanak. — A mely szakasznál,
századnál ezentúl hasonló dolgok előfordulnak az bizonyos jele annak, hogy a fegyelem kezelése és a fontos szolgálat lelkiismeretes ellenőrzése hiányzott — velük tényvázlat veendő fel,
hogy ellenük a szükséges megtorló lépések megtehetők legyenek.
Fenti parancsom tisztek és altisztekkel — őrvezetőkkel behatóan iskolázandó.
BL. ZW. 1915. I. 30. 9h45'-vel
Molnár alezr.
Nagyságos Alezredes Úr!
Alázatosan jelentem, hogy tegnap vacsorára rizst ettünk a ma délre szánt csirke aprólékjával és felvert galuskát. Bort sem tegnap, sem tegnapelőtt nem ittunk.
Kiss főhadnagy úr jelenti, hogy tegnap még az 1-étől járó bor illetményt nem adták ki,
ma pedig vasárnap lévén felvételezni nem lehet.
Alezredes úr parancsát a gazdászati tiszt urakkal közöltem. Mindent el fogok követni,
hogy az urak és legénység a lehető legkifogástalanabb legyen.
Az alezredes úr lakását minden körülmények között fentartom. Czédulát is függesztettem
ki: „Molnár alezredes úr lakása, lefoglalva." Eddig még nem háborgatta senki.
A III. zászlóalj holnap, 1-én vonul ki Pralkowce-ra. Intézkedtem. [...]
Alázatos alárendeltje
Majzik főhgy.
Alázatosan jelentem, hogy szőrme mellények, bakancsok kiszállítását holnap délig elrendeltem, valamint a lótáp kiadását is. Istálló a régi. Lovakat ellenőriztem.
Majzik főhgy.
M. kir. 23. honvéd gyalog hadosztály parancsnokság
45. szám
op. — 1915.
A m. kir. 8. honvéd gyalog ezred parancsnokságának
Przemysl, 1915. január hó 29.
A várparancsnokságnak január 26-án kelt 179/6. Op. sz. rendelete.
í. Az utóbbi napokban az oroszok ismételten a következő tartalmú magyar, német és
orosz nyelven írott leveleket adták át biztosító és felderítő osztagainknak:
22

Kusmanek
Altábornagy úrnak
Przemysl várparancsnokának
„Van szerencséin Nagyméltóságodnak tudomására hozni, hogy kapott felsőbb parancs
folytán a cs. és kir. osztrák—magyar hadsereg mindazon harcosai, kiknél céllövő lövedékek
(Dum-Dum) találtatnak, ezentúl nem tekintetnek hadifoglyoknak, hanem a helyszínen felkoncoltainak, illetve agyon lövetnek vagy felakasztatnak."
Egy körülzáró hadtest vk. főnöke
olvashatatlan aláírás
1915. január 4/17. —
. 2. F. évi január hó 25-én dut. [délután] (MO^kor egy orosz hadikövet az orosz 81. tartalék ho. [hadosztály] parancsnokának következő [tartalmú] levelét hozta:
Kusmanek Hermán
gyalogsági tábornok úrnak
Przemysl várparancsnokának
Nagyméltóságod!
„ Tekintettel azon körülményekre, hogy Przemysl várőrsége által ismételten használtattak ú. n. „Ipp-lövedékek" (Dum-Dum robbanó lövedékek stb.) a mi ellenkezik a cs. és kir.
osztrák—magyar kormány által elfogadott nemzetközi egyezményekkel, kötelességemnek tartom Nagyméltóságod tudomására hozni, hogy Ő cs. Fensége, az orosz cs. hadsereg főparancsnokának parancsára az osztrák—magyar hadsereg mindazon egyénei kiknél robbanó lövedékek találtatnak, feltétlenül agyonlövetnek, minthogy ezen személyek oly egyéneknek tekintetnek, kik a hadi-katonai szabályzat (Kriegs-Militar-Reglement) 269 és a 271 §.-ban megjelölt
bűntényt követték el.
A körülzáró hadsereg főparancsnok parancsára ezen rendelkezésről Nagyméltóságodat
értesítem, hogy saját részéről ezen nemzetközi jogot sértő eljárással szemben a szükséges intézkedéseket elrendelhesse, mert anélkül, hogy ezáltal a siker növeltetnék, Przemysl vár védőit
törvényellenes cselekedetekbe sodorja.
S. Tschistiaków
vezérőrnagy és hoparancsnok
Ezen levélre a várparancsnok úr a következőképpen válaszolt:
Ő Nagyméltósága
S. Tschistiaków
orosz cs. vezérőrnagy úrnak a 81. gy. h. o. parnokának
Przemysl, 1915. január hó 25. S^lF-dut. [délután]
Nagyméltóságod
Vonatkozással egy hadikövet által hozzám eljuttatott 1915. január 12/25. kelt 105. sz. levelére, tiszetelettel értesítem, hogy egy körülzáró hadtest vezérkari főnökének [aláírás olvashatatlan] 1915. január 4/17-ről kelt hasonló tartalmú levelét f. évi január 8/21-én átvettem.
Ezen utóbbi levél tartalmát előljáró parancsnokságomnak tudomására hoztam, kiknek
megbízásából közlöm, hogy minden esetleg felkoncolt osztrák—magyar katonáért két orosz
hadifogoly fog felkoncoltatni.
Kérem Nagyméltóságodat, szíveskedjék ezt előljáró parancsnokságának tudomására
hozni.
Egyúttal közlöm Nagyméltóságoddal, hogy minden kétséget kizáró módon megállapíttatott, hogy orosz cs. katonák Przemysl körül Dum-Dum, illetve robbanó lövedékeket használnak.
így az 1914. deczember 3/16-iki ütközetben a Namulowa magaslaton az orosz állásba való benyomulás alkalmával nagyobb mennyiségű orosz lövedékek találtattak, melynek hegyei
be voltak részelve (néhány példány itt is van), továbbá 1914 5/18-án egy Siedliskánál elesett
orosz katonánál egy gyalogsági lövedék találtatott, mely szétfűrészelés közben felrobbant.
Ezen lövedék egyes része is (a gyújtóból) itt vannak.
Ezenkívül 1914. deczember havába a Przemysltől délnyugatra lefolyt harcokban számos
sebesülés észleltetett, melyek okozói feltétlenül csak Dum-Dum lövedékek lehettek; hasonló23

képpen, az utóbbi időben — 1915. január 10/23. — egy Medyka vidékén járőrharcban megsebesült cs. és kir. katonánál ily lövedék által okozott sebesülés észleltetett.
Végül, mint ez jegyzőkönyvileg megállapíttatott, a Kyowi magaslaton 1914. deczember
2/15. és 5/18. között lefolyt harcokban orosz cs. katonák robbanó lövedékeket használtak.
Egyúttal felhasználom az alkalmat arra, hogy Nagyméltóságoddal közöljem, miszerint
orosz cs. katonák számos esetben a vár előterepén osztrák—magyar katonák egyenruháját
használták; Ezen eljárás ellenkezik az 1907. évben Haag-ban megkötött „szárazföldi harcokra vonatkozó törvények és szokások" egyezmény 2. függelékének 2. rész, I. fejezet, 23. cikk,
f. pontjával.
Hasonlóképpen tudomására hozom, hogy orosz cs. katonák a fenti egyezmény II. fejezet
4. cikkét sem veszik figyelembe. így egy hadifogságba jutott és ismét ide visszatért katonának
minden készpénzét elvették a kozákok.
Azon katonát, ki mint fent említett 1915. január 10/23-án Medyka körül egy Dum-Dum
lövedék által megsebesült, az orosz katonák megsebesülése után elhurcolták, 41 forint és 1 korona készpénzét elrabolták és ezután a szabad terepen fekve hagyták.
Mindezeket Nagyméltóságod tudomására hozom azzal, hogy ezen a nemzetközi jognak
nem méltó kijátszásával szemben saját részéről az intézkedéseket megtehesse, mert ez a nélkül, hogy a sikert növelné a Przemysl alatt álló orosz cs. csapatokat törvényellenes cselkedetekbe keveri!
Przemysl védőrségének parancsnoka:
Kusmanek s. k. gyal. táb.
3. Ez az alárendelt tisztekkel és egyenrangúakkal közlendő.
4. Annak megakadályozására, hogy az esetleg megsebesülve az ellenség kezébe jutott legénység felkoncoltassék, valamennyi „ü"-lövőszer azok is, melyek talán a legénységnél vannak, beszedendő és a f. évi január 26-án kelt 4. sz. Resfstgskmdobefehl szerint kezelendő. —
Tamássy s. k. altábornagy
M. kir. 8. h. gy. ezred[hez] érk. Przemysl, 1915. február hó 1-én
38/kt. Molnár s. k. alezredes
Kedves Alezredes Uram!
Igen nagyra becsült soraid folytán egész őszintén nyilatkozom.
A III/2 zlj. f. hó 1-én a Helichai előtér állásból azért felváltva mivel ki van merülve, s
tönkre van menve. A zlj. [zászlóalj] mindössze 10 napi pihenőt [kapott], holott úgy volt
mondva, hogy Pralkowcén majdnem 200 ember maradt vissza (az őrségen kívül, ami 75 fő)
mint harcképtelen. Nekem úgy szólván egy egészséges emberem sincs.
Hogy hogyan fogjuk az itteni nehéz szolgálatot most újból állandóan ellátni arról fogalmam sincs, mivel itt fekvő helyek alig vannak, s a legénység állandóan a szabadban van. S ezt
a teljesen kimerült legénységet éjjel ébrentartani, nappal pedig dolgoztatni nem lehet.
A tervezett rendezés mindenesetre igen célszerű, engem csak a legénységem általam igen
jól ismert erőbeni állapota aggaszt.
Ha már fel kell váltani valamely csoportot az előtér állásban úgy legjobban szerettem volna ha Komorára megyünk, mivel azt legalább, ha én nem is de a tisztek és a legénység jól ismerik, már t.i. ami igen fontos az előterepet.
Én azt hiszem, hogy úgy mint ez időszerint vagyunk, maradhatnánk még legfeljebb a 8.
ezrednél kellene s nagyon széjjel szórt zlj.akat rendezni. [...]
Roth maradhatna továbbra is itt a 70/7 századdal, hogy még is legyen itt egy század, mely
nincs annyira lecsigázva mint az enyémek.
Alázatos üdvözlettel
Tabódy főhadnagy
Kedves Heteseim!
Nagyon köszönöm szíves jó kívánságaitokat (az én kitüntetésem a csapat kitüntetése) [a zárójelben lévő szavak utólag kihúzva — L. I.] reménylem mielőbb viszonozhatom valamennyieteknek.
Szivembe vagytok zárva mind aranyos hetesek — tiszteket legénységet szeretettel üdvözli
Molnár alezredes
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BL. WZ. 1915. II. 4.
5h30! dut [délután] Leadta: Steinbrück
Alezredes Úrnak alázatosan jelentem, hogy a levágott lónak húsa fogyasztásra alkalmas.
Semmi baj a szerveken, csak kimerülés. A másik sappőr lovat szintén a legjobb lenne a holnapi nap folyamán levágni gyengesége miatt.
Alezredes Úrnak
alázatos szolgája
(olvashatatlan aláirás)
állatorvos
I. II. IV. zljnak [zászlóaljnak]
Előfordult, hogy megfigyelők a dut [délután] l h -kor látott ellenséges ezredet csak a délutáni eligazításnál jelentettek. Fontos dolgokat azonnal jelenteni kell.
Előfordult, hogy legénység elhullott lovat feldarabolt és orvos vizsga nélkül meg evett.
West Zurawicában ennek folytán 2 ember meghalt. [...]
BL. WZ.1915. II. 13. dut 2"
Molnár
Kedves Hóry!
Nagyon rossz benyomást nyertem ma felőled. Oly fiatal zl. [zászlóalj] pknak [parancsnoknak]
mint amilyen Te vagy — nem szabad oly kényeskedőnek — kényelemkeresőnek lennie. Ily
fontos szolgálatban nem szabad a zljat [zászlóaljat] úgy magában elereszteni, mint azt ma Te
tetted. Ha odakint is ily módon kezeled az ellenőrzést — nem csodálom, hogy szöktek az embereid.
Zászlóaljad után való útbaindulásod — aggodalmasan kikerülve minden kis sarat —
annyira felháborított ösmerve magamat —, hogy szándékolt kifogásaimat elfolytottam ez alkalommal de felkérlek, hogy e tekintetben gyökeresen a legapróbb részletekre is kiterjeszkedve — a legrövidebb idő alatt megváltozzál — különben nem lesz jó barátod
Molnár
BL. WZ. 1915 II. 13. dut. [délután] 4M51
Helyzetjelentés VIII. védkörlet'nek
1. Saját és ellenséges helyzet változatlan, nyugodt.
2. Saját tüzérség úgy éjjel, mint nappal lőtte az ellenséges állásokat, látszólag hatásosan.
[...]
,
4. Élelmezési létszám 1107
Puska létszám
823
5. Elhelyezés a hóolvadás folytán kedvezőtlen, födözékek vízzel vannak teli, ennek folytán a legénység nem tud pihenni. A vízlevezetési munkálatok szakadatlan folynak.
6. Időjárás: enyhe, nedves; a hó olvad.
7. Élelmezés rendben.
8. Lőszer fejenként 200 drb.

[...]

11. Legénység állapota Kovács .. .jelentése szerint: „a legénység erős szolgálatra, az ellenség közvetlen közelléte következtében különben a födözékek fent leírt silány volta az időjárás
viszontagságai következtében... igen gyenge."
Molnár alezr.
M. kir. lugosi 8. honv[éd] gy[alog] ezred
Helichai csoport
Az ezredparancsnokságnak
Przemysl
Helicha, 1915. márczius hó 9.én
Jelentem, hogy a zászlóaljak Helichán való kinttartózkodása óta folyó hó 3-tól 6-ig általában nyugodt volt a helyzete. Folyó hó 6-tól az ellenség úgy tábori, mint nehéz lövegekkel állandóan lövi az állásokat. [...] Az ellenséges ágyútűz veszteséget nem okozott. [...]
Egészségügyi viszonyok Helichán való tartózkodás óta a csoportnál: 135 gyengélkedő,
ebből 7 kórházba küldetett; végkimerülés következtében meghalt 2, sebesülés következtében l.
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Kiadóhivatal: Knoller és Fia könyvnyomdája.

Szerkesztőség: Royal-siillodn. IL 38.

Győzelmek.

H a d i

A görög mithológinból vívassak, hogy
Aatheus — valaháayszor birkóaás kosben lábai as Anyaföldet érintették — •
mindig nj eróto kapott
Hint hajdan Antheusz, ugy kapott nj
eróra a hós német hadsereg is, mikor
lába ismét a német anyafóldet érintette.
A német nép, amelynek ereje ée segédforrásai kimerithetetlenek, ujabb bizonyságot tett n a g y a g a felöl.
Hi pedig lelkes örömmel öJröxóljök
hös szövetségesünket njabb fényee győzelmei alkalmiból.

J i i r c k .

Az orosz hadszíntér.

Hivatalosan jelentik Bécsből november
16-iki kelettef: Északon a tegnapi nap
folyamán ujabb harcok kezdtek kibontakozni.
Berlinből a nagy főhadiszállásról jelentik : Keleten a harcok folyamatban vannak. Tegnap keletporoszországi csapataink az ellenséget Stallupönen-töl délkeletre visszavetették.
Nyugat-Poroszországban müködö csataink az oroszok elönvomulását Soldau-nál
eredményesen meghiúsították »s a ViszAs oross hadsereg pedig gyorean vo- tula jobb partján előnyomulva a Lipno «'s
Plock melletti győzelmes csatákban jelennni
tékeny orosz erőket visszavetettek. EzekAmikor két héttel eselött önkényt elben a csatákban a tegnapi napig 10 g phagytak állásainkat, hogy a.hosasu küa- puska és 5000 orosz hadifogoly esett .a

o

' V
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fordítnak.

—

pezi a zsákmányt. 8000 szerb hadifogoly
kerult kezeink kózé.

Belga-francia hadszíntér.
Berlinből, a nagy főhadiszállásról jetentik: Az Argonn-erdökben sikerült egyik
erős francia állást elfoglalni.
A .Norddeutsche Allgemeine Zeitung"
közli, hogy be van bizonyítva, miszerint
a francia inagánvagyont franciák, gyarmati katonák és angolok fosztogatták.
Brüsselböl jelentik: Levelekből megállapítható, hogy a francia kormány nem
fog Parisba visszatérni, és hogy Parisban
komolyan f' Inek a forradalom kitörésétől.

A török háború.
A konstantinápolyi főhadiszállásról jelentik: Csapataink megss»ll;>tták
Perzsiá iák egyik fontot pontját, amit

Kuturt,

Tekintve, hogy a jelentésnek lO-bent kell lennie, csak az előző napi betegek vannak felvéve és a jövőben is ezek fognak jelentetni és pedig az oknál fogva, mert naponta a gyengélkedők százával jelentkeznek, orvosi vizsgát az orvosnak hajnali szürkületben kellene megkezdeni s igy az amúgy is gyöngén megszállott állásokból ezen tömeges gyengélkedő kivonása által
épp a legveszélyesebb időben a hajnali szürkületkor az állások ellenálló képessége csökkenne.
A zord időjárás következtében a legénység sokat szenved a hidegtől.
Élelmezés: jó. Élelmi czikeknek előre szállitása sok nehézségekkel jár.
Az ellenség magatartása általában nyugodt. Benyomásom az, hogy szóró tüzével a legénység ellenálló képességét igyekeznek gyöngíteni az által, hogy állandó készenlétben tartanak.
Eddig 3 hadifogoly jutott kezeink közé, mind három orosz szökevény. Egybehangzóan
azt hozzák fel a szökések okául, hogy fáznak és éjjel nappal nehéz ásási munkálatokkal voltak
folalkoztatva. Mindhárom a 324. gyalogezredből való.

Az ezredparancsnokságnak

Fejér őrnagy
csoportparancsnok
M. kir. lugosi 8. h. [honvéd] gy. [gyalog] ezred II. zászlóalj

Przemysl
Helicha, 1915 márczius 11-én
Jelentem, hogy ellenség magatartása nyugodt, állása változatlan. Éjjel f. hó 11-én del
[délelőtt] 2h-tól 3h-ig gyalogsági tűzzel szórta állásainkat. A nagy köd a havazás következtében az ellenséges tüzérség nem lőtte állásainkat.
Helichán való kinttartózkodás óta beteg állomány f. hó 10-én del 8h-ig bezárólag 129
gyengélkedő, 9 kórházba küldetett, 5 halott. [...]
Időjárás: zord, nagy havazás és hófúvások, utak úgyszólván járhatatlanok. Élelmezés
bonyolítása a hóval befújt terepen nagy erőfeszítéssel jár. Élelmezés rendben.
Legénység erőállapota rohamosan fogy. [...]
Fejér őrnagy
csoportparancsnok
Helichai csoportparancsnokság

M. kir. lugosi 8. honv.[véd] gy. [gyalog] ezred
Helicha, 1915. márczius 12-én
Ellenség magatartása nyugodt volt. A vihar és az irtó zord időjárás következtében sem tüzérségi sem gyalogsági tüzet nem alkalmazott. Saját tüzérség az ellenség állásait eredményesen
lőtte. Veszteség 1 altiszt, 1 őrvezető és 10 honvéd a Murcsán századból. Ezek mint tábori őrsök lettek felállítva nevezett századparancsnok által. Az ellenség ezen tábori örsöt a sötétség és
havazás felhasználásával meglepte s a tábori örsöt elfogta. A század csak egy gyors tüzet és
húrrá kiáltást hallott.
Helichán való kinttartózkodás óta gyengélkedő 149 és 12 kórházban, 8 halott, ebből 2 sebesülés, 6 végkimerülés, dermedés folytán.
Elhelyezés, étkezés mint a tegnapi nap folyamán. Egészségügyi viszonyok rendkívüli kedvezőtlenek.
Fejér őrnagy
csoportparancsnok
1915 III/14-én del [délelőtt] 8 h -kor átvettem a Helichai előtér állás felett Fejér őrnagytól a
parancsnokságot. [...]
Elvek a szolgálatra: Az állást az utólsó csepp vérig védeni. Összeköttetés szakadatlanul az
egyes csoportok között. [...] Annak a szégyenteljes meglepetésnek-megsemmisülésnek nem
szabad többé előfordulni. Megbízható — ügyes embereket oda kiválasztani — őrmestereket
parancsnokul, ha kell tisztet ha másképpen nem megy. Ezen tábori örsök unterstandjai lerombolandók — megtörténte ellenőrizendő — ide jelentendő. Ott senkinek sem szabad kényelmeskedni — mindenki ébren-feszülten — szakadatlanul figyel akkor nem lesz meglepve. Őrszemek — összekötő járőrök — fülelők (mindig legalább 2 ember) egyike feltétlenül altiszt v.
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őrvezető — esetleg — de személyes felelőség mellett személyesen ismert megbízható ember legyen.
Soha-semmi körülmények között sem szabad ...bármi okból is az állásból akár hátra
felé, akár előre tiszt eligazítása nélkül távozni, fegyver nélkül meg pláne egy tapodtat sem szabad állásából tennie. Ez ellen vétőket le kell lőni a szomszédoknak és ha ezt rosszul értelmezett
emberiességből elmulasztják, ki kell őket köttetni az állás vonalába, hadd pusztuljanak el. A
kikötés belátás és ells. [ellenséges] tűzhatáshoz mérten 10—20I-nyi.
Az ells. állása szakadatlanul — kis de ügyes-szemfüles — járőrökkel felderítendő. Tudni
akarom, de egész pontosan, térkép adataival megjelölve, hogy az ells. hol? melyik vonalban?
mily erővel ? mit csinál ? fedezékben van ? van előtte akadály ? vannak előtte tábori örsök ? fülelők? [...]
Helicha 1915. III. 14. del 3h20
Molnár
*

M. kir. lugosi 8. honvéd gyalog ezred
63. számú Ezredparancsnoksági parancs
Przemysl, 1915. márczius 3.
9. Utasítás különböző vallású halottak eltemetésére
1915. március l.én 72. sz. várparancsnoksági par. [parancs] 7. pontja
A különböző valláshoz tartozott halottak hulláinak eltemetése a várban jelenleg fennálló
viszonyokra való tekintettel a következő módozatok szerint történik:
a. Különböző vallásúaknak ugyanazon menetben való eltemetése tilos.
b. Egyes temetéseknél vágy egy és ugyanazon valláshoz tartozó több halottnak egy menetben való eltemetésénél a lelkész szabály szerint a halottakat a temetőbe kíséri és ott a beszentelést teljesíteni köteles.
c. Római kath. és gör. kath. vallásnak egyszerre szenteltetnek bé és valamely kath. lelkész
által — a mennyiben egyéb szolgálata ezt megengedi — a temetőbe kikísértetnek.
Kétes esetekben a várlelkészi hivatal vezetőjének döntése kérendő ki idejekorán.
d. Ha ugyanazon napon több különböző vallású volna eltemetendő a beszentelés nem a
temetőben, hanem a kórház kápolnájában vagy halottaskamrájában a katholikusoktól elkülönítve, de ugyanazon időben és az iÜető vallás lelkésze által történik, de kiséret nélkül vezetendők a temetőbe. A keresztvivők valamint a temetésnél közreműködő egyéb személynek a
szertartás befejezéséig jelen kell lenniök.
e. Tisztek, zászlósok és [magas] állásúak a lelkész által mindig a sírig kísérendők és ott beszentelendők. Ha különböző valláshoz tartozó több ily halott egy és ugyanazon napon volna
eltemetendő a halotti menetek megfelelő közökben indulnak el a ravatalozóból.
f. Érdemeket szerzett és különösen kitűnő legénységi egyéneknek a jelen utasítás [...]
pontja szerinti temetését esetről-esetre a térparancsnokság rendeli el.
g. Öngyilkosok nem szenteltetnek be és nem kísértetnek lelkész által. [...]
Majzik szdos [százados]
Molnár s. k. alezredes
ezredsegédtiszt
ezredparancsnok
*

A przemyéli várban 1915 március közepétől katasztrófa előtti állapotok uralkodtak. A
raktárak készleteiből, a csapatok telki és fizikai állapotából, a vár és a potenciális felmentő
csapatok közötti távolságból nagy pontossággal következtetni lehetett arra, hogy az aktív védelem napjai meg vannak számlálva. A várparancsnokság által elrendelt — utolsó — kirohanásra (kitörésre) 1915. március 19-én éjjel került sor. A kirohanás térségében levő orosz csapatok azonban — az előkészítetlenül végrehajtott akciót — rövid idő alatt meghiúsították. A
csongrádi 23. honvéd hadosztály egységeire épülő kétségbeesett kísérlet megpecsételte a vár
sorsát. „A kitörés kezdetén meglévő 8500 harcos állományú hadosztálynak mindössze 2662
katonája és tisztje érkezett vissza a várövbe. Vesztesége megközelítette a 70%-ot." 1915. március 22-én hajnalban a hadsereg-főparancsnokság engedélyével kezdetét vette az erődök épületeinek, az ágyúk, technikai felszerelések felrobbantása, tönkretétele. A repülőtérnek is hasz28

nált hurkoi mezőn 4500 lovat öltek le. Az utolsó repülőgéppel el nem küldött iratokat (kis kivétellel) megsemmisítették. Az utolsó kirohanáskor elesett katonák ezreinek holttestét — ekkor már — vallási felekezetre való tekintet nélkül igyekeztek elhantolni.
Az épségben maradt katonák helyzete március 22-vel alig változott (9 tábornok, 93 törzstiszt, 2500 tiszt és 117 ezer katona — ebből 28 ezer sebesült és beteg — esett orosz hadifogságba). Ma már jól tudjuk, hogy a hadifogoly-táborokig vezető út mentén kisebb temetők keletkeztek, maga az út hosszú és fáradságos volt. A kevés élelem, a zsúfoltság, az egészségügyi
hiányosságok, a hadifogság viszontagságai újabb áldozatokat követeltek. így aztán a hadifogság — a viszonylagos biztonság — nem jelentette a túlélés, a hazatérés szükségszerű lehetőségét. A fogságból hosszú évek múltán hazatértek egy részét otthon újkeletű — gazdasági, elhelyezkedésben, családi — problémák várták. A rettenetes Przemysl, „Magyarország vár kapujának" is nevezett erődrendszer életben maradt védői 1915. március 22-től sorsuk alakulásából tapasztalhatták, hogy egyszerre voltak hősök és áldozatok.

A PRZEMYáLBEN ELESETT KATONÁK SÍREMLÉKE A SAN FOLYÓ MELLETT
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